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ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА  

КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ  

П Р О Т О К О Л    № 3 

засідання  виконавчого  комітету 

14 лютого 2017 р.          м.  Ірпінь                           

   
                

Головуючий         Христюк Д.В. – в.о. міського голови 
                                                                      

Секретар                       Негреша Д.М. – керуючий справами   

    
 

                                                Взяли участь у засіданні: 

 

Денисенко Ю.О. Член  виконкому 

Михальченко Л.Я. Член виконкому 

Головкевич М.М. Член виконкому 

Семко Н.Г. Член виконкому 

Гірник А.П. Член виконкому 

Кижлай С.В. Член виконкому 

Памазан А.С. Член  виконкому 

Матюшина О.В. Член  виконкому 

Прилипко Ю.І Член  виконкому 

Бойчук У.В. Член  виконкому 

Кульчицька Ю.А. Член  виконкому 

Пащинський С.І. Член виконкому 

  

 

Зі складу виконкому на засіданні відсутні: 

 

Демчишин Д.Д., Вигінний В.М., Чмелюк В.В., Куровський М.Б.,  Федорук Л.П. 

 

Присутні на засіданні: 
 

 

1.  Данилюк Є.В. Нач.фінансового управління 

2.  Литвинов А.В. Нач.упр-ня ЖКГ  

3. Дворніков І.Є. Директор КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 

4. Сапон М.М. Нач. відділу містобудування та архітектури 

5. Алєксєєва Є.В. КП «Контроль благоустрою міста» 

6. Парахіна В.А. Нач. загального відділу  

7. Наказненко О.М. Журналіст 

8. Горбата Л.П. Нач. відділу компютерного забезпечення 

9. Терещенко А.І. Нач. Служби у справах дітей 

10. Залужняк О.В. Нач.юр.відділу 

11. Ярошенко Т.Ю. Нач. орг.відділу 

12. Пікулик В.С. Депутат ІМР 

13. Заболотна В.В. Нач.Ірп.упр.ПФУ 

16. Зброжек П.В. Нач.Ірп.УПСЗН 

17. Антонюк Є.П. Нач. упр-ня культури 

18. Макєєва А. КП «Центральний міський стадіон» 
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СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного  

    

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

ВИСТУПИЛИ:  

Негреша Д.М., керуючий справами, запропонував внести на розгляд питання: 

- «Про внесення змін до складу Громадської ради при виконавчому комітеті 

Ірпінської міської ради»; 

 

Алєксєєва Є.В., КП «Контроль благоустрою міста», запропонувала внести на розгляд 

питання: 

- «Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю під час проведення свята 

Масляної  в м. Ірпені  по вул.Шевченка на Центральній площі міста»; 

 

ВИРІШИЛИ: взяти  Порядок денний  із внесеними змінами за основу: 

 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ Доповідач 

1. 

Про затвердження плану заходів щодо наповнення міського 

бюджету, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджету, 

дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та 

посилення фінансово-бюджетної дисципліни міського бюджету м. 

Ірпінь у 2017 році  

Данилюк Є.В. – 

нач. фінансового 

управління 

2. 

Про утворення робочої групи з питання забезпечення реалізації 

рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та 

дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної 

плати 

-//- 

3. 

Про заходи щодо забезпечення проведення мобілізації людських і 

транспортних ресурсів на території міста Ірпеня і селищ Ворзель, 

Гостомель, Коцюбинське в особливий період 

Пшенишнюк І.А. – 

заст.військового 

комісара 

4. 
Про стан пенсійного забезпечення мешканців Ірпінського регіону 

та наповнення бюджету Пенсійного фонду України 

Заболотна В.В. – 

нач. Ірп.упр-ня 

ПФУ 

5. 

Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку м. Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, 

Коцюбинське за 2016 рік 

Шевченко О.В. – 

заст.нач.відділу 

економіки 

6. 
Про  затвердження переліку платних послуг для КЗ «Центральний 

міський стадіон» Ірпінської міської ради 

Макєєва А. – КП 

«Центральний 

міський стадіон» 

7. 

Про хід виконання заходів Програми зайнятості населення м. 

Ірпеня та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2013-2017 

роки 

Зброжек П.В. – 

нач. Ірп.УПСЗН 

8. 
Про види громадських та інших робіт тимчасового характеру , їх 

організацію та проведення у 2017 році 
-//- 

9. 

