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ІРПІНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

П Р О Т О К О Л 

 

ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ  

 

25 липня  2019 р.                                                             м. Ірпінь 
 

Загальний склад ради: 36 депутатів 
 

Зареєструвались на початок засідання: 23 депутати 
 

Відсутні:  

1.  Бурчак О. В.  

2.  Глиняний С. М.  

3.  Денисенко Ю. О. 

4.  Кобринець А. В.  

5.  Ковтун І. В.  

6.  Король П. П.  

7.  Куровський М. Б. 

8.  Кухалейшвілі Л. Ю. 

9.  Мельничук Б. О.  

10.  Миронюк Ю. М. 

11.  Нелюбин В. Л.  

12.  Носков С. І.  

13.  Чайка Г. Г. 

 

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

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

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

інформації. 

                  

       Головує на сесії виконуючий обов’язки Ірпінського міського голови Попсуй 

Анастасія Вікторівна. 

              

       Лічильна комісія:      Страховський Андрій Андрійович,  

 

                                            Літвинов Андрій Вікторович, 

 

                                            Пащинський Олександр Сергійович. 

                                                                                                                   

      ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА” – 20,  „ПРОТИ” –  0  , „УТРИМАЛИСЬ” – 0, 

      «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.  Депутатські запити 

 Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

2.  
Про розгляд електронної петиції щодо будівництва підземного автомобільного тунелю в 

с.Романівка 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

3.  

Про розгляд електронної петиції щодо виділення коштів для будівництва скверу або 

виконання  комплексу озеленювальних робіт на земельній ділянці по вул. Ново-

Оскольській, 2ж/2Є 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

4.  Про затвердження списку присяжних Ірпінського міського суду Київської області 

 Доповідач:Залужняк О. В. – начальник юридичного відділу 

5.  
Про закріплення юридичної адреси за Територіальним центром соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Ірпінської міської ради   

 
Доповідач:Нечипоренко О. І. – директор територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ірпінської міської ради 

6.  
Про внесення змін до Програми розвитку інформаційних та комунікаційних технологій 

м. Ірпінь та селищ на 2017-2020 рр. 

 Доповідач: Калічка А.А. – директор КП «Ірпінькомунікаціясервіс» 

7.  

Про внесення змін до Програми «Безпечне місто Ірпінь» на 2017-2020 роки, 

затвердженої рішенням двадцять шостої сесії сьомого скликання Ірпінської міської ради  

№1720-26-VII від 22 грудня 2016 року 

 Доповідач: Ковальчук М.М. – начальник КП «Муніципальна варта» 

8.  
Про внесення змін у Міську комплексну програму «Здоров’я Приірпіння» на 2019 рік, 

затвердженої рішенням Ірпінської міської ради від 19.12.2018 року №4578-62-VII 

 Доповідач: Клименко П.М. – начальник управління охорони здоров’я 

 
Питання відділу економіки 

Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу 

9.  

Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

м. Ірпінь і селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2019 рік та основних напрямків 

розвитку на 2020-2021 роки 

10.  

Про затвердження договорів про  залучення коштів  замовників будівництва об’єктів 

архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь 

та угод про внесення змін до договорів про залучення коштів  замовників  будівництва  

об’єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури 

м. Ірпінь 

11.  
Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету на 2019 рік 

 
Питання відділу містобудування та архітектури 

Доповідач: Сапон М.М.- начальник відділу 

12.  
Про погодження садовому товариству «Енергетик» перейменування вулиці Свердлова 

на вулицю Незалежності в м. Ірпінь 

13.  
Про визнання нечинним рішення Ірпінської міської ради від 13 липня 2016 року 

№ 1054-18-VII «Про затвердження Положення про порядок обліку об’єктів нерухомого 

майна в межах територіальної громади міста Ірпінь» 

14.  
Про звернення до Верховної Ради України з ініціативою прийняття законопроекту щодо 

захисту прав інвесторів житлового будівництва та врегулювання зобов’язань відносно 

довгобудів 

 Питання відділу з питань  надзвичайних ситуацій,  
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оборонної та мобілізаційної роботи 

Доповідач: Костюк О.О.- начальник відділу 

15.  
Про внесення змін в «Місцеву програму запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій природного та техногенного характеру чи терористичних проявів у місті Ірпінь 

та селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2016-2020 роки» 

16.  
Про затвердження Програми поліпшення та зміцнення матеріально-технічної бази 

військової частини 3027 

17.  
Про затвердження Програми поліпшення та зміцнення матеріально-технічної бази 

військової частини 3018 

 
Питання управління освіти і науки 

Доповідач: Білорус О.А.- начальник управління 

18.  
Про створення комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №10 «Знайко» 

Ірпінської міської ради Київської області 

19.  
Про надання згоди на безоплатну передачу друкованої продукції Національної академії 

педагогічних наук України 

 
Питання фінансового управління 

Доповідач: Данилюк Є.В. – начальник управління 

20.  
Про внесення змін до рішення 62-ї сесії Ірпінської міської ради VІІ скликання від 

19.12.2018 року № 4577-62-VІІ «Про міський бюджет м. Ірпінь на 2019 рік» 

21.  
Про визнання таким, що втратило чинність рішення міської ради від 18.06.2019 р. 

№5317-69-VІІ 

22.  Про встановлення ставок єдиного податку в м. Ірпінь на 2020 рік 

 
Питання управління ІРІ та ЖКГ 

Доповідач: Літвинов А.В. - начальник управління 

23.  
Про затвердження передавального акту КП «Служба захисту та лікування тварин» 
Ірпінської міської ради до правонаступника КП «Контроль благоустрою міста» 
Ірпінської міської ради 

24.  
Про надання дозволу КП «УЖКГ «Ірпінь» Ірпінської міської ради на передачу основних 

засобів 

25.  
Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Ірпінь об’єктів 

державної власності, які під час приватизації не ввійшли до статутного капіталу 

 ПрАТ «Ірпіньмаш» 

26.  
Про надання дозволу управлінню  освіти і науки Ірпінської міської ради 
на передачу обладнання котельні ЗОШ №16 в смт. Гостомель 

27.  
Про внесення змін до Програми та основних завдань і фінансового забезпечення 

реалізації програми «Питна вода України» по забезпеченню Ірпінського регіону якісною 

питною водою в достатній кількості на 2006-2020 рр. 

