
 

 

 

ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Т.Шевченка, 2-а

П Р О Т О К О Л  №  29

засідання  виконавчого  комітету  міської  ради

                                                    
від  „26” грудня 2017 р.

                                                                                                  Рішення  №  297 – 306 



ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 
П Р О Т О К О Л    № 29

засідання  виконавчого  комітету
26  грудня 2017 р. м.  Ірпінь                  

      
Головуючий        Христюк Д.В. –в.о. міського голови- 
                                                                    перший заступник міського голови                       
Секретар                      Негреша Д.М. –  керуючий справами  
   

                                                Взяли участь у засіданні:

Головкевич М.М. Член виконкому
Семко Н.Г. Член виконкому
Михальченко Л.Я Член виконкому
Прилипко Ю.І. Член виконкому
ГірникА.П. Член виконкому
Кульчицька Ю.А. Член виконкому
Демчишин Д.Д. Член виконкому
Бойчук У.В. Член виконкому
Пащинський С.І Член виконкому
Вигінний В.М. Член виконкому
Ковальчук М.М. Член виконкому

Зі складу виконкому на засіданні відсутні:

Карплюк В.А., Денисенко Ю.О., Кижлай С.В. ,Памазан А.С.
Чмелюк В.В.,  Федорук Л.П., Куровський М.Б., Матюшина О.В.

 

Присутні на засіданні:

1. Попруга М.П. Заступник міського голови
2. Залужняк О.В. Нач.юридичного відділу
3. Жовніренко В.Й. Заст.директора  КП»Ірпіньжитлоінвестбуд»
4. Парахіна В.А. Нач. загального відділу 
5. Сапон М.М. Нач.відділу містобудування та архітектури
6. Горбата Л.П. Нач.відділу інформаційно-компютерного забезпечення
7. Загодіренко А.О. Заст.директора КП»Теплоенергопостач»
8. Калита О.А. Заст.нач.упр-ня ІРІ та ЖКГ
9. Бережко-Камінська Ю. Головний редактор «Ірпінський вісник»
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10. Наказненко О. «Незалежний портал Ірпеня»
11. Вовк В.А. КП «Муніципальна варта»
12. Олійник О. Нач.юр.відділу  КП «Муніципальна варта»
13. Осінська Ю. «Ірпінь ТВ»
14. Терещенко А.І. Начальник служби у справах сімї
15. Представники  телеканалу

«Погляд»

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного    

Доповідає:  Христюк Д.В. –в.о. міського голови – перший заступник міського голови 

Виступили:

Сапон М.М., начальник відділу містобудування та архітектури, запропонував внести
на розгляд питання:

- «Про  присвоєння  новоствореному  обєкту  нерухомого  майна  –  житловому
будинку гр.  Мельникової  О.А.  нової  поштової  адреси :  м.  Ірпінь,  вул.Білокур
(раніше Курська), 1-ж/2 »;

- «Про  присвоєння  новоствореному  обєкту  нерухомого  майна  –  житловому
будинку гр. Клоченко А.Р. нової поштової адреси : м. Ірпінь, вул.Білокур (раніше
Курська), 1-ж/4»;

- «Про  присвоєння  новоствореному  обєкту  нерухомого  майна  –  житловому
будинку  гр.  Роспотнюка  Л.Л.  нової  поштової  адреси  :  м.  Ірпінь,  провулок
Гайдамацький, 10/1»;

- «Про  присвоєння  новоствореному  обєкту  нерухомого  майна  –  житловому
будинку  гр.  Роспотнюка  Л.Л.  нової  поштової  адреси  :  м.  Ірпінь,  провулок
Гайдамацький, 10/2»;

- «Про надання дозволу на знесення аварійних будинків по вул.Грибоєдова, 8,8-а в
м.Ірпінь»;

Ковальчук М.М., заст.начальника КП «Муніципальна варта», запропонував внести на
розгляд питання :

- «Про реалізацію спільного Проекту «Відкрите Місто:посилення участі громадян
в розвитку місцевої громади» в м.Ірпені Київськоїобласті»;

ВИРІШИЛИ: взяти  Порядок денний  із внесеними змінами за основу:

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ Доповідач

1.
Про  затвердження  плану  роботи  виконавчого  комітету  Ірпінської

міської ради на І півріччя 2018 року
Негреша Д.М. –

керуючий справами

2.
Про  припинення  діяльності  Громадської  ради  при  виконавчому

комітеті Ірпінської міської ради -//-

3.
Про  затвердження  нового  складу  Громадської  ради  при

виконавчому комітеті Ірпінської міської ради
-//-

4.
Про  погодження  інвестиційної  програми  КПП

«Теплоенергопостач» на 2018 рік

Загодіренко А.О. –
заст.директора

КПП «Теплоенерго
постач»