Про встановлення групи оплати праці керівних працівників 

закладів культури, національностей та релігій Ірпінської міської 

ради 

Антонюк Є.П. – 

нач.відд. культури 

19. Шевченко О.В. Заст. нач.відділу економіки 

20. Пшенишнюк І.А. Заст.військового комісара 

21. Мельничук Б.О. Депутат ІМР 
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10. 

Про затвердження видів безоплатних суспільно-корисних робіт для 

засуджених та порушників, на яких судом накладено кримінальне 

покарання у вигляді громадських робіт чи адміністративне 

покарання у вигляді громадських робіт, та переліку об’єктів для 

відбування засудженими та порушниками громадських робіт на 

2017 рік   

Алєксєва Є.В. – КП 

«Контроль 

благоустрою 

міста» 

11. 
Про встановлення тарифу на теплову енергію для ТОВ 

«Теплозахід» 

Литвинов А.В. – 

нач. упр-ня ІРІ та 

ЖКГ 

12. 

Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій, які надає ТОВ «Житлоком-

Ірпінь» (для мешканців житлових будинків за адресами: м. Ірпінь, 

вул. Українська, 83-б, 83-а)  

-//- 

13. 
Про встановлення тарифів на теплову енергію для ТОВ 

«ТД»Прогрес» 
-//- 

14. 
Про встановлення тарифів на теплову енергію для ТОВ «УкрОпт 

«Мастер-енерго» 
-//- 

15. 

Про погодження вартості однієї нормо-години по виконанню робіт 

та послуг, які виконуються комунальним підприємством  

«Ірпінське бюро технічної інвентаризації» Ірпінської міської ради 

-//- 

16. 
Про внесення змін до складу Громадської ради при виконавчому 

комітеті Ірпінської міської ради 
-//- 

ПИТАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

17.1 

Про забезпечення житлом співробітників Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій та видачу ордерів для постійного  

проживання 

Литвинов А.В. – 

нач. упр-ня ІРІ та 

ЖКГ 

17.2 
Про виведення жилого приміщення з числа службового та видачу 

ордера  родині  Магася В.С. 
-//- 

17.3 
Про передачу квартир  та жилих приміщень у гуртожитку у 

власність громадян 
-//- 

17.4 
Про внесення змін до квартирних справ та взяття на квартирний 

облік 
-//- 

17.5 

Про затвердження контрольних списків працівників Університету 

ДФС України, які перебувають на квартирному обліку при 

виконавчому комітеті  Ірпінської міської ради 
-//- 

17.6 
Про анулювання та видачу нового свідоцтва про право власності на 

житло гр. Чвалюк А.Г. 
-//- 

ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

18.1 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю по вул. 

Авіаконструктора Антонова гр. Гарбарчук І.І. 

Алєксєєва Є.В. – 

директор КП  

18.2 

Про дозвіл на надання послуг у сфері розваг з прокату товарів для 

спорту та відпочинку по вул.Шевченка на центральній площі 

фізичній особі-підприємцю Ядловському О.Ю. 
-//- 

18.3 

Про надання дозволу на розміщення цирку-шапіто «Сфера» на 

території парку біля «Еко-маркету» Державному підприємству 

«Молодість» 
-//- 

18.4 
Про графік роботи караоке бару «БІЛКА» (м. Ірпінь, вул. Соборна, 

105-Б) 
 

-//- 
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18.5 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю під час 

проведення свята Масляної  в м. Ірпені  по вул.Шевченка на 

Центральній площі міста 
-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ  

19.1 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 

батьківських прав Половець Андрія Валерійовича відносно 

неповнолітнього сина Половець Олександра Андрійовича. 

10.09.2002 р.н.       

Терещенко А.І. – 

нач. служби 

19.2 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 

батьківських прав Безноса Віталія Володимировича відносно 

малолітнього сина Безноса Данила Віталійовича, 22.08.2004р.н. 
-//- 

19.3 

Про затвердження висновку про визначення місця проживання 

малолітнього Самсонова Віктора Васильовича, 28.05.2014 р.н. з 

матір’ю, Самсоновою Світланою Миколаївною 
-//- 

19.4 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 

батьківських прав Федорова Володимира Павловича відносно 

малолітньої доньки Федорової Анастасії Володимирівни, 

25.05.2006 р.н. 

