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ІРПІНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

П Р О Т О К О Л 
 

ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ  
 
19 березня 2020 р.                                                                      м. Ірпінь 
  

Загальний склад ради: 36 депутатів 
 

Зареєструвались на початок засідання: 29 депутатів 
 

Відсутні:  

1.  Бідула Л. М. 

2.  Глиняний С. М.  

3.  Мельничук Б. О. 

4.  Носков С. І. 

5.  Олійнич О. Р. 

6.  Севастьянова О. В. 

7.  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 Літвинов Андрій 

Вікторович. 

 
       Лічильна комісія:      Пащинський Олександр Сергійович,  

 

                                            Король Петро Петрович, 

 

                                            Страховський Андрій Андрійович.                            

                                                                                                                        
      ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА” – 28,  „ПРОТИ” –  0, „УТРИМАЛИСЬ” – 1 
       
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1.  Депутатські запити 
 Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

2.  

Про розгляд звернення депутатів Ірпінської міської ради до Києво-Святошинської 
місцевої прокуратури щодо надання інформації про стан законності, боротьби із 
злочинністю, охорони громадського порядку та результатів діяльності на території 
м. Ірпінь 

 Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 
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3.  

Щодо підтримки Звернення до Президента України, Голови Верховної Ради України та 
народних депутатів, Прем’єр-міністра України, та Звернення до народного депутата 
України, обраного в одномандатному виборчому окрузі  №95 Горобця О. С. щодо 
впровадження земельної реформи в Україні 

 Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

4.  
Про розгляд звернення депутатів Ірпінської міської ради до Президента України та 
Верховної Ради України щодо анулювання протоколу тристоронньої контактної групи 
про створення Консультативної ради за участю представників ОРДЛО 

 Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 
5.  Про присвоєння звання «Почесного громадянина міста Ірпінь» (посмертно) 

 Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 
6.  Про розгляд електронної петиції «Запуск маршрутки з Ірпеня до м. Сирець» 

 Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 
7.  Про розгляд електронної петиції щодо облаштування освітлення на новоірпінській трасі 

 Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 
8.  Про розгляд електронної петиції щодо безпеки пішоходів по вулиці Університетській 

 Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 
9.  Про розгляд електронної петиції щодо автобусної зупинки біля Водоканалу 

 Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 

10.  
Про розгляд електронної петиції щодо облаштування частини вулиці Університетська  
від Водоканалу в сторону Стоянки 

 Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 

11.  
Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення міста Ірпінь «ОСН 
ЯРОСЛАВСЬКИЙ» 

 Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 

12.  
Про затвердження Положення про юридичний відділ Ірпінської міської ради в новій 
редакції 

 Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 

13.  Про внесення змін до Міської комплексної програми «Здоров’я Приірпіння» на 2020 рік 
 Доповідач: Довгопол А. А. – директор КНП «ІЦМЛ» ІМР 

14.  
Про затвердження міської програми у сфері освіти «Світ без меж для освіти» на 2020-
2022 роки 

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

 
Питання фінансового управління 

Доповідач: Данилюк Є.В. – начальник управління 

15.  
Про внесення змін до рішення 76-ї сесії Ірпінської міської ради VІІ скликання від 
19.12.2019 року №6105-76-VІІ «Про міський бюджет м. Ірпінь на 2020 рік» 

16.  
Про застосування перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в 
Україні» 

 
Питання управління ІРІ та ЖКГ 

Доповідач: Канюра С. О. – начальник управління 

17.  
Про внесення змін до Програми розвитку дорожнього та мостового господарства та 
забезпечення безпеки дорожнього руху автомобільних доріг міста Ірпінь на 2017-2020 
роки 

18.  
Про внесення змін до «Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків та житлово-будівельних кооперативів у місті Ірпінь на 2019-2021 роки»  

19.  
Про  затвердження звітів про виконання фінансових планів комунальних підприємств 
Ірпінської  міської ради за 2019 рік 

20.  
Про надання дозволу КНП «Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Ірпінської міської ради на укладання договору оренди 

21.  Про доповнення переліку об’єктів комунальної власності, що можуть бути надані в 
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оренду з конкурсу 

22.  
Про  внесення змін до рішення Ірпінської міської ради від 30 січня 2020 року №6213-77-
VІІ 

23.  
Про надання дозволу КП «УЖКГ «Ірпінь» Ірпінської міської ради на передачу 
нежитлового приміщення 

24.  Про надання дозволу КНП «ІМЦПМСД» Ірпінської міської ради на передачу майна 

25.  
Про затвердження Положення про конкурс з транспортування померлих на території 
м. Ірпінь та смт. Гостомель, смт. Ворзель, смт. Коцюбинське 

 
Питання управління праці та соціального захисту населення 

Доповідач: Зброжек П.В. - начальник управління 

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

27.  
Про внесення змін до програми фінансової підтримки громадських організацій м. Ірпінь 
на 2016-2020 роки 

 
Питання відділу економіки 

Доповідач: Демченко С. А. - начальник відділу 

28.  
Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. 
Ірпінь і селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2020 рік та основних напрямків 
розвитку на 2021-2022 роки 

29.  
Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. 
Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське за 2019 рік 

30.  
Про затвердження угод про внесення змін до договорів про залучення коштів  
замовників будівництва об’єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і 
соціальної інфраструктури м. Ірпінь 

31.  
Про хід виконання Програми розвитку малого та середнього підприємництва в місті 
Ірпені та селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2019-2021 роки за підсумками 
2019 року 

 
Питання відділу містобудування та архітектури 

Доповідач: Сапон М. М. – начальник відділу 

32.  
Про затвердження детального плану території земельних ділянок у кварталі, 
обмеженому вул. Найкраща, вул. Захисників, вул. Прибережна, вул. Ломоносова, в м. 
Ірпінь 

33.  Про затвердження детального плану території 

 
Питання відділу культури, національностей та релігій 

Доповідач: Антонюк Є П. – начальник відділу 

34.  Про присвоєння Центральній міській бібліотеці міста Ірпеня імені Максима Рильського 

35.  
Про внесення змін до Комплексної програми розвитку галузі культури в м. Ірпінь на 
2018-2020 роки, затвердженої рішенням Ірпінської міської ради від 19.12.2019 р. 
№6096-76-VII 

 
Питання КП «Управління благоустрою міста» 

Доповідач: Прибилова Ю. А.- начальник підприємства 

36.  
Про надання дозволу гр. Алєксєєнку І. Є. на встановлення особистого строкового 
сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за 
адресою: м. Ірпінь, вул. Чехова, 4-а  

37.  
Про надання дозволу гр. Андрейку А. М. на встановлення особистого строкового 
сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж водопостачання за 
адресою: м. Ірпінь, пров. Надсонова, 11/7 

38.  
Про надання дозволу гр. Коломієць В. В. на встановлення особистого строкового 
сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж водопостачання та 
водовідведення за адресою: м. Ірпінь, вул. Северинівська,122-д/1 

39.  
Про надання дозволу гр. Лесик К. В. на встановлення особистого строкового сервітуту 
на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за адресою: м. 
Ірпінь, вул. Котляревського, 37/7 
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40.  
Про надання дозволу гр. Носачу В. С. на встановлення особистого строкового сервітуту 
на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за адресою:  
м. Ірпінь, вул. Котляревського, 37/6 

41.  
Про надання дозволу гр. Пилипчук Н. В. на встановлення особистого строкового 
сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за 
адресою: м. Ірпінь, вул. Котляревського, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/8 

42.  
Про надання дозволу гр. Пуньку Є. В. на встановлення особистого строкового сервітуту 
на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за адресою:м. 
Ірпінь, вул. Котляревського, 43 

43.  
Про надання дозволу гр. Стафійчук Т. В. на встановлення особистого строкового 
сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж водопостачання та 
водовідведення за адресою: м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 93, 93/3 

44.  
Про надання дозволу гр. Толкушову В. Ф. на встановлення особистого строкового 
сервітуту на земельну ділянку для розміщення будівельного крану за адресою: м. Ірпінь, 
вул. Чехова, 27 

 
Питання відділу земельних ресурсів 

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

 ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

45.  
Про надання дозволу гр. Юреско А. Б. на розроблення проекту землеустрою щодо  
відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Незалежності, 116-а 