5. Про надання дозволу КП «УЖКГ «Ірпінь» на видалення аварійних,
сухостійних дерев та санітарної обрізки

Калита О.А. –
заст.нач.упр-ня ІРІ
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та ЖКГ
ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ

6.1 Про взяття на квартирний облік
Калита О.А. –
заст.нач.упр-ня

6.2 Про видачу службового ордеру військовослужбовцю Ходот В.Г. -//-
ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД»

7.1 Про затвердження проектно-кошторисної документації
Жовніренко В.Й. –
заст. директора КП

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ

8.1
Про  втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування,
малолітнім Білоусом Дмитром Володимировичем, 15.07.2017 р.н.

Терещенко А.І. –
нач.служби

8.2

Про надання дозволу Вигівському Леоніду Петровичу представляти
законні  права  та  інтереси  своєї  малолітньої  доньки  Вигівської
Ангеліни Леонідівни, 11.06.2006 р.н. при укладанні та підписанні
договору дарування їй ½ частки квартири за адресою: м.Ірпінь, вул.
Шевченка, буд.4-д, кв.47.  

-//-

8.3

Про надання дозволу Вигівській Тайлані Степанівні на укладання
та  підписання  її  неповнолітнім  сином  Пінчуком  Олександром
Сергійовичем, 13.09.2003 р.н. договору дарування йому ½ частки
квартири за адресою: м.Ірпінь, вул. Шевченка, буд.4-д, кв.47.  

-//-

8.4

Про  надання  дозволу  Возняковському  Тарасу  Петровичу
представляти  права  та  інтереси  своєї  малолітньої  доньки
Возняковської  Олександри  Тарасівни,  31.08.2014  р.н.,  при
укладанні  та  підписанні  договору  купівлі-продажу  квартири   за
адресою: м.Ірпінь, вул. Мечнікова, б.68, корп. 6, кв.12.

-//-

8.5
Про встановлення опіки  над  малолітнім  Калиновським Даниїлом
Борисовичем, 09.02.2004  р.н.

-//-

8.6
Про  встановлення  опіки   над   малолітнім  Калиновським  Іваном
Борисовичем, 27.03.2005  р.н.

-//-

8.7

Про надання дозволу Капусті Наталії Леонідівні на укладання з її
сином Капустою Тимофієм Дмитровичем, 03.11.2014 р.н. договору
дарування  йому  ¼ частки  квартири,  за  адресою:  м.  Ірпінь,  вул.
Шевченка, б.7, кв.97.

-//-

8.8

Про  надання  дозволу  Стрюковському  Сергію  Леонідовичу  та
Ляшенко Ларисі Анатоліївні на укладання договору поділу майна
подружжя, а саме квартири за адресою: м. Ірпінь, вул. Рильського
Максима, 5-а, кв.12.

-//-

ПИТАННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

9.1
Про погодження гр. Брянській О.А. переведення садового будинку в
м.  Ірпінь,  «Явір-2»,  садівницьке  товариство,  вул.  Свердлова  2,
будинок 39  в житловий будинок 

Сапон М.М.–
начальник відділу

9.2
Про погодження гр. Ганжі С.П. переведення садового будинку в м.
Ірпінь, садівницьке товариство «Світанок», будинок 14 в житловий
будинок

-//-

9.3
Про оформлення ФОП Івасюку І.М. дозволу на  розміщення об’єкту
зовнішньої  реклами  на  перехресті   вул.  Університетська  та  вул.
Ярославська  в м. Ірпінь.

-//-

9.4 Про оформлення ФОП Лизуну І.М. дозволу на  розміщення об’єктів
зовнішньої реклами в м. Ірпінь 

-//-
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9.5

Про  виділення  частин  житлового  будинку (квартир) в  окремі
об’єкти  власності  гр.  Пастернак  В.І.,  гр.  Пастернака  Р.М.,  гр.
Пастернака М.М.,  гр.  Запольської  Т.С.,  гр.  Запольського В.П.,  гр.
Бортун М.В. в м. Ірпінь по вул. Личака, 29 з присвоєнням нових
адрес

-//-

9.6
Про  погодження гр.   Писанці   Д.С.  присвоєння нових адресних
номерів земельним ділянкам після розподілу ділянки в м. Ірпінь,
вул. Озерна, 3