-//- 

19.5 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 

батьківських прав Кушніра Ігоря Вікторовича та Тішинової  

Альони Сергіївни  відносно малолітнього сина Кушніра Артема 

Ігоровича, 12.11.2006 р.н. 

-//- 

19.6 

Про  встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування, малолітньому Лемешку Богдану Ігоровичу, 14.02.2015 

р.н. 

-//- 

19.7 
Про визначення днів побачень Бортун Віталію Володимировичу з 

малолітньою донькою Бортун  Діаною Віталіївною, 17.10.2011 р.н. 
-//- 

19.8 

Про надання дозволу Данілець Ірині Ігорівні представляти законні 

права та інтереси малолітньої доньки Данілець Катерини Юріївни, 

02.12.2011 р.н., при укладанні та підписанні договору дарування 

квартири за адресою: м. Ірпінь, вул. Західна, б.6, кв. 76. 

-//- 

19.9 

Про затвердження висновку про недоцільність позбавлення 

батьківських прав Лінчук Олександра Володимировича відносно 

малолітньої доньки  Лінчук Анастасії Олександрівни, 20.01.2013 

р.н. 

-//- 

19.10 

Про надання дозволу Запорощенку Петру Григоровичу на 

укладання з його донькою Лукіною Оленою Петрівною договору 

дарування квартири, загальною площею 78,2 кв.м, за адресою: м. 

Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, б.8-а, кв.120. 

-//- 

19.11 

Про надання дозволу Скороходову Максиму Івановичу 

представляти законні права та інтереси малолітнього сина  

Скороходова Тимофія Максимовича, 12.01.2012 р.н., при укладанні 

та підписанні договору міни ½ частини квартири за адресою: м. 

Ірпінь, вул. Полтавська, б.64, кв. 114. 

-//- 

19.12 

Про визначення днів побачень Тиховському Руслану 

Олександровичу з неповнолітньою донькою Тиховською  Оленою 

Русланівною, 14.09.2002 р.н. 

-//- 

19.13 

Про затвердження висновку про доцільність повернення малолітніх 

Шевчук Ірини Олександрівни, 16.05.2012 р.н. та Шевчук Євгенія 

Олексійовича, 04.10.2015 р.н. для подальшого виховання матері, 

-//- 
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Шевчук Наталії Володимирівні. 

19.14 

Про надання дозволу Юдіній Валентині Олександрівні 

представляти інтереси своїх малолітніх дітей: Юдіна Максима 

Олексійовича, 18.02.2007 р.н., Юдіна Микити Олексійовича, 

04.01.2005 р.н.,  Юдіної Анни Олексіївни, 16.02.2011 р.н., при 

переоформленні та укладанні договорів купівлі-продажу 

транспортних засобів. 

-//- 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

20.1 

Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 

«Капітальний ремонт приміщень під влаштування відділення 

швидкої допомоги в Ірпінській дитячій міській лікарні по вул. 

Давидчука, 65 в м. Ірпінь Київської області» 

Дворніков І.Є. – 

директор КП 

20.2 Про затвердження проектно-кошторисної документації  -//- 

20.3 

Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 

«Капітальний рем онт дороги з тротуарами по вул. 10 лінія від вул. 

Варшавська до вул. Ломоносова в м.Ірпінь Київської області» 

-//- 

20.4 

Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 

«Реконструкція дороги з тротуаром по вул. Пушкіна у сел. 

Гостомель Київської області» 

-//- 

20.5 

Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 

«Капітальний ремонт дороги з тротуарами по вул. З.Алієвої від вул. 

Шевченка до вул. Садова в м. Ірпінь Київської області» 

-//- 

20.6 

Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 

«Капітальний ремонт зупинки на перехресті вул. Білокур та вул. 

Гайдамацькій в м. Ірпінь Київської області» 

-//- 

20.7 

Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 

«Капітальний ремонт покрівлі міської бібліотеки по вул. Шевченка 

3а  в м.Ірпінь Київської області» 

-//- 

20.8 

Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 

«Реконструкція прибудинкових територій між вул. Соборна та вул. 