46.  
Про надання дозволу гр. Панченку А. В. на розроблення проекту землеустрою щодо  
відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 32-л 

47.  
Про надання дозволу гр. Охріменку М. В. на розроблення проекту землеустрою щодо  
відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 47-а/1 

48.  
Про надання дозволу гр. Кирпель С. В. на розроблення проекту землеустрою щодо  
відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 76 

49.  
Про надання дозволу гр. Козицькому О. Ю. на розроблення проекту землеустрою щодо  
відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в  м. Ірпінь, вул. Тищенка, 27-а 

50.  
Про надання дозволу гр. Нальопі Ж. В. на розроблення проекту землеустрою щодо  
відведення земельної ділянки у власність  для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь, вул. Чайковського, 27-а 

51.  
Про надання дозволу гр. Трачук О. В. на розроблення проекту землеустрою щодо  
відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 87 

52.  
Про надання дозволу гр. Мілімко Л. В. на розроблення проекту землеустрою щодо  
відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Незалежності, 1 

53.  
Про надання дозволу гр. Колісник О. О. на розроблення проекту землеустрою щодо   
відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в  м. Ірпінь, вул. 9 Лінія, 3 

54.  
Про надання дозволу гр. Сергієнко Н. М. на розроблення проекту землеустрою щодо   
відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Українська, 1-в 

55.  
Про надання дозволу гр. Сергієнко Н. М. на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в  м. 
Ірпінь, вул. Українська, 1-в 

56.  Про надання дозволу гр. Королю П. П. на розроблення проекту землеустрою щодо  
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відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, 
вул. Українська, 1-т  

57.  
Про надання дозволу гр. Приймаку М. М. на розроблення проекту землеустрою щодо  
відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, 
вул. Франка, 4-а  

58.  
Про надання дозволу гр. Поліщук Л. Б. на розроблення проекту землеустрою щодо   
відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва  в м. Ірпінь, 
вул. Північна, 22/3 

59.  
Про надання дозволу гр. Романко Л. Л. на розроблення проекту землеустрою щодо    
відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, 
вул. Федора Кричевського 

60.  
Про надання дозволу гр. Швидкій О. Г. на розроблення проекту землеустрою щодо  
відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, 
вул. Макаренка, 4 

61.  
Про надання дозволу гр. Григор’єву А. С. на розроблення проекту землеустрою щодо  
відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, 
вул. Варшавська, 53-г 

62.  
Про надання дозволу гр. Кудрявцевій К. О. на розроблення проекту землеустрою щодо  
відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 
Ірпінь, вул. Миру, 2/74 

63.  
Про надання дозволу гр. Скорику О. Г. на розроблення проекту землеустрою щодо   
відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в  м. 
Ірпінь, вул. Українська, 14-а/2 

64.  
Про надання дозволу гр. Сухомлину Д. В. на розроблення проекту землеустрою щодо   
відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 
Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 25/35 

65.  
Про надання дозволу ФОП Ісаєву С. Т. о. на  розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі по вул. Соборній, 85/1 в м. Ірпінь  

66.  
Про надання дозволу ФОП Ісаєву С. Т. о. на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі по вул. Садова, 29/1 в м. Ірпінь  

67.  
Про надання дозволу ФОП Ісаєву С. Т. о. на  розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі по вул. Садова, 29/2 в м. Ірпінь  

68.  
Про надання дозволу ФОП Ісаєву С. Т. о. на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду для  будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі по вул. Центральна, 6г/7 в м. Ірпінь  

69.  
Про надання дозволу ФОП Ісаєву С. Т. о. на  розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі по вул. Центральна, 6г/6 в м. Ірпінь  

70.  
Про надання дозволу ФОП Ісаєву С. Т. о. на  розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі по вул. Центральна, 6г/5 в м. Ірпінь  

71.  

Про надання дозволу комунальному підприємству «Ірпіньводоканал» на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться в постійному користуванні за адресою: 
м. Ірпінь, вул. Соборна, 1-а 

72.  

Про надання дозволу КП «Управління благоустрою міста» Ірпінської міської ради на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне  
користування для будівництва та обслуговування  об’єктів рекреаційного призначення 
(розміщення скверу) в м. Ірпінь 
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73.  
Про надання згоди гр. Жовтану О. В. на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 17, 17-а 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

74.  
Про затвердження гр. Бєлянкіну П. М. проекту землеустрою та передачу земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 19  

75.  
Про затвердження гр. Романенко В. О. проекту землеустрою та передачу земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Єрощенка, 4-а 

76.  
Про затвердження гр. Журавському О. П. проекту землеустрою та передачу земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Героїв, 10-б 

77.  
Про затвердження гр. Ковальчук С. В. проекту землеустрою та передачу земельної 
ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. 
Гостомельське шосе 

78.  
Про затвердження гр. Білик Г. М. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Гоголя, 1 

79.  
Про затвердження гр. Шапочкіній І. Б. проекту землеустрою та передачу земельної 
ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. 
Северинівська, 7 

80.  
Про затвердження гр. Широких О. О. проекту землеустрою та передачу земельної 
ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. 
Гостомельське шосе 

81.  
Про затвердження гр. Волчанській О. А. проекту землеустрою та передачу земельної 
ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. 
Полтавська, 64/7 

82.  
Про затвердження гр. Борзило Т. А. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 
у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. 1 Травня, 6 

83.  
Про затвердження гр. Ковальову О. В. проекту землеустрою та передачу земельної 
ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. 
Гостомельське шосе 

84.  
Про затвердження гр. Горбачовій А. О. проекту землеустрою та передачу земельної 
ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Українська 

85.  
Про затвердження гр. Злочевському О. М. проекту землеустрою та передачу земельної 
ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. 
Гостомельське шосе 

86.  
Про затвердження гр. Коломійцю В. В. проекту землеустрою та передачу земельної 
ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. 
Гостомельське шосе 

87.  
Про затвердження гр. Рудавці Є. Є.  проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 
у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 
Антонова, 25/19 

88.  
Про затвердження гр. Солоньку І. А. проекту землеустрою та передачу земельної 
ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. 
Авіаконструктора Антонова, 25/26 

89.  
Про затвердження гр. Кульбачному М. О. проекту землеустрою та передачу земельної 
ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. 
Гостомельське шосе 

90.  
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 

91.  
Про надання управлінню освіти і науки Ірпінської міської ради в постійне користування 
земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Соборна, 183-б 

92.  
Про затвердження гр. Запецькій О. О. технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу 
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у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Кулиняка, 43/1 

93.  
Про затвердження гр. Степанчук Ю. О. проекту землеустрою та передачу земельної 
ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Прибережна, 1 

 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ПЕРЕДАЧУ 

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ 

94.  

Про затвердження гр. Тарасюк 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, провул. Малишка, 3 

95.  

Про затвердження гр. Барташук Г. Ф. 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. 1-го Травня, 18 

96.  

Про затвердження гр. Борсуку І. 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. Матросова, 17 

97.  

Про затвердження громадянам Швидкій О. Г. та  Шатилу О. Г. 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. 
Макаренка, 4 

98.  
Про затвердження гр. Бабюк Я. М. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 
у власність для будівництва індивідуального гаражу  в м. Ірпінь, вул. Садова, 61-г 

99.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 
ділянки комунальної власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд та передачу у власність земельних ділянок в м. Ірпінь, 
вул. Ф. Кричевського, згідно додатку 1 

100. 
Про передачу гр. Томіну М. О. у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. 
Українська, 1-б 

101. 

Про затвердження гр. Корній Н. 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. Ломоносова, 20/1 

102. 

Про затвердження гр. Коваленко В. П. технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу 
у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Ломоносова, 20 

 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ 
ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ЯКОЇ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

103. 

Про затвердження гр. Часник І. П. проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 
селянського господарства на будівництво і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Щаслива, 54 

104. 

Про затвердження гр. Отрошенко Н. В. проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 
будівництва індивідуального гаражу на будівництво та обслуговування будівель 
торгівлі  в м. Ірпінь, вул. Шевченка, 19-б 

105. Про затвердження гр. Дяківському Р. П. проекту землеустрою щодо відведення 



                                                                                                                                                                                   
 
                                                                                                                                                                                         9 
 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 
будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами 
торгово-розважальної та ринкової інфраструктури  в м. Ірпінь, вул. Лермонтова, 2-л 

106. 