-//-

9.7
Про зміну адреси земельної ділянки гр. Сапсай С.А. в м. Ірпінь по
вул. Висоцького, 20

-//-

9.8
Про  оформлення  ФОП  Свірякіній  Л.П.  дозволу  на   розміщення
інформаційної  вивіски з підсвітленням за адресою вул. Шевченка,
2-а в м. Ірпінь

-//-

9.9
Про  присвоєння  поштової  адреси   новоствореному  об’єкту
нерухомого  майна  -  житловому  будинку  гр.  Яковенка  Д.Ю.  в  м.
Ірпінь по вул.  6 Лінія, 8-ж

-//-

9.10
Про оформлення ФОП Янковській  М.А.  дозволу  на  розміщення
інформаційної   вивіски  з  підсвітленням та  штендеру за  адресою
вул. Університетська, 2/1  корпус В в м. Ірпінь

-//-

9.11
Про  оформлення  ТОВ  «ПРОМ-НАФТОГАЗ»  дозволу  на
розміщення об’єкту зовнішньої  реклами в м. Ірпінь

-//-

9.12
Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого  комітету  Ірпінської
міської  ради  №  246/6  від  31.10.2017  року:  «Про  впорядкування
нумерації квартир в м. Ірпінь по вул. 74-ї Стрілецької дивізії, 35»

-//-

9.13
Про  присвоєння  новоствореному  обєкту  нерухомого  майна  –
житловому будинку гр. Мельникової О.А. нової поштової адреси :
м. Ірпінь, вул.Білокур (раніше Курська), 1-ж/2

-//-

9.14
Про  присвоєння  новоствореному  обєкту  нерухомого  майна  –
житловому будинку гр. Клоченко А.Р. нової поштової  адреси : м.
Ірпінь, вул.Білокур (раніше Курська), 1-ж/4

-//-

9.15
Про  присвоєння  новоствореному  обєкту  нерухомого  майна  –
житловому будинку гр. Роспотнюка Л.Л. нової поштової адреси : м.
Ірпінь, провулок Гайдамацький, 10/1

-//-

9.16
Про  присвоєння  новоствореному  обєкту  нерухомого  майна  –
житловому будинку гр. Роспотнюка Л.Л. нової поштової адреси : м.
Ірпінь, провулок Гайдамацький, 10/2

-//-

9.17
Про  надання  дозволу  на  знесення  аварійних  будинків  по
вул.Грибоєдова, 8,8-а в м.Ірпінь

-//-

10.
Про  реалізацію  спільного  Проекту  «Відкрите  Місто:посилення
участі  громадян  в  розвитку  місцевої  громади»  в  м.Ірпені
Київськоїобласті

Ковальчук М.М.-
заст.нач.КП

«Муніципальна
варта»

      
      
Голосували:

“За” – 13
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0
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П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й :

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження плану роботи виконавчого комітету Ірпінської
міської ради на І півріччя 2018 року

Доповідає: Негреша Д.М. – керуючий справами
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 297  «Про затвердження плану роботи

виконавчого комітету Ірпінської міської ради на І півріччя 2018
року»  (додається)

Голосували: “За” –13
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

2. СЛУХАЛИ: Про припинення діяльності Громадської  ради при виконавчому
комітеті Ірпінської міської ради

Доповідає: Негреша Д.М. – керуючий справами 
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  298 «Про  припинення  діяльності

Громадської  ради  при  виконавчому  комітеті  Ірпінської  міської
ради»

Голосували: “За” –13
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

3. СЛУХАЛИ: Про  затвердження  нового  складу  Громадської  ради  при
виконавчому комітеті Ірпінської міської ради

Доповідає: Негреша Д.М. – керуючий справами
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 299   «Про затвердження  нового  складу

Громадської  ради  при  виконавчому  комітеті  Ірпінської  міської
ради» (додається)

Голосували: “За” –13
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

4. СЛУХАЛИ: Про  погодження  інвестиційної  програми  КПП
«Теплоенергопостач» на 2018 рік

Доповідає: Загодіренко  А.О.  –  заступник  директора  КПП
«Теплоенергопостач»

ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  300   «Про  погодження  інвестиційної
програми КПП «Теплоенергопостач» на 2018 рік» (додається)

Голосували: “За” –13
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

5. СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  КП  «УЖКГ  «Ірпінь»  на  видалення
аварійних, сухостійних дерев та санітарної обрізки

Доповідає: Калита О.А. – заступник начальника управління
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  № 301   «Про надання дозволу КП «УЖКГ

«Ірпінь»  на  видалення  аварійних,  сухостійних  дерев  та
санітарної обрізки» (додається)