28.  
Про  затвердження протоколу засідання конкурсної  комісії по розгляду питань про 

надання в оренду комунального майна від 15 липня 2019 року №9/2019 

29.  Про розірвання договору про закупівлю теплової енергії з МПП "ВПК" 

30.  Про  внесення змін до рішення Ірпінської міської ради  від 28.02.2019 №4832-64-VІI 

31.  Про списання основних засобів 

32.  
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 «Ірпіньзеленбуд», КП «Ірпіньводоканал» 

33.  
Про надання дозволу на списання з балансу нежитлового приміщення по вулиці 

Слов’янська 

34.  
Про визнання нечинним рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради №162 

від 12.07.2011 р. та надання згоди КЗ «Ірпінська центральна міська лікарня» на 

розірвання договору особистого строкового сервітуту укладеного з МПП «ВПК» 
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Питання КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 

Доповідач: Дворніков І. Є. - директор підприємства 

35.  
Про надання дозволу фінансувати роботи по об’єктах інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури в  м. Ірпінь 

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

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

 
Питання КП «Контроль благоустрою міста» 

Доповідач: Скрипник Д.В.- в.о. начальника підприємства 

37.  
Про внесення змін до Програми «Поводження з безпритульними тваринами в місті 

Ірпінь на 2017-2020 роки» 

38.  
Про надання гр. Заїці Ю. В. в тимчасове користування земельної ділянки на підставі 

договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж водопостачання за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Героїв, 87/2 

39.  
Про надання гр. Кучмі А. В.  в тимчасове користування земельної ділянки на підставі 

договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж водопостачання за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Давидчука, 6, 6/1, 6/2, 6/3 

40.  
Про надання гр. Осипенку В. М. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж каналізації за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Павленка В., 56 

41.  
Про надання гр. Можарському Б. Л. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж 

електропостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 2-Ц 

42.  

Про надання гр. Ахмедлі Зауру Халаддін огли в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж 

водопостачання та водовідведення за адресою: м. Ірпінь, вул. Авіаконтруктора 

Антонова, біля буд. №4-б 

43.  
Про надання гр. Гаврику Ю. Г. в тимчасове користування земельної ділянки на підставі 

договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Садова, 71 

44.  
Про надання гр. Ященку С. І. в тимчасове користування земельної ділянки на підставі 

договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж водопостачання та  

каналізації за адресою: м. Ірпінь, вул. Громадянська, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4 

45.  
Про надання ТОВ «ГРАНТЕРС» в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж 

електропостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Авіаконтруктора Антонова, 6, 6/1, 8, 8-б 

46.  

Про надання ТОВ «ГРАНТЕРС» в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж 

водопостачання та  каналізації за адресою: м. Ірпінь, вул. Авіаконтруктора Антонова, 6, 

6/1, 8, 8-б 

 
Питання відділу земельних ресурсів 

Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 

 
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ 

ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в  м. Ірпінь, вул. 6 Лінія, 17 

48.  
Про надання дозволу гр. Глінському Є. Г. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

49.  
Про надання дозволу гр. Бобер І. В. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва в 
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м.Ірпінь, вул. 11 Лінія, 9/47 

50.  
Про надання дозволу гр. Бабенко В. С. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м.Ірпінь, вул. Ніжинська, 14-а 

51.  
Про надання дозволу гр. Лавренюк Р. О. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м.Ірпінь, вул. Грибоєдова 

52.  
Про надання дозволу гр. Савченко К. В. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м.Ірпінь, вул. Садова, 73 

53.  
Про надання дозволу гр. Чипаченко І. І. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Житомирська, 2/1 

54.  
Про надання дозволу гр. Олійничу І. П. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Остапа Вишні, 3/1 

55.  
Про надання дозволу гр. Марчуку  О. Ф. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу 

в м. Ірпінь, вул. Остапа Вишні, 5/1 

56.  

Про надання дозволу комунально-побутовому підприємству «Теплоенергопостач» 

Ірпінської міської ради на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в постійне користування для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель і споруд технічної інфраструктури (котельня) в  м. Ірпінь, 

вул.Тургенівська, 102-б 

57.  

Про надання дозволу громадянам Петкович З. Є., Петковичу С. В. та Киселенку Д. М. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільну сумісну 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в м. Ірпінь, вул. З. Алієвої, 58/3 

58.  

Про надання дозволу ПрАТ «Київобленерго» на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії в м. Ірпінь, вул. Покровська 

59.  

Про надання дозволу ПрАТ «Київобленерго» на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії в м. Ірпінь, вул. Мечнікова 

60.  

Про надання дозволу ПрАТ «Київобленерго» на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії в м. Ірпінь, вул. Личака 

61.  

Про надання дозволу комунальному підприємству «Контроль благоустрою міста» 

Ірпінської міської ради на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в постійне користування для будівництва та обслуговування об’єктів 

рекреаційного призначення  в м. Ірпінь  по  вул. Незалежності (біля садиби №41) 

62.  

Про  надання дозволу Ірпінській міській раді на  розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється з будівництва 

та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського 

харчування  на будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь 

63.  
Про надання дозволу МПП фірма «Софія» на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
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місцевості), яка перебуває в користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, 

вул. Гостомельське шосе, 3-а 

64.  
Про надання дозволу ФОП Куровському М. Б. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. З. Алієвої, 65/3 

65.  

Про надання дозволу Ірпінській міській раді на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності, цільове призначення, якої 

змінюється з будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови на 

будівництво та обслуговування будівель ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, 

вул. Шевченка, 3 

66.  

Про надання дозволу гр. Курносову В. Я. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у  власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

Антонова, 28-а 

67.  
Про надання дозволу гр. Підлісному Р. А. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Вишнева, 20-б 

68.  
Про надання дозволу гр. Кроткіх Ю. Л. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Донецька, 30-д 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

69.  
Про затвердження гр. Сойнику О. О. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд   в м. Ірпінь,  вул. Северинівська, 122-г 

70.  
Про затвердження гр. Третяк К. С. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд   в м. Ірпінь,  вул. Полтавська, 30 

71.  
Про затвердження гр. Марко У. А. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд   в м. Ірпінь,  вул. Толстого, 2 

72.  
Про затвердження гр. Балок Н. А. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд   в м. Ірпінь, провул. Річковий, 14-ж 

73.  
Про затвердження гр. Загурській Н. В. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. Вериківського, 50 

74.  
Про затвердження гр. Росстальній С. І. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва  в м. Ірпінь,  вул. Незалежності, 1-а 

75.  
Про затвердження гр. Журавель Л. М.  проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь,  вул. О. Кошового, 39-д 

76.  
Про затвердження гр. Тереху В. П.  проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь,  вул. О. Кошового, 39-ж 

77.  
Про затвердження гр. Терех Т. Г. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь,  вул. О. Кошового, 39-е 

78.  
Про затвердження гр. Трифонову Ю. Г. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул.Абрикосова, 78 

79.  
Про затвердження гр. Зіненку Г. М. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для індивідуального дачного будівництва  в м. Ірпінь,  вул. 11 Лінія, 9/11 

80.  
Про затвердження гр. Воловику І. В.  проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва в м. Ірпінь,                                  
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вул. 11 Лінія, 9/33 

81.  
Про затвердження гр. Шеремету В. В. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. 11 Лінія, 9/29 

82.  
Про затвердження гр. Мельнику В. П. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. 11 Лінія, 9/48 

83.  
Про затвердження гр. Сухих І. В.  проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

власність для індивідуального дачного будівництва  в м. Ірпінь,  вул. 11 Лінія, 9/16 

84.  
Про затвердження гр. Шелесту В. Є. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва  в м. Ірпінь,  вул. 11 Лінія, 

9/27 

85.  
Про затвердження гр. Лельмежу О. В. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. 11 Лінія, 9/37 

86.  
Про затвердження гр. Пастернаку Р. М. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. 11 Лінія, 9/28 

87.  
Про затвердження гр. Мошкуну А. А. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. 11 Лінія, 9/64 