Миру в м. Ірпінь Київської області» 

-//- 

20.9 

Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 

«Реконструкція будівлі гуртожитку з надбудовою другого поверху 

по вул.Ново-Ірпінська, 2-а в м. Ірпінь Київської області» 

-//- 

20.10 

Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 

«Капітальний ремонт сходових майданчиків будівлі Ірпінської 

міської ради по вул. Шевченка, 2а в м.Ірпінь Київської області» 

-//- 

20.11 

Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 

«Будівництво дороги з тротуарами в м.Ірпінь від автомобільної 

дороги Р30 до вул. Підгірна в Київській області» 

-//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ  МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

21.1 
Про підтвердження гр.Бондаренку О.В. адреси гаража в м.Ірпінь по 

вул.Мечникова, 79-б 

Сапон М.М. – нач. 

відділу 

21.2 

Про надання дозволу гр. Гарифуліній Л.А. на присвоєння нових 

адресних номерів земельним ділянкам після розподілу в м.Ірпінь, 

вул.Орлика, 2 

-//- 

21.3 
Про зміну адреси земельним ділянкам гр.Гуріна А.В. в м. Ірпінь по 

вул. Пушкінська, 61-а 
-//- 
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21.4 
Про зміну адреси земельним ділянкам гр. Гуріна А.В. в м.Ірпінь по 

вул. Чехова,28 (на адресу : вул.Чехова,32) 
-//- 

21.5 
Про зміну адреси земельним ділянкам гр. Гуріна А.В. в м.Ірпінь по 

вул. Чехова,28 (на адресу : вул.Чехова,30) 
-//- 

21.6 
Про зміну адреси земельним ділянкам гр.Гуріна А.В. в м. Ірпінь по 

вул. Пушкінська, 61-в 
-//- 

21.7 
Про зміну адреси земельним ділянкам гр. Гуріна А.В. в м.Ірпінь по 

вул. Чехова,28 (на адресу : вул.Чехова,36) 
-//- 

21.8 

Про зміну адресного номеру земельній ділянці та новоствореному 

об’єкту нерухомого майна (житловому будинку) гр. Крисанової 

С.М. м. Ірпінь по вул. Северинівська, 65/4  

-//- 

21.9 

Про присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна – 

житловому будинку гр. Лисак А.С. адреси : м. Ірпінь, вул. 

Молодіжна, 26  

-//- 

21.10 

Про присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна – 

житловому будинку гр. Лисак А.С. адреси : м. Ірпінь, вул. 

Молодіжна, 26/1 

-//- 

21.11 

Про присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна – 

багатоквартирному житловому будинку з вбудованими 

нежитловими приміщеннями в межах вулиць Сковороди Г. та 

Західної (будинок № 2) гр. Оверка І.І. адреси: м. Ірпінь, вул. 

Г.Сковороди , 11/1 

-//- 

21.12 

Про присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна – 

багатоквартирному житловому будинку з вбудованими 

нежитловими приміщеннями в межах вулиць Сковороди Г. та 

Західної (будинок № 5) гр. Оверка І.І. адреси: м. Ірпінь, вул. 

Г.Сковороди , 11/4 

-//- 

21.13 

Про присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна – 

багатоквартирному житловому будинку з вбудованими 

нежитловими приміщеннями в межах вулиць Сковороди Г. та 

Західної (будинок № 6) гр. Оверка І.І. адреси: м. Ірпінь, вул. 

Г.Сковороди , 11/5 

-//- 

21.14 

Про надання дозволу гр. Степанюку А.В. на присвоєння нової 

адреси земельним ділянкам після об’єднання земельних ділянок в 

м. Ірпінь, вул. Незалежності, 39-в, 39-г, 39-д  

-//- 

21.15 

Про  присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна - 

багатоквартирному житловому будинку з вбудованими 

нежитловими приміщеннями  ТОВ «Домобудівна компанія №7 

ЛТД» адреси:  м. Ірпінь,  вул. Садова, 45-б 

-//- 

21.16 

Про оформлення ТОВ «Гретест» дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами в м.Ірпінь по вул. Мечникова (біля будинку № 

118) 

-//- 

21.17 
Про поділ житлового будинку в м.Ірпінь по вул. Стельмаха, 16 на 

окремі об’єкти власності 
-//- 

21.18 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – групі торговельних павільйонів в м.Ірпінь, по 

вул. Авіаконструктора Антонова 

-//- 

21.19 

Про закріплення  адреси земельній ділянці, що знаходиться у 

власності гр. Мирончука А.А.   