Про затвердження гр. Дяківському Р. П. проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 
будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами 
торгово-розважальної та ринкової інфраструктури  в м. Ірпінь, вул. Лермонтова, 2-м 

107. 

Про затвердження гр. Зібарєву А. О. проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на будівництво і 
обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-
розважальної та ринкової інфраструктури  в м. Ірпінь, вул. Лермонтова, 2-к 

108. 

Про затвердження гр. Зібарєву А. О. проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівельі споруд на будівництво і 
обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-
розважальної та ринкової інфраструктури  в м. Ірпінь, вул. Лермонтова, 2-з 

109. 

Про затвердження гр. Бернацькому М. М. проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення 
особистого селянського господарства на будівництво і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, провул. Гнатюка, 4 

110. 

Про затвердження гр. Кравчук В. О. проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки  приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 
селянського господарства на будівництво і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, провул. Гнатюка,4-а 

111. 

Про затвердження гр. Ткачук М. Ф. проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва 
індивідуального гаражу на будівництво та обслуговування будівель ринкової 
інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 36-г 

112. 

Про затвердження гр.  Руденко В. В. проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва 
індивідуального гаражу на будівництво та обслуговування будівель ринкової 
інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Северинівська 

113. 

Про затвердження гр. Носкову С. І. проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на будівництво і 
обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-
розважальної та ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Гайдамацька, 17-б 

114. 

Про затвердження гр. Одінцову Д. С. проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 
селянського господарства на будівництво і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Кошового, 5 

 ПРО ДОЗВІЛ НА ВИКУП 

115. 
Про надання дозволу ФОП Куксі О. О. на викуп земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. 
Паламарчука, 50 

116. 
Про надання дозволу ФОП Дзюбі Т. В. на викуп земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. 
Центральна, 6-л 

117. 
Про продаж громадянам Глущенко А. О. та Спірідонову І. О. земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення, яка знаходиться в користуванні на умовах 
оренди в м. Ірпінь, вул. Кірічека, 14-а 
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118. 
Про надання дозволу гр. Заболотньому О. В. на викуп земельної ділянки в м. Ірпінь, 
провул. Озерний, 20-в  

 СТРОКОВИЙ СЕРВІТУТ 

119. 
Про надання дозволу ТОВ «АРЗАНА»  на укладання договору особистого строкового 
сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь 

120. 
Про надання дозволу ТОВ «Спец Пром Постач» на укладання договорів особистих 
строкових сервітутів для розміщення тимчасових споруд на земельних ділянках в м. 
Ірпінь, згідно додатку №1 

121. 
Про поновлення КП «Ірпіньводоканал» дії договорів про встановлення особистих  
строкових сервітутів на земельні ділянки в м. Ірпінь, згідно додатку1 

122. 
Про надання дозволу КП «Ірпіньводоканал» на укладання договору особистого 
строкового сервітуту на земельні ділянки в м. Ірпінь, згідно додатку 1 

123. 
Про надання дозволу гр. Осипенку В. М. на укладання договору особистого строкового 
сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь по вул. Павленка 

124. 
Про поновлення ПП «Деліція» дії договору про встановлення особистого строкового 
сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь, вул. Університетська (на розі з провулком 
Український) 

 ПРО ПОНОВЛЕННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ 

125. 
Про поновлення ТОВ «Автобансервіс» договору оренди земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування автозаправного комплексу, що знаходиться в м. Ірпінь, 
вул. Соборна,195-з 

126. 
Про надання ФОП Пилипенку О. А. земельної ділянки в користування на умовах оренди 
для будівництва  та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 
Антонова 

127. 
Про надання ФОП Полійчук Н. І. земельної ділянки в користування на умовах оренди 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Ветеранів 
Афганістану, 18-а 

128. 
Про надання ФОП Полійчук Н. І. земельної ділянки в користування на умовах оренди 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Ветеранів 
Афганістану, 18/1-а 

129. 

 Про поновлення ПП «Весма» договору оренди земельної ділянки для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості, що знаходиться в м. Ірпінь, вул. 
Тургенівська, 25                                

130. 
Про поновлення ФОП Ладченко О. М. договору оренди земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що знаходиться в м. Ірпінь, вул. 
Соборна 

131. 
Про поновлення гр. Івановій З. П. договору оренди земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. 8-
го Березня, 39 

132. 
Про поновлення ФОП Тиванюк О. Я. договору оренди земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Центральна, 4-а 

133. 
Про поновлення громадянам Байдаку М. О. та Шенько С. К. договору оренди земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. 
Центральна, 10-б 

134. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання ФОП Конончук Н. В. земельної 
ділянки в користування на умовах оренди для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі в м. Ірпінь, вул. Грибоєдова, 28 

135. 
Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної 
ділянки та передачу ТОВ «Теплогарант» в оренду земельної ділянки для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 
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електричної та теплової енергії  в м. Ірпінь, вул. Северинівська, 129-а 

136. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення земельної 
ділянки та передачу ТОВ «Теплогарант» в оренду земельної ділянки для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії  в м. Ірпінь, вул. Садова, 38 

137. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної 
ділянки та передачу ТОВ «Теплогарант» в оренду земельної ділянки для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії  в м. Ірпінь, вул. Ярославська, 7 

138. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної 
ділянки та передачу ТОВ «Теплогарант» в оренду земельної ділянки для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії  в м. Ірпінь, вул. Миру, 1-а 

139. 
Про поновлення КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» договору оренди земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, що знаходиться в 
м. Ірпінь, вул. Університетська 

140. 
Про припинення КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» дії договору оренди земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів 
громадського харчування в м. Ірпінь, вул. Тищенка 

 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

141. 
Про визнання нечинним пункту 2 рішення Ірпінської міської ради від 02.11.2017 року 
№2767-42-VІІ 

142. 
Про визнання нечинним пункту 2 рішення Ірпінської міської ради від 15.09.2016 року 
№1319-21-VІІ 

143. 
Про визнання нечинним пункту 2 рішення Ірпінської міської ради від 15.09.2016 року 
№1292-21-VІІ 

144. 
Про визнання нечинним пункту 2 рішення Ірпінської міської ради від 13.07.2016 року 
№1135-18-VІІ 

145. Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 05.12.2019 року №6074-75-VІІ   

146. 
Про внесення змін до п.1 рішення Ірпінської міської ради від 26.04.2018 року №3604-50-
VІІ  

147. 
Про внесення змін в додаток №1до рішення Ірпінської міської ради №3932-53-VІІ від 
03.07.2018 року 

148. 
Про визнання нечинним рішення Ірпінської міської ради від 29.08.2019 року №5704-71-
VІІ 

149. 
Про внесення змін до договорів про встановлення особистих строкових сервітутів у 
м. Ірпінь 

150. Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 19.12.2019 року №6141-76-VІІ 
 ПРО ВІДМОВУ 

151. 
Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних  ділянок у власність в м. Ірпінь, згідно додатку №1 

152. 

Про розгляд заяв гр. Мельничука А. О. про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, згідно 
додатку 1 

153. 

Про розгляд заяв гр. Уманця Т. Г. про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, згідно 
додатку 1 

154. 
Про розгляд заяв гр. Солонька І. А. про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для будівництва і 
обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, згідно 
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додатку 1 
155. Різне  

 
 

  

Страховський А. А. – депутат Ірпінської міської ради: 
Зачитує протокол лічильної комісії. 
Головою лічильної комісії обрано – Пащинського О. С. 
Секретарем лічильної комісії обрано – Страховського А. А.  
 

Літвинов А. В. – в. о. міського голови - 
секретар ради: 
Пропоную затвердити протокол лічильної комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: затвердити протокол лічильної комісії. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

Літвинов А. В. – в. о. міського голови - 
секретар ради: 
Ставиться на голосування пропозиція проведення закритого сесійного засідання. 
 

ВИРІШИЛИ: проводити закрите сесійне засідання. 
 