88.  
Про затвердження гр. Олійнику С. М. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва в м. Ірпінь, вул. 11 Лінія, 

9/61 

89.  
Про затвердження управлінню освіти і науки Ірпінської міської ради проекту 

землеустрою та передачу земельної ділянки в постійне користування для будівництва та 

обслуговування  будівель закладів освіти в м. Ірпінь,  провул. Героїв, 1 

90.  
Про затвердження гр. Скороходову Г. М. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 10/3 

91.  
Про затвердження гр. Мінаєвій Н. Г. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Полтавська, 64/8 

92.  
Про затвердження гр. Монаковій А. П. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Українська, 1-б/3 

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

у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/105 

94.  
Про затвердження гр. Борейку А. П. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Миру, 2/110 

95.  
Про затвердження гр. Лізогуб Н. В. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/90 

96.  
Про затвердження гр. Симику В. В. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/46 

97.  
Про затвердження гр. Друзь Н. М. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/89 

98.  
Про затвердження гр. Шатилу В. Р. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

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

99.  
Про затвердження гр. Булаху О. М. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/86 
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100.  

Про затвердження ПрАТ «Київобленерго» проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки в користування на умовах оренди для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії в 

м. Ірпінь по вул. Київській 

 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА 

ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ 

101.  

Про затвердження гр. Вишняковій Е. 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. Українська, 14-а 

102.  

Про затвердження гр. Писарчук В. 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. Петрусенка, 3/2 

103.  

Про затвердження гр. Ковтуну І. М. технічної документації із землеустрою щодо 

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Садова, 36-а 

104.  

Про затвердження гр. Хоменку О. В. технічної документації із землеустрою щодо 

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Степанівська, 9/3 

105.  

Про затвердження гр. Биковій Т. 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. Степанівська, 9/4 

106.  

Про затвердження гр. Похальчишину В. М.  технічної документації із землеустрою 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

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

107.  

Про затвердження гр. Слончак Л. В. технічної документації із землеустрою щодо 

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Степанівська, 9/2  

108.  

Про затвердження гр. Кушніренку А. 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. З. Алієвої, 90/2 

109.  

Про затвердження гр. Іванкевич І. С.  технічної  документації  із землеустрою щодо 

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 5 

110.  

Про затвердження гр. Костюк Л. 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. Північна, 45-а 

111.  

Про затвердження громадянам Деркачу М. О., Деркач Л. І. та  Деркач О. М. 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. Петрусенко 7/1 
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ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО 

ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ 

ЯКОЇ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

112.  

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. Університетська, 25-ж 

 ПРО ПОНОВЛЕННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ 

113.  
Про поновлення ФОП Ляхович Н. М. договору оренди земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Миру (біля буд.№14) 

114.  

Про поновлення ПП «Доміно» договору оренди земельної ділянки для будівництва та 

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

шосе  

115.  
Про передачу в оренду ФОП Куровській О. М. земельної ділянки для будівництва 

індивідуальних гаражів в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 25 

116.  

Про надання громадянам Глущенко А. О., та Спірідонову І. О. земельної ділянки в 

оренду для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь,                                    

вул. Кірічика, 14-а 

 СТРОКОВИЙ СЕРВІТУТ 

117.  
Про надання дозволу ФОП Катькало Д. В. на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь, парк «Перемоги» (парк «Незнайки») 

118.  
Про надання дозволу ФОП Катькало Д. В. на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь, парк «Перемоги» (парк «Незнайки») 

119.  

Про поновлення ФОП Марченку Р. Д. дії договору про встановлення особистого 

строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь по вул. Северинівська (біля 

будинку №121) 

120.  

Про поновлення ТОВ «Кегичівське» дії договору про встановлення особистого 

строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь по вул. Авіаконструктора 

Антонова (біля буд. №4-а) 

121.  

Про поновлення ТОВ «Кегичівське» дії договору про встановлення особистого 

строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь по вул. Університетська (біля 

садиби №30) 

122.  

Про поновлення ТОВ «Кегичівське» дії договору про встановлення особистого 

строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь по вул. Центральна (біля 

залізничного вокзалу) 

123.  
Про поновлення ФОП Сербуку А. М. дії договору про встановлення особистого 

строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь по вул. Миру (біля будинку №16) 

124.  

Про надання дозволу ПрАТ «Київобленерго» на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється 

право сервітуту для розміщення об’єктів енергетики та передачі електричної енергії в 

м. Ірпінь, вул. Незалежності, 5-а 

125.  

Про надання дозволу ОСББ «Квартал на Київській» на встановлення особистого 

строкового сервітуту на земельну ділянку для облаштування дитячого майданчику в 

м. Ірпінь, вул. Київська, 28-ж 

126.  

Про надання дозволу КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки яка перебуває в  

користуванні на умовах оренди за адресою: м.Ірпінь, вул. Чехова, 27 

127.  
Про припинення дії договору оренди земельної ділянки №397 від 14.03.2006 р., 

укладеного між Ірпінською міською радою та ТОВ «Кемпінг – ЛТД» 
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 ДОЗВІЛ НА ВИКУП ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

128.  

Про продаж ФОП Тиванюк О. Я. земельної ділянки несільськогосподарського 

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

вул. Соборна, 92 

129.  Про надання згоди на укладання цивільно-правової угоди з гр. Павшенко В. М. 

 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

130.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 28.09.2017 року №2657-40-VІІ  

«Про надання дозволу гр. Кушнір Т. П. на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

вул. Вишнева, 20-д»  

131.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 18.05.2017 року №2269-33-VІІ  

«Про надання дозволу гр. Бірюковій М. О. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Садова, 98-б»  

132.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 19.05.2016 року №859-14-VІІ  

«Про надання гр. Охріменко В. В. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди для будівництва та 

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

вул. Ломоносова, 44-а» 

133.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 18.06.2019 року №5438-69-VІІ 

«Про продаж гр. Кощею О. О. земельної ділянки несільськогосподарського 

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

Авіаконструктора Антонова, 3-в» 

134.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 23.02.2017 року №1896-28-VІІ 

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

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

вул. Котляревського, 34-б» 

135.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 18.06.2019 року №5430-69-VІІ 

136.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 15.09.2016 року №1375-21-VІІ 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки Ірпінської міської ради  в м. Ірпінь, вул. Соборна, 173» 

137.  
Про визнання нечинним рішення Ірпінської міської ради №2753-39-VI від              

20.12.2012 року 

 ПРО ВІДМОВУ 

138.  
Про розгляд заяви ФОП Журавля Є.К. про надання в оренду земельної ділянки в 

м. Ірпінь 

139.  
Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

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

140.  Різне  
 
 

 
 

Страховський А. А.  – 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. 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

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”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

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

1.  СЛУХАЛИ: Депутатські запити 
 

  Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 
 

Депутатських запитів не надходило. 
 