Голосували: “За” –13
“Проти” – 0
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“Утримались” – 0
ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТАЖКГ

6.1 СЛУХАЛИ: Про взяття на квартирний облік
Доповідає: Калита О.А. – заступник начальника управління
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  № 302/1 «Про взяття на квартирний облік»

(додається)
Голосували: “За” –13

“Проти” – 0
“Утримались” – 0

6.2 СЛУХАЛИ: Про видачу службового ордеру військовослужбовцю Ходот В.Г.
Доповідає: Калита О.А. – заступник начальника управління
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 302/2 «Про видачу службового ордеру 

військовослужбовцю Ходот В.Г.» (додається)
Голосували: “За” –13

“Проти” – 0
“Утримались” – 0

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД»
7.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації

Доповідає: Остапчук Ж.О. – юрист КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  303/1 «Про  затвердження  проектно-

кошторисної документації» (додається)
Голосували: “За” –13

“Проти” – 0
“Утримались” – 0
ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ

8.1 СЛУХАЛИ: Про   втрату  статусу  дитини,  позбавленої  батьківського
піклування,   малолітнім Білоусом Дмитром Володимировичем,
15.07.2017 р.н.

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 304/1 «Про  втрату статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування,  малолітнім Білоусом 
Дмитром Володимировичем, 15.07.2017 р.н.» (додається)

Голосували: “За” –13
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

8.2 СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  Вигівському  Леоніду  Петровичу
представляти законні права та інтереси своєї малолітньої доньки
Вигівської Ангеліни Леонідівни, 11.06.2006 р.н. при укладанні та
підписанні договору дарування їй ½ частки квартири за адресою:
м.Ірпінь, вул. Шевченка, буд.4-д, кв.47.  

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 304/2 «Про надання дозволу Вигівському 

Леоніду Петровичу представляти законні права та інтереси своєї 
малолітньої доньки Вигівської Ангеліни Леонідівни, 11.06.2006 
р.н. при укладанні та підписанні договору дарування їй ½ частки 
квартири за адресою: м.Ірпінь, вул. Шевченка, буд.4-д, кв.47.  » 
(додається)

Голосували: “За” –13
“Проти” – 0
“Утримались” – 0
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8.3 СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  Вигівській  Тайлані  Степанівні  на
укладання  та  підписання  її  неповнолітнім  сином  Пінчуком
Олександром Сергійовичем, 13.09.2003 р.н. договору дарування
йому ½ частки квартири за  адресою:  м.Ірпінь,  вул.  Шевченка,
буд.4-д, кв.47.  

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 304/3 «Про надання дозволу Вигівській 

Тайлані Степанівні на укладання та підписання її неповнолітнім 
сином Пінчуком Олександром Сергійовичем, 13.09.2003 р.н. 
договору дарування йому ½ частки квартири за адресою: 
м.Ірпінь, вул. Шевченка, буд.4-д, кв.47.  » (додається)

Голосували: “За” –13
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

8.4 СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  Возняковському  Тарасу  Петровичу
представляти  права  та  інтереси  своєї  малолітньої  доньки
Возняковської  Олександри  Тарасівни,  31.08.2014  р.н.,  при
укладанні та підписанні договору купівлі-продажу квартири  за
адресою: м.Ірпінь, вул. Мечнікова, б.68, корп. 6, кв.12.

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  304/4 «Про  надання  дозволу

Возняковському  Тарасу  Петровичу  представляти  права  та
інтереси  своєї  малолітньої  доньки  Возняковської  Олександри
Тарасівни, 31.08.2014 р.н., при укладанні та підписанні договору
купівлі-продажу квартири  за адресою: м.Ірпінь, вул. Мечнікова,
б.68, корп. 6, кв.12.» (додається)

Голосували: “За” –13
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

8.5 СЛУХАЛИ: Про  встановлення  опіки   над   малолітнім   Калиновським
Даниїлом Борисовичем, 09.02.2004  р.н.

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  304/5 «Про  встановлення  опіки   над

малолітнім   Калиновським  Даниїлом  Борисовичем,  09.02.2004
р.н.» (додається)

Голосували: “За” –13
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

8.6 СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки  над  малолітнім Калиновським Іваном
Борисовичем, 27.03.2005  р.н.