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

Літвинов А. В. – в. о. міського голови - 
секретар ради: 
Переходимо до розгляду порядку денного. 
Ставиться на голосування пропозиція прийняти порядок денний «За основу». 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний «За основу». 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

Літвинов А. В. – в. о. міського голови - 
секретар ради: 
Які у кого будуть пропозиції відносно порядку денного? 
Оскільки пропозицій до порядку денного немає,  
пропоную затвердити порядок денний «в цілому». 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний «в цілому». 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”-23, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 
 

1.  СЛУХАЛИ: Депутатські запити 
 

  Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 
 

Депутатських запитів не надходило. 
 

2.  СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення депутатів Ірпінської міської ради до Києво-
Святошинської місцевої прокуратури щодо надання інформації про стан 
законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та 
результатів діяльності на території м. Ірпінь 
 

  Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 
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«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд звернення депутатів 
Ірпінської міської ради до Києво-Святошинської місцевої прокуратури щодо 
надання інформації про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони 
громадського порядку та результатів діяльності на території м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

3.  СЛУХАЛИ: Щодо підтримки Звернення до Президента України, Голови Верховної Ради 
України та народних депутатів, Прем’єр-міністра України, та Звернення до 
народного депутата України, обраного в одномандатному виборчому окрузі  
№95 Горобця О. С. щодо впровадження земельної реформи в Україні 
 

  Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Щодо підтримки Звернення до 
Президента України, Голови Верховної Ради України та народних депутатів, 
Прем’єр-міністра України, та Звернення до народного депутата України, 
обраного в одномандатному виборчому окрузі  №95 Горобця О. С. щодо 
впровадження земельної реформи в Україні». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

4.  СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення депутатів Ірпінської міської ради до Президента 
України та Верховної Ради України щодо анулювання протоколу 
тристоронньої контактної групи про створення Консультативної ради за 
участю представників ОРДЛО 
 

  Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 7 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд звернення депутатів 
Ірпінської міської ради до Президента України та Верховної Ради України 
щодо анулювання протоколу тристоронньої контактної групи про створення 
Консультативної ради за участю представників ОРДЛО». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

5.  СЛУХАЛИ: Про присвоєння звання «Почесного громадянина міста Ірпінь» (посмертно) 
 

  Доповідач: Негреша Д. М.- керуючий справами 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про присвоєння звання «Почесного 
громадянина міста Ірпінь» (посмертно)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

6.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції «Запуск маршрутки з Ірпеня до м. Сирець» 
 

  Доповідач: Негреша Д. М.- керуючий справами 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції «Запуск 
маршрутки з Ірпеня до м. Сирець». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

7.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції щодо облаштування освітлення на 
новоірпінській трасі 
 

  Доповідач: Негреша Д. М.- керуючий справами 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції щодо 
облаштування освітлення на новоірпінській трасі». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

8.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції щодо безпеки пішоходів по вулиці 
Університетській 
 

  Доповідач: Негреша Д. М.- керуючий справами 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції щодо 
безпеки пішоходів по вулиці Університетській». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

9.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції щодо автобусної зупинки біля Водоканалу 
 

  Доповідач: Негреша Д. М.- керуючий справами 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції щодо 
автобусної зупинки біля Водоканалу». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

10.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції щодо облаштування частини вулиці 
Університетська  від Водоканалу в сторону Стоянки 
 

  Доповідач: Негреша Д. М.- керуючий справами 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції щодо 
облаштування частини вулиці Університетська  від Водоканалу в сторону 
Стоянки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

11.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення міста 
Ірпінь «ОСН ЯРОСЛАВСЬКИЙ» 
 

  Доповідач: Негреша Д. М.- керуючий справами 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу на створення 
органу самоорганізації населення міста Ірпінь «ОСН ЯРОСЛАВСЬКИЙ»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

12.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про юридичний відділ Ірпінської міської ради 
в новій редакції 
 

  Доповідач: Негреша Д. М.- керуючий справами 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Положення про 
юридичний відділ Ірпінської міської ради в новій редакції». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

13.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Міської комплексної програми «Здоров’я Приірпіння» 
на 2020 рік 
 

  Доповідач: Довгопол А.А. – директор КНП «ІЦМЛ» ІМР 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 7 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Міської 
комплексної програми «Здоров’я Приірпіння» на 2020 рік». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

14.  СЛУХАЛИ: Про затвердження міської програми у сфері освіти «Світ без меж для освіти» 
на 2020-2022 роки 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження міської програми у 
сфері освіти «Світ без меж для освіти» на 2020-2022 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

Залишив засідання Кухалейшвілі Л. Ю.  
Загальний склад депутатів – 28. 
 

15.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 76-ї сесії Ірпінської міської ради VІІ 
скликання від 19.12.2019 року №6105-76-VІІ «Про міський бюджет м. Ірпінь 
на 2020 рік» 
 

  Доповідач: Данилюк Є. В. – начальник фінансового управління 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 76-ї сесії 
Ірпінської міської ради VІІ скликання від 19.12.2019 року №6105-76-VІІ 
«Про міський бюджет м. Ірпінь на 2020 рік». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

16.  СЛУХАЛИ: Про застосування перехідних положень Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання 
інвестиційної діяльності в Україні» 
 

  Доповідач: Данилюк Є. В. – начальник фінансового управління 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про застосування перехідних положень 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

17.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку дорожнього та мостового 
господарства та забезпечення безпеки дорожнього руху автомобільних доріг 
міста Ірпінь на 2017-2020 роки 
 

  Доповідач: Канюра С. О. – начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми розвитку 
дорожнього та мостового господарства та забезпечення безпеки дорожнього 
руху автомобільних доріг міста Ірпінь на 2017-2020 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

18.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до «Програми підтримки об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів у місті 
Ірпінь на 2019-2021 роки» 
 

  Доповідач: Канюра С. О. – начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до «Програми 
підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-
будівельних кооперативів у місті Ірпінь на 2019-2021 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

19.  СЛУХАЛИ: Про затвердження звітів про виконання фінансових планів комунальних 
підприємств Ірпінської  міської ради за 2019 рік 
 

  Доповідач: Канюра С. О. – начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження звітів про виконання 
фінансових планів комунальних підприємств Ірпінської  міської ради за 2019 
рік». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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20.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КНП «Ірпінський міський центр первинної медико-
санітарної допомоги» Ірпінської міської ради на укладання договору оренди 
 

  Доповідач: Канюра С.О. – начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу КНП «Ірпінський 
міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ірпінської міської 
ради на укладання договору оренди». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

21.  СЛУХАЛИ: Про доповнення переліку об’єктів комунальної власності, що можуть бути 
надані в оренду з конкурсу 
 

  Доповідач: Канюра С. О. – начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про доповнення переліку об’єктів 
комунальної власності, що можуть бути надані в оренду з конкурсу». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

22.  СЛУХАЛИ: Про  внесення змін до рішення Ірпінської міської ради від 30 січня 2020 року 
№6213-77-VІІ 
 

  Доповідач: Канюра С. О. – начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 7 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про  внесення змін до рішення 
Ірпінської міської ради від 30 січня 2020 року №6213-77-VІІ». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

23.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП «УЖКГ «Ірпінь» Ірпінської міської ради на 
передачу нежитлового приміщення 
 

  Доповідач: Канюра С. О. – начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу КП «УЖКГ 
«Ірпінь» Ірпінської міської ради на передачу нежитлового приміщення». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

24.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КНП «ІМЦПМСД» Ірпінської міської ради на передачу 
майна 
 

  Доповідач: Канюра С. О. – начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу КНП «ІМЦПМСД» 
Ірпінської міської ради на передачу майна». 