2.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції щодо будівництва підземного 
автомобільного тунелю в с.Романівка 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції щодо 

будівництва підземного автомобільного тунелю в с.Романівка». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

3.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції щодо виділення коштів для будівництва 

скверу або виконання  комплексу озеленювальних робіт на земельній ділянці 

по вул. Ново-Оскольській, 2ж/2Є 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції щодо 

виділення коштів для будівництва скверу або виконання  комплексу 

озеленювальних робіт на земельній ділянці по вул. Ново-Оскольській, 

2ж/2Є». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

4.  СЛУХАЛИ: Про затвердження списку присяжних Ірпінського міського суду Київської 

області 
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  Доповідач: Залужняк О. В. – начальник юридичного відділу 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження списку присяжних 

Ірпінського міського суду Київської області». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

5.  СЛУХАЛИ: Про закріплення юридичної адреси за Територіальним центром соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Ірпінської міської ради   
 

  Доповідач: Нечипоренко О. І. – директор територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ірпінської міської 

ради 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про закріплення юридичної адреси за 

Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Ірпінської міської ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

6.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку інформаційних та комунікаційних 

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

  Доповідач: Калічка А.А. – директор КП «Ірпінькомунікаціясервіс» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми розвитку 

інформаційних та комунікаційних технологій м. Ірпінь та селищ на 2017-

2020 рр.». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

7.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми «Безпечне місто Ірпінь» на 2017-2020 роки, 

затвердженої рішенням двадцять шостої сесії сьомого скликання Ірпінської 

міської ради  №1720-26-VII від 22 грудня 2016 року 
 

  Доповідач: Ковальчук М.М. – начальник КП «Муніципальна варта» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми 

«Безпечне місто Ірпінь» на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням двадцять 

шостої сесії сьомого скликання Ірпінської міської ради  №1720-26-VII від 22 

грудня 2016 року». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

8.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін у Міську комплексну програму «Здоров’я Приірпіння» на 

2019 рік, затвердженої рішенням Ірпінської міської ради від 19.12.2018 року 

№4578-62-VII 
 

  Доповідач: Клименко П.М. – начальник управління охорони здоров’я 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін у Міську комплексну 

програму «Здоров’я Приірпіння» на 2019 рік, затвердженої рішенням 

Ірпінської міської ради від 19.12.2018 року №4578-62-VII». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

розвитку м. Ірпінь і селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2019 рік та 

основних напрямків розвитку на 2020-2021 роки 
 

  Доповідач: Демченко С. А.- начальник відділу економіки 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми 

соціально-економічного та культурного розвитку м. Ірпінь і селищ Ворзель, 

Гостомель, Коцюбинське на 2019 рік та основних напрямків розвитку на 

2020-2021 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

10.  СЛУХАЛИ: Про затвердження договорів про  залучення коштів  замовників будівництва 

об’єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної 

інфраструктури м. Ірпінь та 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”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження договорів про  

залучення коштів  замовників будівництва об’єктів архітектури на розвиток 

інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь та угод про 

внесення змін до договорів про залучення коштів  замовників  будівництва  

об’єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної 

інфраструктури м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

11.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до 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”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Плану діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів Ірпінської міської ради та 

її виконавчого комітету на 2019 рік». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

12.  СЛУХАЛИ: Про погодження садовому товариству «Енергетик» перейменування вулиці 

Свердлова на вулицю Незалежності в м. Ірпінь 



                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                         15 
 

 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про погодження садовому товариству 

«Енергетик» перейменування вулиці Свердлова на вулицю Незалежності в м. 

Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

13.  СЛУХАЛИ: Про визнання нечинним рішення Ірпінської міської ради від 13 липня 2016 

року № 1054-18-VII «Про затвердження Положення про порядок обліку 

об’єктів нерухомого майна в межах територіальної громади міста Ірпінь» 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про визнання нечинним рішення 

Ірпінської міської ради від 13 липня 2016 року № 1054-18-VII «Про 

затвердження Положення про порядок обліку об’єктів нерухомого майна в 

межах територіальної громади міста Ірпінь»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

Зареєструвався Куровський М. Б. 

Загальний склад депутатів – 24. 
 

14.  СЛУХАЛИ: Про звернення до Верховної Ради України з ініціативою прийняття 

законопроекту щодо захисту прав інвесторів житлового будівництва та 

врегулювання зобов’язань відносно довгобудів 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про звернення до Верховної Ради 

України з ініціативою прийняття законопроекту щодо захисту прав 

інвесторів житлового будівництва та врегулювання зобов’язань відносно 

довгобудів». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

15.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в «Місцеву програму запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру чи 

терористичних проявів у місті Ірпінь та селищах Ворзель, Гостомель, 

Коцюбинське на 2016-2020 роки» 
 

  Доповідач: Костюк О. О.- начальник відділу з питань  надзвичайних 

ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в «Місцеву програму 

запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного 

характеру чи терористичних проявів у місті Ірпінь та селищах Ворзель, 

Гостомель, Коцюбинське на 2016-2020 роки»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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16.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми поліпшення та зміцнення матеріально-технічної 

бази військової частини 3027 
 

  Доповідач: Костюк О. О.- начальник відділу з питань  надзвичайних 

ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Програми поліпшення 

та зміцнення матеріально-технічної бази військової частини 3027». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

17.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми поліпшення та зміцнення матеріально-технічної 

бази військової частини 3018 
 

  Доповідач: Костюк О. О.- начальник відділу з питань  надзвичайних 

ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Програми поліпшення 

та зміцнення матеріально-технічної бази військової частини 3018». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

18.  СЛУХАЛИ: Про створення комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №10 

«Знайко» Ірпінської міської ради Київської області 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про створення комунального закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) №10 «Знайко» Ірпінської міської ради 

Київської області». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

19.  СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатну передачу друкованої продукції 

Національної академії педагогічних наук України 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання згоди на безоплатну 

передачу друкованої продукції Національної академії педагогічних наук 

України». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

20.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 62-ї сесії Ірпінської міської ради VІІ 

скликання від 19.12.2018 року №4577-62-VІІ «Про міський бюджет м. Ірпінь 

на 2019 рік» 
 

  Доповідач: Данилюк Є. В. – начальник фінансового управління 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 62-ї сесії 

Ірпінської міської ради VІІ скликання від 19.12.2018 року №4577-62-VІІ 

«Про міський бюджет м. Ірпінь на 2019 рік»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

21.  СЛУХАЛИ: Про визнання таким, що втратило чинність рішення міської ради від 

18.06.2019 р. №5317-69-VІІ 
 

  Доповідач: Данилюк Є. В. – начальник фінансового управління 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про визнання таким, що втратило 

чинність рішення міської ради від 18.06.2019 р. №5317-69-VІІ». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

22.  СЛУХАЛИ: Про встановлення ставок єдиного податку в м. Ірпінь на 2020 рік 
 

  Доповідач: Данилюк Є. В. – начальник фінансового управління 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про встановлення ставок єдиного 

податку в м. Ірпінь на 2020 рік». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

23.  СЛУХАЛИ: Про затвердження передавального акту КП «Служба захисту та 

лікування тварин» Ірпінської міської ради до правонаступника КП 

«Контроль благоустрою міста» Ірпінської міської ради 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження передавального 

акту КП «Служба захисту та лікування тварин» Ірпінської міської ради до 

правонаступника КП «Контроль благоустрою міста» Ірпінської міської 

ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

24.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП «УЖКГ «Ірпінь» Ірпінської міської ради 
на передачу основних засобів 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу КП «УЖКГ 