 

-//- 



 8 

21.20 
Про   надання    ТОВ  «КОМПАНІЯ «ІНТЕП» містобудівних умов і 

обмежень забудови земельної ділянки в м.Ірпінь по вул. Чехова,27 
-//- 

21.21 
Про погодження ФОП Кисляк І.Ф. присвоєння адресного номеру 

орендованій земельній ділянці в м.Ірпінь по вул. Северинівській 
-//- 

 

 

 

Голосували: 

 “За” – 14 

 “Проти” – 0  

“Утримались” – 0 

 

 

 
П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й : 

 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження плану заходів щодо наповнення міського 

бюджету, вишукання додаткових джерел надходжень до 

бюджету, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних 

коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни міського 

бюджету м. Ірпінь у 2017 році 

 Доповідає: Данилюк Є.В. – нач. фінансового управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 24  «Про затвердження плану заходів 

щодо наповнення міського бюджету, вишукання додаткових 

джерел надходжень до бюджету, дотримання жорсткого режиму 

економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної 

дисципліни міського бюджету м. Ірпінь у 2017 році»  (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 1 

2. СЛУХАЛИ: Про утворення робочої групи з питання забезпечення реалізації 

рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та 

дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної 

плати 

 Доповідає: Данилюк Є.В. – нач. фінансового управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 25  «Про утворення робочої групи з 

питання забезпечення реалізації рішень, спрямованих на 

підвищення рівня оплати праці та дотримання норм 

законодавства в частині мінімальної заробітної плати»  

(додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

3. СЛУХАЛИ: Про заходи щодо забезпечення проведення мобілізації 

людських і транспортних ресурсів на території міста Ірпеня і 

селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське в особливий період 

 Доповідає: Пшенишнюк І.А. – заст. військового комісара 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  26  «Про заходи щодо забезпечення 

проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів на 

території міста Ірпеня і селищ Ворзель, Гостомель, 
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Коцюбинське в особливий період»  (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

4. СЛУХАЛИ: Про стан пенсійного забезпечення мешканців Ірпінського 

регіону та наповнення бюджету Пенсійного фонду України 

 Доповідає: Заболотна В.В. – нач. Ірп.упр-ня ПФУ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 27  «Про стан пенсійного забезпечення 

мешканців Ірпінського регіону та наповнення бюджету 

Пенсійного фонду України»  (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

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

культурного розвитку м. Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, 

Коцюбинське за 2016 рік 

 Доповідає: Шевченко О.В. – заст. нач.відділу економіки 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  28  «Про підсумки виконання Програми 

соціально-економічного та культурного розвитку м. Ірпінь та 

селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське за 2016 рік»  

(додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

6. СЛУХАЛИ: Про  затвердження переліку платних послуг для КЗ 

«Центральний міський стадіон» Ірпінської міської ради 

 Доповідає: Макєєва А. – КП «Центральний міський стадіон» 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 29  «Про  затвердження переліку 

платних послуг для КЗ «Центральний міський стадіон» 

Ірпінської міської ради»  (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 1 

7. СЛУХАЛИ: Про хід виконання заходів Програми зайнятості населення м. 

Ірпеня та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2013-

2017 роки 

 Доповідає: Зброжек П.В. – нач. Ірп. УПСЗН 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 30  «Про хід виконання заходів 

Програми зайнятості населення м. Ірпеня та селищ Ворзель, 

Гостомель, Коцюбинське на 2013-2017 роки»  (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

8. СЛУХАЛИ: Про види громадських та інших робіт тимчасового характеру , 

їх організацію та проведення у 2017 році 

 Доповідає: Зброжек П.В. – нач. Ірп. УПСЗН 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 31  «Про види громадських та інших 

робіт тимчасового характеру , їх організацію та проведення у 

2017 році»  (додається) 

 Голосували: “За” –14 
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“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