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  304/6 «Про  встановлення  опіки   над

малолітнім Калиновським Іваном Борисовичем, 27.03.2005  р.н.»
(додається)

Голосували: “За” –13
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

8.7 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Капусті Наталії Леонідівні на укладання з її
сином  Капустою  Тимофієм  Дмитровичем,  03.11.2014  р.н.
договору  дарування  йому  ¼ частки  квартири,  за  адресою:  м.
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Ірпінь, вул. Шевченка, б.7, кв.97.
Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  304/7 «Про  надання  дозволу  Капусті

Наталії Леонідівні на укладання з її сином Капустою Тимофієм
Дмитровичем,  03.11.2014  р.н.  договору  дарування  йому   ¼
частки  квартири,  за  адресою:  м.  Ірпінь,  вул.  Шевченка,  б.7,
кв.97.» (додається)

Голосували: “За” –13
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

8.8 СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  Стрюковському  Сергію  Леонідовичу  та
Ляшенко Ларисі Анатоліївні на укладання договору поділу майна
подружжя, а саме квартири за адресою: м. Ірпінь, вул. Рильського
Максима, 5-а, кв.12.

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  304/8 «Про  надання  дозволу

Стрюковському  Сергію  Леонідовичу  та  Ляшенко  Ларисі
Анатоліївні  на  укладання  договору  поділу  майна  подружжя,  а
саме квартири за адресою: м. Ірпінь, вул. Рильського Максима, 5-
а, кв.12.» (додається)

Голосували: “За” –13
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

ПИТАННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА РАХІТЕКТУРИ
9.1 СЛУХАЛИ: Про  погодження  гр. Брянській  О.А.  переведення  садового

будинку  в  м.  Ірпінь,  «Явір-2»,  садівницьке  товариство,  вул.
Свердлова  2, будинок 39  в житловий будинок

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 305/1 «Про погодження гр. Брянській О.А.

переведення садового будинку в м. Ірпінь, «Явір-2», садівницьке
товариство, вул. Свердлова  2, будинок 39  в житловий будинок»
(додається)

Голосували: “За” –13
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

9.2 СЛУХАЛИ: Про погодження гр. Ганжі С.П. переведення садового будинку в
м.  Ірпінь,  садівницьке  товариство  «Світанок»,  будинок  14  в
житловий будинок

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення №  305/2  «Про  погодження  гр.  Ганжі  С.П.

переведення  садового  будинку  в  м.  Ірпінь,  садівницьке
товариство  «Світанок»,  будинок  14  в  житловий  будинок»
(додається)

Голосували: “За” –13
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

9.3 СЛУХАЛИ: Про  оформлення  ФОП  Івасюку  І.М.  дозволу  на   розміщення
об’єкту зовнішньої реклами на перехресті  вул. Університетська
та вул. Ярославська  в м. Ірпінь.

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 305/3 «Про оформлення ФОП Івасюку І.М.
дозволу  на   розміщення  об’єкту  зовнішньої  реклами  на
перехресті   вул.  Університетська  та  вул.  Ярославська   в  м.
Ірпінь.» (додається)

Голосували: “За” –13
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

9.4 СЛУХАЛИ: Про  оформлення  ФОП  Лизуну  І.М.  дозволу  на   розміщення
об’єктів  зовнішньої реклами в м. Ірпінь

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 305/4 «Про оформлення ФОП Лизуну І.М.

дозволу  на   розміщення  об’єктів   зовнішньої  реклами  в  м.
Ірпінь» (додається)

Голосували: “За” –13
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

9.5 СЛУХАЛИ: Про  виділення  частин  житлового  будинку (квартир) в  окремі
об’єкти  власності  гр.  Пастернак  В.І.,  гр.  Пастернака  Р.М.,  гр.
Пастернака М.М., гр. Запольської Т.С., гр. Запольського В.П., гр.
Бортун М.В. в м. Ірпінь по вул. Личака, 29 з присвоєнням нових
адрес

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 305/5 «Про виділення частин житлового

будинку (квартир) в окремі об’єкти власності гр. Пастернак В.І.,
гр. Пастернака Р.М., гр. Пастернака М.М., гр. Запольської Т.С.,
гр. Запольського В.П., гр. Бортун М.В. в м. Ірпінь по вул. Личака,
29 з присвоєнням нових адрес» (додається)

Голосували: “За” –13
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

9.6 СЛУХАЛИ: Про  погодження гр.  Писанці  Д.С. присвоєння нових адресних
номерів земельним ділянкам після розподілу ділянки в м. Ірпінь,
вул. Озерна, 3

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 305/6 «Про  погодження гр.  Писанці  Д.С.