                                                                                                                                                                                   
 
                                                                                                                                                                                         18 
 

 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

25.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про конкурс з транспортування померлих на 
території м. Ірпінь та смт. Гостомель, смт. Ворзель, смт. Коцюбинське 
 

  Доповідач: Канюра С. О. – начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Положення про 
конкурс з транспортування померлих на території м. Ірпінь та смт. 
Гостомель, смт. Ворзель, смт. Коцюбинське». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до міської 
комплексної програми «Турбота» на 2016-2020 рр.». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

27.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до програми фінансової підтримки громадських 
організацій м. Ірпінь на 2016-2020 роки 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до програми 
фінансової підтримки громадських організацій м. Ірпінь на 2016-2020 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

28.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку м. Ірпінь і селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2020 рік та 
основних напрямків розвитку на 2021-2022 роки 
 

  Доповідач: Демченко С. А. - начальник відділу економіки 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми 
соціально-економічного та культурного розвитку м. Ірпінь і селищ Ворзель, 
Гостомель, Коцюбинське на 2020 рік та основних напрямків розвитку на 
2021-2022 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

29.  СЛУХАЛИ: Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного 
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розвитку м. Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське за 2019 рік 
 

  Доповідач: Демченко С. А. - начальник відділу економіки 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про підсумки виконання Програми 
соціально-економічного та культурного розвитку м. Ірпінь та селищ Ворзель, 
Гостомель, Коцюбинське за 2019 рік». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

30.  СЛУХАЛИ: Про затвердження угод про внесення змін до договорів про залучення 
коштів  замовників будівництва об’єктів архітектури на розвиток інженерно-
транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь 
 

  Доповідач: Демченко С. А. - начальник відділу економіки 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження угод про внесення 
змін до договорів про залучення коштів  замовників будівництва об’єктів 
архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури 
м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

31.  СЛУХАЛИ: Про хід виконання Програми розвитку малого та середнього підприємництва 
в місті Ірпені та селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2019-2021 
роки за підсумками 2019 року 
 

  Доповідач: Демченко С. А. - начальник відділу економіки 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про хід виконання Програми розвитку 
малого та середнього підприємництва в місті Ірпені та селищах Ворзель, 
Гостомель, Коцюбинське на 2019-2021 роки за підсумками 2019 року». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

32.  СЛУХАЛИ: Про затвердження детального плану території земельних ділянок у кварталі, 
обмеженому вул. Найкраща, вул. Захисників, вул. Прибережна, вул. 
Ломоносова, в м. Ірпінь 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження детального плану 
території земельних ділянок у кварталі, обмеженому вул. Найкраща, вул. 
Захисників, вул. Прибережна, вул. Ломоносова, в м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

33.  СЛУХАЛИ: Про затвердження детального плану території 
 

  Доповідач: Сапон М. М. – начальник відділу містобудування та архітектури 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження детального плану 
території». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

34.  СЛУХАЛИ: Про присвоєння Центральній міській бібліотеці міста Ірпеня імені Максима 
Рильського 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про присвоєння Центральній міській 
бібліотеці міста Ірпеня імені Максима Рильського». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

35.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Комплексної програми розвитку галузі культури в 
м. Ірпінь на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Ірпінської міської ради 
від 19.12.2019 р. №6096-76-VII 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Комплексної 
програми розвитку галузі культури в м. Ірпінь на 2018-2020 роки, 
затвердженої рішенням Ірпінської міської ради від 19.12.2019 р.  
№6096-76-VII». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

36.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Алєксєєнку І. Є. на встановлення особистого 
строкового сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж 
газопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Чехова, 4-а 
 

  Доповідач: Прибилова Ю. А.- начальник КП «Управління благоустрою 
міста» 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Алєксєєнку І. Є. 
на встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для 
прокладання зовнішніх мереж газопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. 
Чехова, 4-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

37.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Андрейку А. М. на встановлення особистого 
строкового сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж 
водопостачання за адресою: м. Ірпінь, пров. Надсонова, 11/7 
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  Доповідач: Прибилова Ю. А.- начальник КП «Управління благоустрою 
міста» 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Андрейку А. М. 
на встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для 
прокладання зовнішніх мереж водопостачання за адресою: м. Ірпінь, пров. 
Надсонова, 11/7». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

38.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Коломієць В. В. на встановлення особистого 
строкового сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж 
водопостачання та водовідведення за адресою: м. Ірпінь, вул. 
Северинівська,122-д/1 
 

  Доповідач: Прибилова Ю. А.- начальник КП «Управління благоустрою 
міста» 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Коломієць В. В. 
на встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для 
прокладання зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення за адресою: 
м. Ірпінь, вул. Северинівська,122-д/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

39.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Лесик К. В. на встановлення особистого строкового 
сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж 
газопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Котляревського, 37/7 
 

  Доповідач: Прибилова Ю. А.- начальник КП «Управління благоустрою 
міста» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Лесик К. В. на 
встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для 
прокладання зовнішніх мереж газопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. 
Котляревського, 37/7». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

40.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Носачу В. С. на встановлення особистого 
строкового сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж 
газопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Котляревського, 37/6 
 

  Доповідач: Прибилова Ю. А.- начальник КП «Управління благоустрою 
міста» 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Носачу В. С. на 
встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для 
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прокладання зовнішніх мереж газопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. 
Котляревського, 37/6». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

41.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Пилипчук Н. В. на встановлення особистого 
строкового сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж 
газопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Котляревського, 37/1, 37/2, 37/3, 
37/4, 37/5, 37/8 
 

  Доповідач: Прибилова Ю. А.- начальник КП «Управління благоустрою 
міста» 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Пилипчук Н. В. 
на встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для 
прокладання зовнішніх мереж газопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. 
Котляревського, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/8». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

42.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Пуньку Є. В. на встановлення особистого 
строкового сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж 
газопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Котляревського, 43 
 

  Доповідач: Прибилова Ю. А.- начальник КП «Управління благоустрою 
міста» 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Пуньку Є. В. на 
встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для 
прокладання зовнішніх мереж газопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. 
Котляревського, 43». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

43.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Стафійчук Т. В. на встановлення особистого 
строкового сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж 
водопостачання та водовідведення за адресою: м. Ірпінь,  
вул. Мечнікова, 93, 93/3 
 

  Доповідач: Прибилова Ю. А.- начальник КП «Управління благоустрою 
міста» 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Стафійчук Т. В. 
на встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для 
прокладання зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення за адресою: 
м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 93, 93/3». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

44.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Толкушову В. Ф. на встановлення особистого 
строкового сервітуту на земельну ділянку для розміщення будівельного 
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крану за адресою: м. Ірпінь, вул. Чехова, 27 
 

  Доповідач: Прибилова Ю. А.- начальник КП «Управління благоустрою 
міста» 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Толкушову В. 
Ф. на встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для 
розміщення будівельного крану за адресою: м. Ірпінь, вул. Чехова, 27». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

45.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Юреско А. Б. на розроблення проекту землеустрою 
щодо  відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Ірпінь, вул. Незалежності, 116-а 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Юреско А. Б. на 
розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Незалежності, 116-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

46.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Панченку А. В. на розроблення проекту 
землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд  в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 32-л 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Панченку А. В. 
на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 32-л». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

47.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Охріменку М. В. на розроблення проекту 
землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 47-а/1 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Охріменку М. 
В. на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки 
у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 47-а/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

48.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Кирпель С. В. на розроблення проекту землеустрою 
щодо  відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Ірпінь, вул. Полтавська, 76 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Кирпель С. В. 
на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 76». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

49.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Козицькому О. Ю. на розроблення проекту 
землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в  м. Ірпінь, вул. Тищенка, 27-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 7 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Козицькому О. 
Ю. на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки 
у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в  м. Ірпінь, вул. Тищенка, 27-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

50.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Нальопі Ж. В. на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в м. 
Ірпінь, вул. Чайковського, 27-а 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Нальопі Ж. В. 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь, вул. Чайковського, 27-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

51. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Трачук О. В. на розроблення проекту землеустрою 
щодо  відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Ірпінь, вул. Мечнікова, 87 
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 Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Трачук О. В. на 
розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 87». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

52. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Мілімко Л. В. на розроблення проекту землеустрою 
щодо  відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Ірпінь, вул. Незалежності, 1 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Мілімко Л. В. 
на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Незалежності, 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

53. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Колісник О. О. на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в  м. 
Ірпінь, вул. 9 Лінія, 3 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Колісник О. О. 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в  м. Ірпінь, вул. 9 Лінія, 3». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

54. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Сергієнко Н. М. на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Ірпінь, вул. Українська, 1-в 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Сергієнко Н. М. 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Українська, 1-в». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

55. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Сергієнко Н. М. на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
індивідуального гаражу в  м. Ірпінь, вул. Українська, 1-в 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Сергієнко Н. М. 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва індивідуального гаражу в  м. Ірпінь, вул. 
Українська, 1-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

56. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Королю П. П. на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 
садівництва в м. Ірпінь, вул. Українська, 1-т 
 

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

Король П. П. - депутат Ірпінської міської ради оголосив щодо наявного у 
нього конфлікту інтересів при голосуванні за дане питання. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Королю П. П. 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Українська, 1-т». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

57. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Приймаку М. М. на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Франка, 4-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Приймаку М. 
М. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Франка, 4-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

58. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Поліщук Л. Б. на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 
садівництва  в м. Ірпінь, вул. Північна, 22/3 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4, 
Не брав участь у голосуванні Денисенко Ю. О. 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Поліщук Л. Б. 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва  в м. Ірпінь, вул. Північна, 22/3». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

59. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Романко Л. Л. на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 
садівництва в м. Ірпінь, вул. Федора Кричевського 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2, 
Не брав участь у голосуванні Денисенко Ю. О. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Романко Л. Л. 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Федора 
Кричевського». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

60. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Швидкій О. Г. на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 
садівництва в м. Ірпінь, вул. Макаренка, 4 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Швидкій О. Г. 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Макаренка, 4». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

61. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Григор’єву А. С. на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 53-г 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Григор’єву А. 
С. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 53-
г». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

62. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Кудрявцевій К. О. на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/74 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 
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«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Кудрявцевій К. 
О. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь,  
вул. Миру, 2/74». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

63. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Скорику О. Г. на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
індивідуального гаражу в  м. Ірпінь, вул. Українська, 14-а/2 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Скорику  О. Г. 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва індивідуального гаражу в  м. Ірпінь,  
вул. Українська, 14-а/2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

64. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Сухомлину Д. В. на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 25/35 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Сухомлину Д. 
В. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. 
Авіаконструктора Антонова, 25/35». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

65. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ФОП Ісаєву С. Т. о. на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва 
та обслуговування будівель торгівлі по вул. Соборній, 85/1 в м. Ірпінь 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ФОП Ісаєву С. Т. о. 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. 
Соборній, 85/1 в м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      66. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ФОП Ісаєву С. Т. о. на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва 
та обслуговування будівель торгівлі по вул. Садова, 29/1 в м. Ірпінь 
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 Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ФОП Ісаєву С. Т. о. 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Садова, 
29/1 в м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      67. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ФОП Ісаєву С. Т. о. на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва 
та обслуговування будівель торгівлі по вул. Садова, 29/2 в м. Ірпінь 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ФОП Ісаєву С. Т. о. 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Садова, 
29/2 в м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      68. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ФОП Ісаєву С. Т. о. на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва 
та обслуговування будівель торгівлі по вул. Центральна, 6г/7 в м. Ірпінь 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ФОП Ісаєву С. Т. о. 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. 
Центральна, 6г/7 в м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      69. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ФОП Ісаєву С. Т. о. на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва 
та обслуговування будівель торгівлі по вул. Центральна, 6г/6 в м. Ірпінь 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ФОП Ісаєву С. Т. о. 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. 
Центральна, 6г/6 в м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      70. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ФОП Ісаєву С. Т. о. на розроблення проекту 
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва 
та обслуговування будівель торгівлі по вул. Центральна, 6г/5 в м. Ірпінь 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ФОП Ісаєву С. Т. о. 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. 
Центральна, 6г/5 в м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      71. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу комунальному підприємству «Ірпіньводоканал» на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка 
знаходиться в постійному користуванні за адресою: м. Ірпінь, вул. Соборна, 
1-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу комунальному 
підприємству «Ірпіньводоканал» на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), яка знаходиться в постійному користуванні за 
адресою: м. Ірпінь, вул. Соборна, 1-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      72. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП «Управління благоустрою міста» Ірпінської міської 
ради на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в постійне користування для будівництва та обслуговування об’єктів 
рекреаційного призначення (розміщення скверу) в м. Ірпінь 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу КП «Управління 
благоустрою міста» Ірпінської міської ради на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне  користування 
для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення 
(розміщення скверу) в м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      73. СЛУХАЛИ: Про надання згоди гр. Жовтану О. В. на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 17, 
17-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 
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«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 7 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання згоди гр. Жовтану О. В. на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Ірпінь, вул. 
Пушкінська, 17, 17-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      74. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Бєлянкіну П. М. проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, 
вул. Тургенівська, 19 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3, 
Не брав участь у голосуванні  Лехман І. Л.  
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Бєлянкіну П. М. 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 
індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 19». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      75. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Романенко В. О. проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, 
вул. Єрощенка, 4-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Романенко В. О. 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 
індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Єрощенка, 4-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      76. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Журавському О. П. проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, 
вул. Героїв, 10-б 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Журавському О. П. 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 
індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Героїв, 10-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      77. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Ковальчук С. В. проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 
Ірпінь, вул. Гостомельське шосе 
 

 Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 7 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Ковальчук С. В. 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 
будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      78. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Білик Г. М. проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, 
вул. Гоголя, 1 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Білик Г. М. 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 
індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Гоголя, 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      79. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Шапочкіній І. Б. проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 
Ірпінь, вул. Северинівська, 7 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Шапочкіній І. Б. 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 
будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Северинівська, 7». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      80. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Широких О. О. проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянкиу власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 
Ірпінь, вул. Гостомельське шосе 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Широких О. О. 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянкиу власність для 
будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      81. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Волчанській О. А. проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 
Ірпінь, вул. Полтавська, 64/7 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Волчанській О. А. 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 
будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64/7». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      82. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Борзило Т. А. проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 
Ірпінь, вул. 1 Травня, 6 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Борзило Т. А. 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 
будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. 1 Травня, 6». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      83. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Ковальову О. В. проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 
Ірпінь, вул. Гостомельське шосе 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Ковальову О. В. 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 
будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      84. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Горбачовій А. О. проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 
Ірпінь, вул. Українська 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Горбачовій А. О. 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 
будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Українська». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  85. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Злочевському О. М. проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 
Ірпінь, вул. Гостомельське шосе 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Злочевському О. 
М. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 
будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  86. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Коломійцю В. В. проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 
Ірпінь, вул. Гостомельське шосе 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Коломійцю В. В. 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 
будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  87. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Рудавці Є. Є. проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 
Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 25/19 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Рудавці Є. Є. 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 
будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 
Антонова, 25/19». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  88. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Солоньку І. А. проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 
Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 25/26 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Солоньку І. А. 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 
будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 
Антонова, 25/26». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  89. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Кульбачному М. О. проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 
Ірпінь, вул. Гостомельське шосе 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Кульбачному М. 
О. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 
будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  90. 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”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

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 
 

  91. СЛУХАЛИ: Про надання управлінню освіти і науки Ірпінської міської ради в постійне 
користування земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Соборна, 183-б 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання управлінню освіти і науки 
Ірпінської міської ради в постійне користування земельної ділянки в м. 
Ірпінь, вул. Соборна, 183-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  92. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Запецькій О. 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. Кулиняка, 43/1 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Запецькій О. 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. Кулиняка, 43/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  93. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Степанчук Ю. О. проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Прибережна, 1 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Степанчук Ю. О. 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Ірпінь, вул. Прибережна, 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  94. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Тарасюк 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, провул. Малишка, 3 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Тарасюк 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, провул. Малишка, 3». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  95. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Барташук Г. Ф. 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. 1-го Травня, 18 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Барташук Г. Ф. 
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. 1-го Травня, 18». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  96. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Борсуку І. 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. Матросова, 17 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Борсуку І. 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. Матросова, 17». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  97. СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Швидкій О. Г. та  Шатилу О. Г. 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. Макаренка, 4 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам Швидкій 
О. Г. та  Шатилу О. Г. 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. Макаренка, 4». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  98. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Бабюк Я. М. проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу  в м. 
Ірпінь, вул. Садова, 61-г 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Бабюк Я. М. 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 
будівництва індивідуального гаражу  в м. Ірпінь, вул. Садова, 61-г». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  99. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки комунальної власності для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд та передачу у власність 
земельних ділянок в м. Ірпінь, вул. Ф. Кричевського, згідно додатку 1 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної 
власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд та передачу у власність земельних ділянок в 
м. Ірпінь, вул. Ф. Кричевського, згідно додатку 1». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