9. СЛУХАЛИ: Про встановлення групи оплати праці керівних працівників 

закладів культури, національностей та релігій Ірпінської 

міської ради 

 Доповідає: Антонюк Є.П. – нач.відділу культури 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  32 «Про встановлення групи оплати 

праці керівних працівників закладів культури, національностей 

та релігій Ірпінської міської ради»  (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження видів безоплатних суспільно-корисних робіт 

для засуджених та порушників, на яких судом накладено 

кримінальне покарання у вигляді громадських робіт чи 

адміністративне покарання у вигляді громадських робіт, та 

переліку об’єктів для відбування засудженими та порушниками 

громадських робіт на 2017 рік   

 Доповідає: Алєксєєва Є.В. – КП «Контроль благоустрою міста» 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 33  «Про затвердження видів 

безоплатних суспільно-корисних робіт для засуджених та 

порушників, на яких судом накладено кримінальне покарання у 

вигляді громадських робіт чи адміністративне покарання у 

вигляді громадських робіт, та переліку об’єктів для відбування 

засудженими та порушниками громадських робіт на 2017 рік  »  

(додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

11. СЛУХАЛИ: Про встановлення тарифу на теплову енергію для ТОВ 

«Теплозахід» 

 Доповідає: Литвинов А.В. – нач. упр-ня ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 34  «Про встановлення тарифу на 

теплову енергію для ТОВ «Теплозахід»»  (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

12. СЛУХАЛИ: Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій, які надає ТОВ 

«Житлоком-Ірпінь» (для мешканців житлових будинків за 

адресами: м. Ірпінь, вул. Українська, 83-б, 83-а) 

 Доповідає: Литвинов А.В. – нач. упр-ня ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  35 «Про встановлення тарифів на 

послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій, які надає ТОВ «Житлоком-Ірпінь» (для мешканців 

житлових будинків за адресами: м. Ірпінь, вул. Українська, 83-

б, 83-а)»  (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 
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13. СЛУХАЛИ: Про встановлення тарифів на теплову енергію для ТОВ 

«ТД»Прогрес» 

 Доповідає: Литвинов А.В. – нач. упр-ня ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  36  «Про встановлення тарифів на 

теплову енергію для ТОВ «ТД»Прогрес»»  (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

14. СЛУХАЛИ: Про встановлення тарифів на теплову енергію для ТОВ 

«УкрОпт «Мастер-енерго» 

 Доповідає: Литвинов А.В. – нач. упр-ня ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  37  «Про встановлення тарифів на 

теплову енергію для ТОВ «УкрОпт «Мастер-енерго»  

(додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

15. СЛУХАЛИ: Про погодження вартості однієї нормо-години по виконанню 

робіт та послуг, які виконуються комунальним підприємством  

«Ірпінське бюро технічної інвентаризації» Ірпінської міської 

ради 

 Доповідає: Литвинов А.В. – нач. упр-ня ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  38 «Про погодження вартості однієї 

нормо-години по виконанню робіт та послуг, які виконуються 

комунальним підприємством  «Ірпінське бюро технічної 

інвентаризації» Ірпінської міської ради»  (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

16. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу Громадської ради при 

виконавчому комітеті Ірпінської міської ради 

 Доповідає: Негреша Д.М. – керуючий справами  

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 39  «Про внесення змін до складу 

Громадської ради при виконавчому комітеті Ірпінської міської 

ради»  (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

ПИТАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

17.1 СЛУХАЛИ: Про забезпечення житлом співробітників Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій та видачу ордерів для 

постійного  

проживання 

 Доповідає: Литвинов А.В. – нач. упр-ня ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 40/1  «Про забезпечення житлом 

співробітників Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій та видачу ордерів для постійного  

проживання»  (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 
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“Утримались” –0 

17.2 СЛУХАЛИ: Про виведення жилого приміщення з числа службового та 

видачу ордера  родині  Магася В.С. 