присвоєння нових адресних номерів земельним ділянкам після
розподілу ділянки в м. Ірпінь,  вул. Озерна, 3» (додається)

Голосували: “За” –13
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

9.7 СЛУХАЛИ: Про зміну адреси земельної ділянки гр. Сапсай С.А. в м. Ірпінь
по  вул. Висоцького, 20

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 305/7 «Про зміну адреси земельної ділянки

гр. Сапсай С.А. в м. Ірпінь по  вул. Висоцького, 20» (додається)
Голосували: “За” –13

“Проти” – 0
“Утримались” – 0

9.8 СЛУХАЛИ: Про оформлення ФОП Свірякіній Л.П. дозволу на  розміщення
інформаційної   вивіски  з  підсвітленням  за  адресою  вул.
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Шевченка, 2-а в м. Ірпінь
Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 305/8 «Про оформлення ФОП Свірякіній

Л.П.  дозволу  на   розміщення  інформаційної   вивіски  з
підсвітленням  за  адресою  вул.  Шевченка,  2-а  в  м.  Ірпінь»
(додається)

Голосували: “За” –13
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

9.9 СЛУХАЛИ: Про  присвоєння  поштової  адреси   новоствореному  об’єкту
нерухомого майна - житловому будинку гр. Яковенка Д.Ю. в м.
Ірпінь по вул.  6 Лінія, 8-ж

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 305/9  «Про присвоєння поштової адреси

новоствореному об’єкту нерухомого майна - житловому будинку
гр. Яковенка Д.Ю. в м. Ірпінь по вул.  6 Лінія, 8-ж» (додається)

Голосували: “За” –13
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

9.10 СЛУХАЛИ: Про оформлення ФОП Янковській М.А. дозволу на  розміщення
інформаційної  вивіски з підсвітленням та штендеру за адресою
вул. Університетська, 2/1  корпус В в м. Ірпінь

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 305/10 «Про оформлення ФОП Янковській

М.А.  дозволу  на   розміщення  інформаційної   вивіски  з
підсвітленням та штендеру за адресою вул. Університетська, 2/1
корпус В в м. Ірпінь» (додається)

Голосували: “За” –13
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

9.11 СЛУХАЛИ: Про  оформлення  ТОВ  «ПРОМ-НАФТОГАЗ»  дозволу  на
розміщення об’єкту зовнішньої  реклами в м. Ірпінь

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення № 305/11 «Про оформлення ТОВ «ПРОМ-

НАФТОГАЗ»  дозволу  на   розміщення  об’єкту  зовнішньої
реклами в м. Ірпінь» (додається)

Голосували: “За” –13
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

9.12 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської
міської ради № 246/6 від 31.10.2017 року: «Про впорядкування
нумерації квартир в м. Ірпінь по вул. 74-ї Стрілецької дивізії, 35»

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення №  305/12  «Про  внесення  змін  до  рішення

виконавчого  комітету  Ірпінської  міської  ради  №  246/6  від
31.10.2017  року:  «Про  впорядкування  нумерації  квартир  в  м.
Ірпінь по вул. 74-ї Стрілецької дивізії, 35»» (додається)

Голосували: “За” –13
“Проти” – 0
“Утримались” – 0
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9.13 СЛУХАЛИ: Про  присвоєння  новоствореному  обєкту  нерухомого  майна  –
житловому  будинку  гр.  Мельникової  О.А.  нової  поштової
адреси : м. Ірпінь, вул.Білокур (раніше Курська), 1-ж/2

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 305/13 «Про присвоєння новоствореному

обєкту нерухомого майна – житловому будинку гр. Мельникової
О.А.  нової  поштової  адреси  :  м.  Ірпінь,  вул.Білокур  (раніше
Курська), 1-ж/2» (додається)

Голосували: “За” –13
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

9.14 СЛУХАЛИ: Про  присвоєння  новоствореному  обєкту  нерухомого  майна  –
житловому будинку гр. Клоченко А.Р. нової поштової адреси : м.
Ірпінь, вул.Білокур (раніше Курська), 1-ж/4

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 305/14 «Про присвоєння новоствореному

обєкту нерухомого майна – житловому будинку гр. Клоченко А.Р.
нової поштової адреси : м. Ірпінь, вул.Білокур (раніше Курська),
1-ж/4» (додається)

Голосували: “За” –13
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

9.15 СЛУХАЛИ: Про  присвоєння  новоствореному  обєкту  нерухомого  майна  –
житловому будинку гр. Роспотнюка Л.Л. нової поштової адреси :
м. Ірпінь, провулок Гайдамацький, 10/1

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 305/15 «Про присвоєння новоствореному

обєкту нерухомого майна – житловому будинку гр. Роспотнюка
Л.Л. нової поштової адреси : м. Ірпінь, провулок Гайдамацький,
10/1» (додається)