100. СЛУХАЛИ: Про передачу гр. Томіну М. О. у власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Ірпінь, вул. Українська, 1-б 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 3, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 15, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 8 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

101. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Корній Н. 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. Ломоносова, 20/1 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 8 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Корній Н. 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. Ломоносова, 20/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

102. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Коваленко В. П. технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) та передачу у власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і 
споруд в м. Ірпінь, вул. Ломоносова, 20 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 7 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Коваленко В. П. 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу у власність земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Ломоносова, 20». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

103. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Часник І. П. проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється 
з ведення особистого селянського господарства на будівництво і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Ірпінь, вул. Щаслива, 54 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Часник І. П. 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 
власності, цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 
селянського господарства на будівництво і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Щаслива, 54». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

104. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Отрошенко Н. В. проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої 
змінюється з будівництва індивідуального гаражу на будівництво та 
обслуговування будівель торгівлі  в м. Ірпінь, вул. Шевченка, 19-б 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Отрошенко Н. В. 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 
власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва 
індивідуального гаражу на будівництво та обслуговування будівель торгівлі  
в м. Ірпінь, вул. Шевченка, 19-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

105. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Дяківському Р. П. проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої 
змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на будівництво і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та 
ринкової інфраструктури  в м. Ірпінь, вул. Лермонтова, 2-л 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Дяківському Р. П. 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 
власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 
будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 
об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури  в м. Ірпінь, вул. 
Лермонтова, 2-л». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

Залишила засідання Попсуй А. В.  
Загальний склад депутатів – 27. 

 

106. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Дяківському Р. П. проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої 
змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на будівництво і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та 
ринкової інфраструктури  в м. Ірпінь, вул. Лермонтова, 2-м 
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  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Дяківському Р. П. 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 
власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 
будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 
об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури  в м. Ірпінь, вул. 
Лермонтова, 2-м». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

107. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Зібарєву А. О. проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється 
з будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового 
будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури  в м. 
Ірпінь, вул. Лермонтова, 2-к 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Зібарєву А. О. 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 
власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 
будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 
об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури  в м. Ірпінь, вул. 
Лермонтова, 2-к». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

108. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Зібарєву А. О. проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється 
з будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового 
будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури  в м. 
Ірпінь, вул. Лермонтова, 2-з 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Зібарєву А. О. 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 
власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 
будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 
об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури  в м. Ірпінь, вул. 
Лермонтова, 2-з». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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109. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Бернацькому М. М. проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої 
змінюється з ведення особистого селянського господарства  на будівництво і 
обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Ірпінь, провул. Гнатюка, 4 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Бернацькому М. 
М. проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 
власності, цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 
селянського господарства на будівництво і обслуговування  житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, провул. Гнатюка, 4». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

110. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Кравчук В. О. проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки  приватної власності, цільове призначення якої змінюється 
з ведення особистого селянського господарства на будівництво і 
обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Ірпінь, провул. Гнатюка,4-а 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Кравчук В. О. 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  приватної 
власності, цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 
селянського господарства на будівництво і обслуговування  житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, провул. Гнатюка,4-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

111. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Ткачук М. Ф. проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється 
з будівництва індивідуального гаражу на будівництво та обслуговування 
будівель ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 36-г 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Ткачук М. Ф. 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 
власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва 
індивідуального гаражу на будівництво та обслуговування будівель ринкової 
інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 36-г». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

112. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр.  Руденко В. В. проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється 
з будівництва індивідуального гаражу на будівництво та обслуговування 
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будівель ринкової інфраструктурив м. Ірпінь, вул. Северинівська 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр.  Руденко В. В. 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 
власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва 
індивідуального гаражу на будівництво та обслуговування будівель ринкової 
інфраструктурив м. Ірпінь, вул. Северинівська». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

113. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Носкову С. І. проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється 
з будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового 
будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури  в м. 
Ірпінь, вул. Гайдамацька, 17-б 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Носкову С. І. 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 
власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 
будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 
об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури  в м. Ірпінь,  
вул. Гайдамацька, 17-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

114. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Одінцову Д. С. проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється 
з ведення особистого селянського господарства на будівництво і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Ірпінь, вул. Кошового, 5 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Одінцову Д. С. 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 
власності, цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 
селянського господарства на будівництво і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Кошового, 5». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

115. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ФОП Куксі О. О. на викуп земельної ділянки в м. 
Ірпінь, вул. Паламарчука, 50 
 

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



                                                                                                                                                                                   
 
                                                                                                                                                                                         43 
 

 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ФОП Куксі О. О. 
на викуп земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Паламарчука, 50». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

116. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ФОП Дзюбі Т. В. на викуп земельної ділянки в м. 
Ірпінь, вул. Центральна, 6-л 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ФОП Дзюбі Т. В. 
на викуп земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Центральна, 6-л». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

117. СЛУХАЛИ: Про продаж громадянам Глущенко А. О. та Спірідонову І. О. земельної 
ділянки несільськогосподарського призначення, яка знаходиться в 
користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, вул. Кірічека, 14-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 8 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про продаж громадянам Глущенко А. О. 
та Спірідонову І. О. земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення, яка знаходиться в користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь,  
вул. Кірічека, 14-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

118. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Заболотньому О. В. на викуп земельної ділянки в м. 
Ірпінь, провул. Озерний, 20-в 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 7 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Заболотньому 
О. В. на викуп земельної ділянки в м. Ірпінь, провул. Озерний, 20-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

119. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ТОВ «АРЗАНА»  на укладання договору особистого 
строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ТОВ «АРЗАНА»  
на укладання договору особистого строкового сервітуту на земельну ділянку 
в м. Ірпінь». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

120. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ТОВ «Спец Пром Постач» на укладання договорів 
особистих строкових сервітутів для розміщення тимчасових споруд на 
земельних ділянках в м. Ірпінь, згідно додатку №1 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ТОВ «Спец Пром 
Постач» на укладання договорів особистих строкових сервітутів для 
розміщення тимчасових споруд на земельних ділянках в м. Ірпінь, згідно 
додатку №1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

121. СЛУХАЛИ: Про поновлення КП «Ірпіньводоканал» дії договорів про встановлення 
особистих  строкових сервітутів на земельні ділянки в м. Ірпінь, згідно 
додатку 1 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення КП «Ірпіньводоканал» 
дії договорів про встановлення особистих  строкових сервітутів на земельні 
ділянки в м. Ірпінь, згідно додатку 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

122. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП «Ірпіньводоканал» на укладання договору 
особистого строкового сервітуту на земельні ділянки в м. Ірпінь, згідно 
додатку 1 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу КП 
«Ірпіньводоканал» на укладання договору особистого строкового сервітуту 
на земельні ділянки в м. Ірпінь, згідно додатку 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

123. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Осипенку В. М. на укладання договору особистого 
строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь по вул. Павленка 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Осипенку В. М. 
на укладання договору особистого строкового сервітуту на земельну ділянку 
в м. Ірпінь по вул. Павленка». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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124. СЛУХАЛИ: Про поновлення ПП «Деліція» дії договору про встановлення особистого 
строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь, вул. Університетська 
(на розі з провулком Український) 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ПП «Деліція» дії 
договору про встановлення особистого строкового сервітуту на земельну 
ділянку в м. Ірпінь, вул. Університетська (на розі з провулком Український)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

125. СЛУХАЛИ: Про поновлення ТОВ «Автобансервіс» договору оренди земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування автозаправного комплексу, що 
знаходиться в м. Ірпінь, вул. Соборна, 195-з 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ТОВ «Автобансервіс» 
договору оренди земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
автозаправного комплексу, що знаходиться в м. Ірпінь, вул. Соборна, 195-з». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