«Ірпінь» Ірпінської міської ради на передачу основних засобів». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

25.  СЛУХАЛИ: Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста 
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Ірпінь об’єктів державної власності, які під час приватизації не ввійшли до 

статутного капіталу  ПрАТ «Ірпіньмаш» 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Ірпінь об’єктів державної власності, які під час 

приватизації не ввійшли до статутного капіталу  ПрАТ «Ірпіньмаш»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

26.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу управлінню освіти і науки Ірпінської міської ради 
на передачу обладнання котельні ЗОШ №16 в смт. Гостомель 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу управлінню  освіти 

і науки Ірпінської міської ради на передачу обладнання котельні ЗОШ 

№16 в смт. Гостомель». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

27.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми та основних завдань і фінансового 

 забезпечення реалізації програми «Питна вода України» по забезпеченню 

Ірпінського регіону якісною питною водою в достатній кількості на 2006-

2020 рр. 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми та 

основних завдань і фінансового забезпечення реалізації програми «Питна 

вода України» по забезпеченню Ірпінського регіону якісною питною водою в 

достатній кількості на 2006-2020 рр.». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

28.  СЛУХАЛИ: Про  затвердження протоколу засідання конкурсної  комісії по розгляду 

питань про надання в оренду комунального майна від 15 липня 2019 року 

№9/2019 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про  затвердження протоколу засідання 

конкурсної  комісії по розгляду питань про надання в оренду комунального 

майна від 15 липня 2019 року №9/2019». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

29.  СЛУХАЛИ: Про розірвання договору про закупівлю теплової енергії з МПП "ВПК" 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розірвання договору про закупівлю 

теплової енергії з МПП "ВПК"». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

30.  СЛУХАЛИ: Про  внесення змін до рішення Ірпінської міської ради  від 28.02.2019 

№4832-64-VІI 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення Ірпінської 

міської ради  від 28.02.2019 №4832-64-VІI». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

31.  СЛУХАЛИ: Про списання основних засобів 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про списання основних засобів». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

32.  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 «Ірпіньзеленбуд», КП 

«Ірпіньводоканал» 
 

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

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

«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 «Ірпіньзеленбуд», КП «Ірпіньводоканал»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

33.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання з балансу нежитлового приміщення по 

вулиці Слов’янська 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу на списання з 

балансу нежитлового приміщення по вулиці Слов’янська». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

34.  СЛУХАЛИ: Про визнання нечинним рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради №162 від 12.07.2011 р. та надання згоди КЗ «Ірпінська центральна 

міська лікарня» на розірвання договору особистого строкового сервітуту 

укладеного з МПП «ВПК» 
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  Доповідач: Літвинов А.В. - начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про визнання нечинним рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради №162 від 12.07.2011 р. та 

надання згоди КЗ «Ірпінська центральна міська лікарня» на розірвання 

договору особистого строкового сервітуту укладеного з МПП «ВПК»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

транспортної та соціальної інфраструктури в  м. Ірпінь 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу фінансувати 

роботи по об’єктах інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури в  

м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

пайового внеску в розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури м. Ірпінь 
 

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

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

«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 
 

37.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми «Поводження з безпритульними тваринами 

в місті Ірпінь на 2017-2020 роки» 
 

  Доповідач: Скрипник Д. В.- в.о. начальника КП «Контроль благоустрою 

міста» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми 

«Поводження з безпритульними тваринами в місті Ірпінь на 2017-2020 

роки»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

38.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Заїці Ю. В. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж 

водопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Героїв, 87/2 
 

  Доповідач: Скрипник Д. В.- в.о. начальника КП «Контроль благоустрою 
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міста» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Заїці Ю. В. в тимчасове 

користування земельної ділянки на підставі договору строкового сервітуту 

для прокладання зовнішніх мереж водопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Героїв, 87/2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

39.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Кучмі А. В.  в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж 

водопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Давидчука, 6, 6/1, 6/2, 6/3 
 

  Доповідач: : Скрипник Д. В.- в.о. начальника КП «Контроль благоустрою 

міста» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Кучмі А. В.  в тимчасове 

користування земельної ділянки на підставі договору строкового сервітуту 

для прокладання зовнішніх мереж водопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Давидчука, 6, 6/1, 6/2, 6/3». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

40.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Осипенку В. М. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

зовнішніх мереж каналізації за адресою: м. Ірпінь, вул. Павленка В., 56 
 

  Доповідач: Скрипник Д. В.- в.о. начальника КП «Контроль благоустрою 

міста» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

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

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору строкового 

сервітуту для прокладання зовнішніх мереж каналізації за адресою: м. Ірпінь, 

вул. Павленка В., 56». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

зовнішніх мереж електропостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Ново-

Оскольська, 2-Ц 
 

  Доповідач: Скрипник Д. В.- в.о. начальника КП «Контроль благоустрою 

міста» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Можарському Б. Л. в 
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тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору строкового 

сервітуту для прокладання зовнішніх мереж електропостачання за адресою: 

м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 2-Ц». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

42.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Ахмедлі Зауру Халаддін огли в тимчасове користування 

земельної ділянки на підставі договору строкового сервітуту для 

прокладання зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення за адресою: 

м. Ірпінь, вул. Авіаконтруктора Антонова, біля буд. №4-б 
 

  Доповідач: Скрипник Д. В.- в.о. начальника КП «Контроль благоустрою 

міста» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Ахмедлі Зауру Халаддін 

огли в тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж водопостачання та 

водовідведення за адресою: м. Ірпінь, вул. Авіаконтруктора Антонова, біля 

буд. №4-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

43.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Гаврику Ю. Г. в тимчасове користування земельної ділянки 

на підставі договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж 

газопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Садова, 71 
 

  Доповідач: Скрипник Д. В.- в.о. начальника КП «Контроль благоустрою 

міста» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Гаврику Ю. Г. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору строкового 

сервітуту для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за адресою: м. 

Ірпінь, вул. Садова, 71». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

44.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Ященку С. І. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж 

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

59/1, 59/2, 59/3, 59/4 
 

  Доповідач: Скрипник Д. В.- в.о. начальника КП «Контроль благоустрою 

міста» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Ященку С. І. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору строкового 

сервітуту для прокладання зовнішніх мереж водопостачання та  каналізації за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Громадянська, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

45.  СЛУХАЛИ: Про надання ТОВ «ГРАНТЕРС» в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

зовнішніх мереж електропостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Авіаконтруктора Антонова, 6, 6/1, 8, 8-б 
 

  Доповідач: Скрипник Д. В.- в.о. начальника КП «Контроль благоустрою 

міста» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання ТОВ «ГРАНТЕРС» в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору строкового 

сервітуту для прокладання зовнішніх мереж електропостачання за адресою: 

м. Ірпінь, вул. Авіаконтруктора Антонова, 6, 6/1, 8, 8-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

46.  СЛУХАЛИ: Про надання ТОВ «ГРАНТЕРС» в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

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

Авіаконтруктора Антонова, 6, 6/1, 8, 8-б 
 

  Доповідач: Скрипник Д. В.- в.о. начальника КП «Контроль благоустрою 

міста» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання ТОВ «ГРАНТЕРС» в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору строкового 

сервітуту для прокладання зовнішніх мереж водопостачання та  каналізації за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Авіаконтруктора Антонова, 6, 6/1, 8, 8-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

47.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Бодні В. Л. на розроблення проекту землеустрою 

щодо  відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в  м. 