Голосували: “За” –13
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

9.16 СЛУХАЛИ: Про  присвоєння  новоствореному  обєкту  нерухомого  майна  –
житловому будинку гр. Роспотнюка Л.Л. нової поштової адреси :
м. Ірпінь, провулок Гайдамацький, 10/2

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 305/16 «Про присвоєння новоствореному

обєкту нерухомого майна – житловому будинку гр. Роспотнюка
Л.Л. нової поштової адреси : м. Ірпінь, провулок Гайдамацький,
10/2» (додається)

Голосували: “За” –13
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

9.17 СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  на  знесення  аварійних  будинків  по
вул.Грибоєдова, 8,8-а в м.Ірпінь

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 305/17 «Про надання дозволу на знесення

аварійних  будинків  по  вул.Грибоєдова,  8,8-а  в  м.Ірпінь»
(додається)
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Голосували: “За” –13
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

10. СЛУХАЛИ: Про реалізацію спільного Проекту «Відкрите  Місто:посилення
участі  громадян  в  розвитку  місцевої  громади»  в  м.Ірпені
Київськоїобласті

Доповідає: Ковальчук М.М. – заст.начальника КП «Муніципальна варта»
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 306 «Про реалізацію спільного Проекту

«Відкрите Місто:посилення участі громадян в розвитку місцевої
громади» в м.Ірпені Київськоїобласті» (додається)

Голосували: “За” –13
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

Головуючий Д.В.Христюк

П Е Р Е Л І К
рішень, які було прийнято на засіданні

виконкому Ірпінської міської ради

                                                                           від  „26” грудня  2017 року

НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ

1.
Про  затвердження  плану  роботи  виконавчого  комітету  Ірпінської

міської ради на І півріччя 2018 року
№ 297

2.
Про припинення діяльності Громадської ради при виконавчому комітеті

Ірпінської міської ради
№ 298

3.
Про затвердження нового складу Громадської  ради при виконавчому

комітеті Ірпінської міської ради
№ 299

4.
Про погодження інвестиційної програми КПП «Теплоенергопостач» на

2018 рік
№ 300

5.
Про  надання  дозволу  КП «УЖКГ «Ірпінь»  на  видалення  аварійних,

сухостійних дерев та санітарної обрізки
№ 301

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ
6.1 Про взяття на квартирний облік № 302/1

6.2
Про видачу службового ордеру військовослужбовцю Ходот В.Г.

№ 302/2

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД»

7.1
Про затвердження проектно-кошторисної документації

№ 303/1

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ
8.1 Про   втрату  статусу  дитини,  позбавленої  батьківського  піклування, № 304/1
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малолітнім Білоусом Дмитром Володимировичем, 15.07.2017 р.н.

8.2

Про  надання  дозволу  Вигівському  Леоніду  Петровичу  представляти
законні права та інтереси своєї малолітньої доньки Вигівської Ангеліни
Леонідівни,  11.06.2006  р.н.  при  укладанні  та  підписанні  договору
дарування їй ½ частки квартири за адресою: м.Ірпінь, вул. Шевченка,
буд.4-д, кв.47.  

№ 304/2

8.3

Про надання дозволу Вигівській Тайлані Степанівні на укладання та
підписання  її  неповнолітнім  сином  Пінчуком  Олександром
Сергійовичем,  13.09.2003  р.н.  договору  дарування  йому  ½  частки
квартири за адресою: м.Ірпінь, вул. Шевченка, буд.4-д, кв.47.  

№ 304/3

8.4

Про надання дозволу Возняковському Тарасу Петровичу представляти
права та інтереси своєї малолітньої доньки Возняковської Олександри
Тарасівни,  31.08.2014  р.н.,  при  укладанні  та  підписанні  договору
купівлі-продажу квартири  за адресою: м.Ірпінь, вул. Мечнікова, б.68,
корп. 6, кв.12.

№ 304/4

8.5
Про  встановлення  опіки   над   малолітнім   Калиновським  Даниїлом
Борисовичем, 09.02.2004  р.н.

№ 304/5

8.6
Про  встановлення  опіки   над   малолітнім  Калиновським  Іваном
Борисовичем, 27.03.2005  р.н.

№ 304/6

8.7

Про  надання  дозволу  Капусті  Наталії  Леонідівні  на  укладання  з  її
сином  Капустою  Тимофієм  Дмитровичем,  03.11.2014  р.н.  договору
дарування  йому   ¼  частки  квартири,  за  адресою:  м.  Ірпінь,  вул.
Шевченка, б.7, кв.97.