126. СЛУХАЛИ: Про надання ФОП Пилипенку О. А. земельної ділянки в користування на 
умовах оренди для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. 
Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання ФОП Пилипенку О. А. 
земельної ділянки в користування на умовах оренди для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 
Антонова». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

127. СЛУХАЛИ: Про надання ФОП Полійчук Н. І. земельної ділянки в користування на 
умовах оренди для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. 
Ірпінь, вул. Ветеранів Афганістану, 18-а 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання ФОП Полійчук Н. І. 
земельної ділянки в користування на умовах оренди для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь,  
вул. Ветеранів Афганістану, 18-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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128. СЛУХАЛИ: Про надання ФОП Полійчук Н. І. земельної ділянки в користування на 
умовах оренди для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. 
Ірпінь, вул. Ветеранів Афганістану, 18/1-а 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання ФОП Полійчук Н. І. 
земельної ділянки в користування на умовах оренди для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь,  
вул. Ветеранів Афганістану, 18/1-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

129. СЛУХАЛИ: Про поновлення ПП «Весма» договору оренди земельної ділянки для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, що 
знаходиться в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 25 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ПП «Весма» договору 
оренди земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості, що знаходиться в м. Ірпінь, вул. 
Тургенівська, 25». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

130. СЛУХАЛИ: Про поновлення ФОП Ладченко О. М. договору оренди земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що знаходиться в м. 
Ірпінь, вул. Соборна 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ФОП Ладченко О. М. 
договору оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі, що знаходиться в м. Ірпінь, вул. Соборна». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

131. СЛУХАЛИ: Про поновлення гр. Івановій З. П. договору оренди земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і 
споруд в м. Ірпінь, вул. 8-го Березня, 39 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення гр. Івановій З. П. 
договору оренди земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
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житлового будинку господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. 8-го 
Березня, 39». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

132. СЛУХАЛИ: Про поновлення ФОП Тиванюк О. Я. договору оренди земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь,  
вул. Центральна, 4-а 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ФОП Тиванюк О. Я. 
договору оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Центральна, 4-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

133. СЛУХАЛИ: Про поновлення громадянам Байдаку М. О. та Шенько С. К. договору оренди 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. 
Ірпінь, вул. Центральна, 10-б 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення громадянам Байдаку М. 
О. та Шенько С. К. договору оренди земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Центральна, 10-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

134. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання ФОП Конончук Н. 
В. земельної ділянки в користування на умовах оренди для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Грибоєдова, 28 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) та надання ФОП Конончук Н. В. земельної ділянки в 
користування на умовах оренди для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі в м. Ірпінь, вул. Грибоєдова,28». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

135. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельної ділянки та передачу ТОВ «Теплогарант» в оренду земельної 
ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії  в м. 
Ірпінь, вул. Северинівська, 129-а 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 7 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо зміни цільового призначення земельної ділянки та передачу ТОВ 
«Теплогарант» в оренду земельної ділянки для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії  в м. Ірпінь, вул. Северинівська, 129-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

136. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 
земельної ділянки та передачу ТОВ «Теплогарант» в оренду земельної 
ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії  в м. 
Ірпінь, вул. Садова, 38 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо зміни цільового  призначення земельної ділянки та передачу ТОВ 
«Теплогарант» в оренду земельної ділянки для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії  в м. Ірпінь, вул. Садова, 38». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

137. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельної ділянки та передачу ТОВ «Теплогарант» в оренду земельної 
ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії  в м. 
Ірпінь, вул. Ярославська, 7 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо зміни цільового призначення земельної ділянки та передачу ТОВ 
«Теплогарант» в оренду земельної ділянки для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії  в м. Ірпінь, вул. Ярославська, 7». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

138. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельної ділянки та передачу ТОВ «Теплогарант» в оренду земельної 
ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії  в м. 
Ірпінь, вул. Миру, 1-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо зміни цільового призначення земельної ділянки та передачу ТОВ 
«Теплогарант» в оренду земельної ділянки для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії  в м. Ірпінь, вул. Миру, 1-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

139. СЛУХАЛИ: Про поновлення КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» договору оренди земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 
будинку, що знаходиться в м. Ірпінь, вул. Університетська 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 7 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення КП 
«Ірпіньжитлоінвестбуд» договору оренди земельної ділянки для будівництва 
і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, що знаходиться в м. 
Ірпінь, вул. Університетська». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

140. СЛУХАЛИ: Про припинення КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» дії договору оренди земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної 
інфраструктури та закладів громадського харчування в м. Ірпінь, вул. 
Тищенка 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення КП 
«Ірпіньжитлоінвестбуд» дії договору оренди земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та 
закладів громадського харчування в м. Ірпінь, вул. Тищенка». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

141. СЛУХАЛИ: Про визнання нечинним пункту 2 рішення Ірпінської міської ради від 
02.11.2017 року №2767-42-VІІ 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про визнання нечинним пункту 2 
рішення Ірпінської міської ради від 02.11.2017 року №2767-42-VІІ». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

142. СЛУХАЛИ: Про визнання нечинним пункту 2 рішення Ірпінської міської ради від 
15.09.2016 року №1319-21-VІІ 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про визнання нечинним пункту 2 
рішення Ірпінської міської ради від 15.09.2016 року №1319-21-VІІ». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

143. СЛУХАЛИ: Про визнання нечинним пункту 2 рішення Ірпінської міської ради від 
15.09.2016 року №1292-21-VІІ 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 8 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про визнання нечинним пункту 2 
рішення Ірпінської міської ради від 15.09.2016 року №1292-21-VІІ». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

144. СЛУХАЛИ: Про визнання нечинним пункту 2 рішення Ірпінської міської ради від 
13.07.2016 року №1135-18-VІІ 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про визнання нечинним пункту 2 
рішення Ірпінської міської ради від 13.07.2016 року №1135-18-VІІ». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

145. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 05.12.2019 року 
№6074-75-VІІ   
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення Ірпінської 
міської  ради від 05.12.2019 року №6074-75-VІІ». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

146. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до п.1 рішення Ірпінської міської ради від 26.04.2018 року 
№3604-50-VІІ 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до п.1 рішення 
Ірпінської міської ради від 26.04.2018 року №3604-50-VІІ». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

147. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в додаток №1 до рішення Ірпінської міської ради №3932-
53-VІІ від 03.07.2018 року 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в додаток №1 до 
рішення Ірпінської міської ради №3932-53-VІІ від 03.07.2018 року». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

148. СЛУХАЛИ: Про визнання нечинним рішення Ірпінської міської ради від 29.08.2019 року 
№5704-71-VІІ 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про визнання нечинним рішення 
Ірпінської міської ради від 29.08.2019 року №5704-71-VІІ». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

149. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до договорів про встановлення особистих строкових 
сервітутів у м. Ірпінь 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до договорів про 
встановлення особистих строкових сервітутів у м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

150. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 19.12.2019 року 
№6141-76-VІІ 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення Ірпінської 
міської ради від 19.12.2019 року №6141-76-VІІ». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

151. 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”- 24, «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 
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152. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв гр. Мельничука А. О. про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Ірпінь, згідно додатку 1 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд заяв гр. Мельничука А. О. 
про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, згідно додатку 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

153. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв гр. Уманця Т. Г. про надання дозволу на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Ірпінь, згідно додатку 1 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд заяв гр. Уманця Т. Г. про 
надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, згідно додатку 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

154. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв гр. Солонька І. А. про надання дозволу на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для 
будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Ірпінь, згідно додатку 1 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд заяв гр. Солонька І. А. про 
надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування  житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, згідно додатку 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  Літвинов А. В. – в. о. міського голови - 
секретар ради:  
Всі питання, які були винесені на розгляд сесії вичерпані. 
Оголошую сімдесят дев’яту сесію Ірпінської міської ради VIІ скликання 
закритою. 
 

 

В. о. міського голови –  
секретар ради                                                                        Андрій ЛІТВИНОВ 