Ірпінь, вул. 6 Лінія, 17 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

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

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в  м. Ірпінь, вул. 6 Лінія, 17». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

48.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Глінському Є. Г. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
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Ірпінь, вул. Ярославська, 26-в 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Глінському Є. 

Г. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Ярославська, 26-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

49.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Бобер І. В. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального дачного 

будівництва в м.Ірпінь, вул. 11 Лінія, 9/47 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Бобер І. В. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для індивідуального дачного будівництва в м.Ірпінь, вул. 11 Лінія, 

9/47». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

50.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Бабенко В. С. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м.Ірпінь, вул. Ніжинська, 14-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Бабенко В. С. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

Ніжинська, 14-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

51.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Лавренюк Р. О. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м.Ірпінь, вул. Грибоєдова 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Лавренюк Р. О. 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

Грибоєдова». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

52.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Савченко К. В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м.Ірпінь, вул. Садова, 73 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Савченко К. В. 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

73». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Житомирська, 2/1 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Чипаченко І. І. 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

Житомирська, 2/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

54.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Олійничу І. П. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Остапа Вишні, 3/1 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Олійничу І. П. 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

Вишні, 3/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

55.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Марчуку  О. Ф. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Остапа Вишні, 5/1 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

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

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

Вишні, 5/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

56.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу комунально-побутовому підприємству 

«Теплоенергопостач» Ірпінської міської ради на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і 

споруд технічної інфраструктури (котельня) в м. Ірпінь, вул.Тургенівська, 

102-б 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу комунально-

побутовому підприємству «Теплоенергопостач» Ірпінської міської ради на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель і споруд технічної інфраструктури (котельня) в  м. 

Ірпінь, вул.Тургенівська, 102-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

57.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу громадянам Петкович З. Є., Петковичу С. В. та 

Киселенку Д. М. на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення 

земельної ділянки у спільну сумісну власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Ірпінь, вул. З. Алієвої, 58/3 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу громадянам 

Петкович З. Є., Петковичу С. В. та Киселенку Д. М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у спільну сумісну власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. З. Алієвої, 58/3». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

58.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ПрАТ «Київобленерго» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах 

оренди для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії в м. 

Ірпінь, вул. Покровська 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ПрАТ 

«Київобленерго» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
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земельної ділянки в користування на умовах оренди для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії в м. Ірпінь, вул. Покровська». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

59.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ПрАТ «Київобленерго» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах 

оренди для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії в м. 

Ірпінь, вул. Мечнікова 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ПрАТ 

«Київобленерго» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в користування на умовах оренди для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії в м. Ірпінь, вул. Мечнікова». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

60.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ПрАТ «Київобленерго» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах 

оренди для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії в м. 

Ірпінь, вул. Личака 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ПрАТ 

«Київобленерго» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в користування на умовах оренди для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії в м. Ірпінь, вул. Личака». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

61.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу комунальному підприємству «Контроль благоустрою 

міста» Ірпінської міської ради на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва та 

обслуговування об’єктів рекреаційного призначення  в м. Ірпінь  по  вул. 

Незалежності (біля садиби №41) 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу комунальному 

підприємству «Контроль благоустрою міста» Ірпінської міської ради на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
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постійне користування для будівництва та обслуговування об’єктів 

рекреаційного призначення  в м. Ірпінь  по  вул. Незалежності (біля садиби 

№41)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої 

змінюється з будівництва та обслуговування об’єктів туристичної 

інфраструктури та закладів громадського харчування  на будівництво та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Ірпінь 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про  надання дозволу Ірпінській міській 

раді на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється з будівництва та 

обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів 

громадського харчування  на будівництво та обслуговування житлового 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

63.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу МПП фірма «Софія» на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка перебуває в користуванні на 

умовах оренди в м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, 3-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу МПП фірма 

«Софія» на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

яка перебуває в користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, 

вул. Гостомельське шосе, 3-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

64.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ФОП Куровському М. Б. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. З. Алієвої, 65/3 
 

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

Куровський М. Б. - депутат Ірпінської міської ради оголосив щодо наявного у 

нього конфлікту інтересів при голосуванні за дане питання. 

 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ФОП Куровському 
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М. Б. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. 

Ірпінь, вул. З. Алієвої, 65/3». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності, 

цільове призначення, якої змінюється з будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови на будівництво та обслуговування 

будівель ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Шевченка, 3 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу Ірпінській міській 

раді на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності, цільове призначення, якої змінюється з 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови на 

будівництво та обслуговування будівель ринкової інфраструктури в м. 

Ірпінь, вул. Шевченка, 3». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      66. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Курносову В. Я. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у  власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 28-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Курносову В. Я. 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у  

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

Антонова, 28-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      67. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Підлісному Р. А. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

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

Ірпінь, вул. Вишнева, 20-б 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Підлісному Р. А.  

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Вишнева, 20-б». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      68. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Кроткіх Ю. Л. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Ірпінь, вул. Донецька, 30-д 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Кроткіх Ю. Л.  

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Донецька, 30-д». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      69. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Сойнику О. О. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

122-г 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд   в м. Ірпінь,  вул. Северинівська, 122-г». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      70. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Третяк К. С. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд   в м. Ірпінь,  вул. Полтавська, 30 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Третяк К. С.   

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд   в м. Ірпінь,  вул. Полтавська, 30». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      71. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Марко У. А. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Марко У. А. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд   в м. Ірпінь,  вул. Толстого, 2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      72. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Балок Н. А. проекту землеустрою та передачу земель- 

ної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд   в м. Ірпінь, провул. Річковий, 14-ж 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Балок Н. А. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд   в м. Ірпінь, провул. Річковий, 14-ж». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      73. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Загурській Н. В. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. Вериківського, 50 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Загурській Н. В. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Ірпінь,  вул. Вериківського, 50». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      74. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Росстальній С. І. проекту землеустрою та передачу 

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

вул. Незалежності, 1-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва  в м. Ірпінь,  вул. Незалежності, 1-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      75. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Журавель Л. М.  проекту землеустрою та передачу 

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

вул. О. Кошового, 39-д 
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  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Журавель Л. М.  

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь,  вул. О. Кошового, 39-д». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      76. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Тереху В. П.  проекту землеустрою та передачу 

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

вул. О. Кошового, 39-ж 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь,  вул. О. Кошового, 39-ж». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      77. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Терех Т. Г. проекту землеустрою та передачу 

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

вул. О. Кошового, 39-е 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Терех Т. Г. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь,  вул. О. Кошового, 39-е». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      78. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Трифонову Ю. Г. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для колективного садівництва  в м. Ірпінь,  с/т 

«Перемога», вул.Абрикосова, 78 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Трифонову Ю. Г. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

колективного садівництва  в м. Ірпінь,  с/т «Перемога», вул.Абрикосова, 78». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      79. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Зіненку Г. М. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва  в м. 