№ 304/7

8.8

Про надання дозволу Стрюковському Сергію Леонідовичу та Ляшенко
Ларисі Анатоліївні на укладання договору поділу майна подружжя, а
саме  квартири  за  адресою:  м.  Ірпінь,  вул.  Рильського  Максима,  5-а,
кв.12.

№ 304/8

ПИТАННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

9.1
Про погодження гр. Брянській О.А. переведення садового будинку в м.
Ірпінь, «Явір-2», садівницьке товариство, вул. Свердлова  2, будинок 39
в житловий будинок 

№ 305/1

9.2
Про  погодження  гр.  Ганжі  С.П.  переведення  садового  будинку  в  м.
Ірпінь,  садівницьке  товариство  «Світанок»,  будинок  14  в  житловий
будинок

№ 305/2

9.3
Про оформлення ФОП Івасюку І.М. дозволу на  розміщення об’єкту
зовнішньої  реклами  на  перехресті   вул.  Університетська  та  вул.
Ярославська  в м. Ірпінь.

№ 305/3

9.4
Про оформлення ФОП Лизуну І.М. дозволу на  розміщення об’єктів
зовнішньої реклами в м. Ірпінь 

№ 305/4

9.5

Про виділення частин житлового будинку (квартир) в окремі об’єкти
власності гр. Пастернак В.І., гр. Пастернака Р.М., гр. Пастернака М.М.,
гр. Запольської Т.С., гр. Запольського В.П., гр. Бортун М.В. в м. Ірпінь
по вул. Личака, 29 з присвоєнням нових адрес

№ 305/5

9.6
Про   погодження  гр.   Писанці   Д.С.  присвоєння  нових  адресних
номерів земельним ділянкам після розподілу ділянки в м. Ірпінь,  вул.
Озерна, 3

№ 305/6

9.7
Про зміну адреси земельної ділянки гр. Сапсай С.А. в м. Ірпінь по  вул.
Висоцького, 20

№ 305/7

9.8 Про  оформлення  ФОП  Свірякіній  Л.П.  дозволу  на   розміщення
інформаційної  вивіски з підсвітленням за адресою вул. Шевченка, 2-а в

№ 305/8
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м. Ірпінь

9.9
Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту нерухомого
майна - житловому будинку гр. Яковенка Д.Ю. в м. Ірпінь по вул.  6
Лінія, 8-ж

№ 305/9

9.10
Про  оформлення  ФОП  Янковській  М.А.  дозволу  на   розміщення
інформаційної  вивіски з підсвітленням та штендеру за адресою вул.
Університетська, 2/1  корпус В в м. Ірпінь

№ 305/10

9.11
Про оформлення ТОВ «ПРОМ-НАФТОГАЗ» дозволу на  розміщення
об’єкту зовнішньої  реклами в м. Ірпінь

№ 305/11

9.12
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської
ради  №  246/6  від  31.10.2017  року:  «Про  впорядкування  нумерації
квартир в м. Ірпінь по вул. 74-ї Стрілецької дивізії, 35»

№ 305/12

9.13
Про  присвоєння  новоствореному  обєкту  нерухомого  майна  –
житловому будинку гр. Мельникової О.А. нової поштової адреси : м.
Ірпінь, вул.Білокур (раніше Курська), 1-ж/2

№ 305/13

9.14
Про  присвоєння  новоствореному  обєкту  нерухомого  майна  –
житловому будинку гр. Клоченко А.Р. нової поштової адреси : м. Ірпінь,
вул.Білокур (раніше Курська), 1-ж/4

№ 305/14

9.15
Про  присвоєння  новоствореному  обєкту  нерухомого  майна  –
житловому будинку гр.  Роспотнюка Л.Л.  нової  поштової  адреси :  м.
Ірпінь, провулок Гайдамацький, 10/1

№ 305/15

9.16
Про  присвоєння  новоствореному  обєкту  нерухомого  майна  –
житловому будинку гр.  Роспотнюка Л.Л.  нової  поштової  адреси :  м.
Ірпінь, провулок Гайдамацький, 10/2

№ 305/16

9.17
Про  надання  дозволу  на  знесення  аварійних  будинків  по
вул.Грибоєдова, 8,8-а в м.Ірпінь

№ 305/17

10.
Про реалізацію спільного Проекту «Відкрите Місто:посилення участі
громадян в розвитку місцевої громади» в м.Ірпені Київськоїобласті

№ 306

 

Керуючий справами                                                       Д.М. Негреша
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