Ірпінь,  вул. 11 Лінія, 9/11 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального дачного будівництва  в м. Ірпінь,  вул. 11 Лінія, 9/11». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      80. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Воловику І. В.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва  в м. 

Ірпінь, вул. 11 Лінія, 9/33 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального дачного будівництва  в м. Ірпінь, вул. 11 Лінія, 9/33». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      81. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Шеремету В. В.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва  в м. 

Ірпінь, вул. 11 Лінія, 9/29 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального дачного будівництва  в м. Ірпінь, вул. 11 Лінія, 9/29». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      82. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Мельнику В. П.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва в м. 

Ірпінь, вул. 11 Лінія, 9/48 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального дачного будівництва в м. Ірпінь, вул. 11 Лінія, 9/48». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      83. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Сухих І. В. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва  в м. 

Ірпінь,  вул. 11 Лінія, 9/16 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального дачного будівництва  в м. Ірпінь,  вул. 11 Лінія, 9/16». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      84. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Шелесту В. Є. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва  в м. 

Ірпінь,  вул. 11 Лінія, 9/27 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Шелесту В. Є. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального дачного будівництва  в м. Ірпінь,  вул. 11 Лінія, 9/27». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  85. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Лельмежу О. В. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва  в м. 

Ірпінь, вул. 11 Лінія, 9/37 
 

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

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

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального дачного будівництва  в м. Ірпінь, вул. 11 Лінія, 9/37». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  86. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Пастернаку Р. М. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва  в м. 

Ірпінь, вул. 11 Лінія, 9/28 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Пастернаку Р. М. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального дачного будівництва  в м. Ірпінь,  вул. 11 Лінія, 9/28». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  87. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Мошкуну А. А. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва  в м. 

Ірпінь, вул. 11 Лінія, 9/64 
 

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

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

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального дачного будівництва  в м. Ірпінь,  вул. 11 Лінія, 9/64». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва  в м. 

Ірпінь, вул. 11 Лінія, 9/61 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального дачного будівництва  в м. Ірпінь, вул. 11 Лінія, 9/61». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  89. СЛУХАЛИ: Про затвердження управлінню освіти і науки Ірпінської міської ради  

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки в постійне 

користування для будівництва та обслуговування  будівель закладів освіти   

в м. Ірпінь,  провул. Героїв, 1 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження управлінню освіти і 

науки Ірпінської міської ради  проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки в постійне користування для будівництва та обслуговування  

будівель закладів освіти  в м. Ірпінь,  провул. Героїв, 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  90. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Скороходову Г. М. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Миру, 10/3 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 10/3». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  91. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Мінаєвій Н. Г. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Полтавська, 64/8 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Мінаєвій Н. Г. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64/8». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  92. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Монаковій А. П. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Українська, 1-б/3 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Монаковій А. П. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Українська, 1-б/3». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  93. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Кишкар С. А. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Миру, 2/105 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Кишкар С. А. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/105». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  94. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Борейку А. П. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Миру, 2/110 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Борейку А. П. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/110». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  95. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Лізогуб Н. В. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Миру, 2/90 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Лізогуб Н. В. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/90». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  96. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Симику В. В. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Миру, 2/46 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/46». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  97. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Друзь Н. М. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Миру, 2/89 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Друзь Н. М. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/89». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  98. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Шатилу В. Р. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Миру, 14/3 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Шатилу В. Р. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  99. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Булаху О. М. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Миру, 2/86 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Булаху О. М. 
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проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/86». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

100. СЛУХАЛИ: Про затвердження ПрАТ «Київобленерго» проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки в користування на умовах оренди для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії в м. Ірпінь по вул. Київській 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження ПрАТ 

«Київобленерго» проекту землеустрою та передачу земельної ділянки в 

користування на умовах оренди для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії в м. Ірпінь по вул. Київській». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

101. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Вишняковій Е. 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. Українська, 14-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Вишняковій Е. 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. Українська, 14-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

102. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Писарчук В. 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. Петрусенка, 3/2 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Писарчук В. 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. Петрусенка, 3/2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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103. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Ковтуну І. М. технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та  передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд  в м. 

Ірпінь, вул. Садова, 36-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Ковтуну І. М. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Садова, 36-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

104. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Хоменку О. В. технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд  в м. 

Ірпінь, вул. Степанівська, 9/3 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

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

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Степанівська, 9/3». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

105. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Биковій Т. 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. Степанівська, 9/4 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Биковій Т. 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. Степанівська, 9/4». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

106. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Похальчишину В. М. технічної документації із 
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землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і 

споруд в м. Ірпінь, вул. Незалежності, 47 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

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

М. технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

107. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Слончак Л. В. технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд в м. 

Ірпінь, вул. Степанівська, 9/2 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Слончак Л. В. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Степанівська, 9/2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

108. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Кушніренку А. 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. З. Алієвої, 90/2 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Кушніренку А. 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. З. Алієвої, 90/2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

109. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Іванкевич І. С. технічної  документації  із землеустрою 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд  в м. 

Ірпінь, вул. Мінеральна, 5 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

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

технічної документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 5». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

110. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Костюк Л. 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. Північна, 45-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Костюк Л. 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. Північна, 45-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

111. СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Деркачу М. О., Деркач Л. І. та  Деркач О. М. 

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. 

Петрусенко 7/1 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам Деркачу 

М. О., Деркач Л. І. та  Деркач О. М. 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. Петрусенко 7/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

112. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Пікулику О. Б. проекту землеустрою щодо відведення 
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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. Університетська, 25-ж 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

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. Університетська, 25-ж». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

113. СЛУХАЛИ: Про поновлення ФОП Ляхович Н. М. договору оренди земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Миру (біля 

буд. №14) 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ФОП Ляхович Н. М. 

договору оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Миру (біля буд. №14)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

114. СЛУХАЛИ: Про поновлення ПП «Доміно» договору оренди земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови в м. 

Ірпінь, вул. Гостомельське шосе 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ПП «Доміно» договору 

оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови в м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

115. СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду ФОП Куровській О. М. земельної ділянки для 

будівництва індивідуальних гаражів в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 25 
 

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

Куровський М. Б. - депутат Ірпінської міської ради оголосив щодо наявного у 

нього конфлікту інтересів при голосуванні за дане питання. 

 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про передачу в оренду ФОП Куровській 

О. М. земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів в м. Ірпінь, 

вул. Тургенівська, 25». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

116. СЛУХАЛИ: Про надання громадянам Глущенко А. О., та Спірідонову І. О. земельної 

ділянки в оренду для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. 

Ірпінь, вул. Кірічика, 14-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання громадянам Глущенко А. 

О., та Спірідонову І. О. земельної ділянки в оренду для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Кірічика, 14-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

117. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ФОП Катькало Д. В. на встановлення особистого 

строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь, парк «Перемоги» (парк 

«Незнайки») 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ФОП Катькало Д. 

В. на встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку в м. 

Ірпінь, парк «Перемоги» (парк «Незнайки»)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

118. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ФОП Катькало Д. В. на встановлення особистого 

строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь, парк «Перемоги» (парк 

«Незнайки») 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ФОП Катькало Д. 

В. на встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку в м. 

Ірпінь, парк «Перемоги» (парк «Незнайки»)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

119. СЛУХАЛИ: Про поновлення ФОП Марченку Р. Д. дії договору про встановлення 

особистого строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь по вул. 

Северинівська (біля будинку №121) 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1, 

Не брав участь у голосуванні Страховський А. А.  
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ФОП Марченку Р. Д. дії 

договору про встановлення особистого строкового сервітуту на земельну 

ділянку в м. Ірпінь по вул. Северинівська (біля будинку №121)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

120. СЛУХАЛИ: Про поновлення ТОВ «Кегичівське» дії договору про встановлення 

особистого строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь по вул. 

Авіаконструктора Антонова (біля буд. №4-а) 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ТОВ «Кегичівське» дії 

договору про встановлення особистого строкового сервітуту на земельну 

ділянку в м. Ірпінь по вул. Авіаконструктора Антонова (біля буд. №4-а)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

121. СЛУХАЛИ: Про поновлення ТОВ «Кегичівське» дії договору про встановлення 

особистого строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь по вул. 

Університетська (біля садиби №30) 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ТОВ «Кегичівське» дії 

договору про встановлення особистого строкового сервітуту на земельну 

ділянку в м. Ірпінь по вул. Університетська (біля садиби №30)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

122. СЛУХАЛИ: Про поновлення ТОВ «Кегичівське» дії договору про встановлення 

особистого строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь по вул. 

Центральна (біля залізничного вокзалу) 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ТОВ «Кегичівське» дії 

договору про встановлення особистого строкового сервітуту на земельну 

ділянку в м. Ірпінь по вул. Центральна (біля залізничного вокзалу)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

123. СЛУХАЛИ: Про поновлення ФОП Сербуку А.М. дії договору про встановлення 

особистого строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь по вул. 

Миру (біля будинку №16) 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ФОП Сербуку А.М. дії 

договору про встановлення особистого строкового сервітуту на земельну 

ділянку в м. Ірпінь по вул. Миру (біля будинку №16)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

124. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ПрАТ «Київобленерго» на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної 

ділянки, на яку поширюється право сервітуту для розміщення об’єктів 

енергетики та передачі електричної енергії в м. Ірпінь, вул. Незалежності, 5-а 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ПрАТ 

«Київобленерго» на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється 

право сервітуту для розміщення об’єктів енергетики та передачі електричної 

енергії в м. Ірпінь, вул. Незалежності, 5-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

125. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ОСББ «Квартал на Київській» на встановлення 

особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для облаштування 

дитячого майданчику в м. Ірпінь, вул. Київська, 28-ж 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ОСББ «Квартал на 

Київській» на встановлення особистого строкового сервітуту на земельну 

ділянку для облаштування дитячого майданчику в м. Ірпінь, вул. Київська, 

28-ж». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

126. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки яка перебуває в  

користуванні на умовах оренди за адресою: м.Ірпінь, вул. Чехова, 27 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу КП 

«Ірпіньжитлоінвестбуд» на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки яка перебуває в  користуванні 

на умовах оренди за адресою: м.Ірпінь, вул. Чехова, 27». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

127. СЛУХАЛИ: Про припинення дії договору оренди земельної ділянки №397 від 14.03.2006 

р., укладеного між Ірпінською міською радою та ТОВ «Кемпінг – ЛТД» 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення дії договору оренди 

земельної ділянки №397 від 14.03.2006 р., укладеного між Ірпінською 

міською радою та ТОВ «Кемпінг – ЛТД»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

128. СЛУХАЛИ: Про продаж ФОП Тиванюк О. Я. земельної ділянки несільсько-

господарського призначення, яка знаходиться в користуванні на умовах 

оренди в м. Ірпінь,  вул. Соборна, 92 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про продаж ФОП Тиванюк О. Я. 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення, яка знаходиться в 

користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, вул. Соборна, 92». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

129. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на укладання цивільно-правової угоди з  

гр. Павшенко В. М. 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання згоди на укладання 

цивільно-правової угоди з гр. Павшенко В. М.». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

130. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 28.09.2017 року 

№2657-40-VІІ «Про надання дозволу гр. Кушнір Т. П. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Вишнева, 20-д» 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення Ірпінської 

міської  ради від 28.09.2017 року №2657-40-VІІ  «Про надання дозволу гр. 

Кушнір Т. П. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

вул. Вишнева, 20-д». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

131. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 18.05.2017 року 

№2269-33-VІІ  «Про надання дозволу гр. Бірюковій М. О. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

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

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення Ірпінської 

міської  ради від 18.05.2017 року №2269-33-VІІ  «Про надання дозволу гр. 

Бірюковій М. О. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Садова, 98-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

132. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 19.05.2016 року 

№859-14-VІІ  «Про надання гр. Охріменко В.В. дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах 

оренди для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Ломоносова, 44-а» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення Ірпінської 

міської  ради від 19.05.2016 року №859-14-VІІ  «Про надання гр. Охріменко 

В.В. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в користування на умовах оренди для будівництва та обслуговування 

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

вул. Ломоносова, 44-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

133. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 18.06.2019 року 

№5438-69-VІІ «Про продаж гр. Кощею О.О. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, яка знаходиться в користуванні на 

умовах  оренди в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 3-в» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення Ірпінської 

міської  ради від 18.06.2019 року №5438-69-VІІ «Про продаж гр. Кощею О.О. 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення, яка знаходиться в 

користуванні на умовах  оренди в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 

3-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

134. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 23.02.2017 року 

№1896-28-VІІ «Про надання дозволу гр. Федотовій І. Ю. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

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

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення Ірпінської 
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міської  ради від 23.02.2017 року №1896-28-VІІ «Про надання дозволу гр. 

Федотовій І. Ю. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

вул. Котляревського, 34-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

135. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 18.06.2019 року 

№5430-69-VІІ 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення Ірпінської 

міської ради від 18.06.2019 року №5430-69-VІІ». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

136. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 15.09.2016 року 

№1375-21-VІІ «Про затвердження технічної документації із землеустрою 

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

Соборна, 173» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення Ірпінської 

міської  ради від 15.09.2016 року №1375-21-VІІ «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки Ірпінської 

міської ради  в м. Ірпінь, вул. Соборна, 173». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

137. СЛУХАЛИ: Про визнання нечинним рішення Ірпінської міської ради №2753-39-VI від              

20.12.2012 року 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про визнання нечинним рішення 

Ірпінської міської ради №2753-39-VI від 20.12.2012 року». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

138. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви ФОП Журавля Є.К. про надання в оренду земельної 

ділянки в м. Ірпінь 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд заяви ФОП Журавля Є.К. 

про надання в оренду земельної ділянки в м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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139. 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”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

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 
 

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

Всі питання, які були винесені на розгляд сесії вичерпані. 

Оголошую сімдесяту сесію Ірпінської міської ради VIІ скликання закритою. 

 

 

 
 

В. о. міського голови –  

секретар ради                                                                           А. В. Попсуй                                   