 Доповідає: Литвинов А.В. – нач. упр-ня ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 40/2  «Про виведення жилого 

приміщення з числа службового та видачу ордера  родині  

Магася В.С.»  (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

17.3 СЛУХАЛИ: Про передачу квартир  та жилих приміщень у гуртожитку у 

власність громадян 

 Доповідає: Литвинов А.В. – нач. упр-ня ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  40/3 «Про передачу квартир  та жилих 

приміщень у гуртожитку у власність громадян»  (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

17.4 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до квартирних справ та взяття на 

квартирний облік 

 Доповідає: Литвинов А.В. – нач. упр-ня ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  40/4  «Про внесення змін до квартирних 

справ та взяття на квартирний облік»   (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

17.5 СЛУХАЛИ: Про затвердження контрольних списків працівників 

Університету ДФС України, які перебувають на квартирному 

обліку при виконавчому комітеті  Ірпінської міської ради 

 Доповідає: Литвинов А.В. – нач. упр-ня ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  40/5  «Про затвердження контрольних 

списків працівників Університету ДФС України, які 

перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті  

Ірпінської міської ради»   (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

17.6 СЛУХАЛИ: Про анулювання та видачу нового свідоцтва про право 

власності на житло гр. Чвалюк А.Г. 

 Доповідає: Литвинов А.В. – нач. упр-ня ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 40/6 «Про анулювання та видачу нового 

свідоцтва про право власності на житло гр. Чвалюк А.Г.» 

(додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

18.1 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю по вул. 

Авіаконструктора Антонова гр. Гарбарчук І.І. 

 Доповідає: Алєксєєва Є.В. – директор КП 
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 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 41/1 «Про надання дозволу на виносну 

та виїзну торгівлю по вул. Авіаконструктора Антонова гр. 

Гарбарчук І.І.»   (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

18.2 СЛУХАЛИ: Про дозвіл на надання послуг у сфері розваг з прокату товарів 

для спорту та відпочинку по вул.Шевченка на центральній 

площі фізичній особі-підприємцю Ядловському О.Ю. 

 Доповідає: Алєксєєва Є.В. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  41/2  «Про дозвіл на надання послуг у 

сфері розваг з прокату товарів для спорту та відпочинку по 

вул.Шевченка на центральній площі фізичній особі-

підприємцю Ядловському О.Ю.»   (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

18.3 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розміщення цирку-шапіто «Сфера» на 

території парку біля «Еко-маркету» Державному підприємству 

«Молодість» 

 Доповідає: Алєксєєва Є.В. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  41/3  «Про надання дозволу на 

розміщення цирку-шапіто «Сфера» на території парку біля 

«Еко-маркету» Державному підприємству «Молодість»»   

(додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

18.4 СЛУХАЛИ: Про графік роботи караоке бару «БІЛКА» (м. Ірпінь, вул. 

Соборна, 105-Б) 

 Доповідає: Алєксєєва Є.В. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 41/4  «Про графік роботи караоке бару 

«БІЛКА» (м. Ірпінь, вул. Соборна, 105-Б)»   (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 1 

18.5 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю під час 

проведення свята Масляної  в м. Ірпені  по вул.Шевченка на 

Центральній площі міста 

 Доповідає: Алєксєєва Є.В. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 41/5 «Про надання дозволу на виносну та 

виїзну торгівлю під час проведення свята Масляної  в м. Ірпені  

по вул.Шевченка на Центральній площі міста» (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

19.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 

батьківських прав Половець Андрія Валерійовича відносно 

неповнолітнього сина Половець Олександра Андрійовича. 
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10.09.2002 р.н.       

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 42/1  «Про затвердження висновку про 

доцільність позбавлення батьківських прав Половець Андрія 

Валерійовича відносно неповнолітнього сина Половець 

Олександра Андрійовича. 10.09.2002 р.н. »   (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

19.2 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 

батьківських прав Безноса Віталія Володимировича відносно 

малолітнього сина Безноса Данила Віталійовича, 

22.08.2004р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №   42/2  «Про затвердження висновку 

про доцільність позбавлення батьківських прав Безноса 

Віталія Володимировича відносно малолітнього сина Безноса 

Данила Віталійовича, 22.08.2004р.н.»   (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

19.3 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про визначення місця 

проживання малолітнього Самсонова Віктора Васильовича, 

28.05.2014 р.н. з матір’ю, Самсоновою Світланою 

Миколаївною 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  42/3  «Про затвердження висновку про 

визначення місця проживання малолітнього Самсонова 

Віктора Васильовича, 28.05.2014 р.н. з матір’ю, Самсоновою 

Світланою Миколаївною»   (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

19.4 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 

батьківських прав Федорова Володимира Павловича відносно 

малолітньої доньки Федорової Анастасії Володимирівни, 

25.05.2006 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 42/4  «Про затвердження висновку про 

доцільність позбавлення батьківських прав Федорова 

Володимира Павловича відносно малолітньої доньки 

Федорової Анастасії Володимирівни, 25.05.2006 р.н.»   

(додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

19.5 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 

батьківських прав Кушніра Ігоря Вікторовича та Тішинової  

Альони Сергіївни  відносно малолітнього сина Кушніра 

Артема Ігоровича, 12.11.2006 р.н. 
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 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 42/5  «Про затвердження висновку про 

доцільність позбавлення батьківських прав Кушніра Ігоря 

Вікторовича та Тішинової  Альони Сергіївни  відносно 

малолітнього сина Кушніра Артема Ігоровича, 12.11.2006 

р.н.»   (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

19.6 СЛУХАЛИ: Про  встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування, малолітньому Лемешку Богдану Ігоровичу, 

14.02.2015 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 42/6  «Про  встановлення статусу 

дитини, позбавленої батьківського піклування, малолітньому 

Лемешку Богдану Ігоровичу, 14.02.2015 р.н.»   (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

19.7 СЛУХАЛИ: Про визначення днів побачень Бортун Віталію 

Володимировичу з малолітньою донькою Бортун  Діаною 

Віталіївною, 17.10.2011 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 42/7  «Про визначення днів побачень 

Бортун Віталію Володимировичу з малолітньою донькою 

Бортун  Діаною Віталіївною, 17.10.2011 р.н.»   (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

19.8 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Данілець Ірині Ігорівні представляти 

законні права та інтереси малолітньої доньки Данілець 

Катерини Юріївни, 02.12.2011 р.н., при укладанні та 

підписанні договору дарування квартири за адресою: м. 

Ірпінь, вул. Західна, б.6, кв. 76. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 42/8  «Про надання дозволу Данілець 

Ірині Ігорівні представляти законні права та інтереси 

малолітньої доньки Данілець Катерини Юріївни, 02.12.2011 

р.н., при укладанні та підписанні договору дарування 

квартири за адресою: м. Ірпінь, вул. Західна, б.6, кв. 76.»   

(додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

19.9 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про недоцільність позбавлення 

батьківських прав Лінчук Олександра Володимировича 

відносно малолітньої доньки  Лінчук Анастасії 

Олександрівни, 20.01.2013 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 42/9  «Про затвердження висновку про 
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недоцільність позбавлення батьківських прав Лінчук 

Олександра Володимировича відносно малолітньої доньки  

Лінчук Анастасії Олександрівни, 20.01.2013 р.н.»   (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

19.10 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Запорощенку Петру Григоровичу на 

укладання з його донькою Лукіною Оленою Петрівною 

договору дарування квартири, загальною площею 78,2 кв.м, за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, б.8-а, 

кв.120. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 42/10  «Про надання дозволу 

Запорощенку Петру Григоровичу на укладання з його 

донькою Лукіною Оленою Петрівною договору дарування 

квартири, загальною площею 78,2 кв.м, за адресою: м. Ірпінь, 

вул. Авіаконструктора Антонова, б.8-а, кв.120.»   (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

19.11 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Скороходову Максиму Івановичу 

представляти законні права та інтереси малолітнього сина  

Скороходова Тимофія Максимовича, 12.01.2012 р.н., при 

укладанні та підписанні договору міни ½ частини квартири за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Полтавська, б.64, кв. 114. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 42/11  «Про надання дозволу 

Скороходову Максиму Івановичу представляти законні права 

та інтереси малолітнього сина  Скороходова Тимофія 

Максимовича, 12.01.2012 р.н., при укладанні та підписанні 

договору міни ½ частини квартири за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Полтавська, б.64, кв. 114.»   (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

19.12 СЛУХАЛИ: Про визначення днів побачень Тиховському Руслану 

Олександровичу з неповнолітньою донькою Тиховською  

Оленою Русланівною, 14.09.2002 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №42/12  «Про визначення днів побачень 

Тиховському Руслану Олександровичу з неповнолітньою 

донькою Тиховською  Оленою Русланівною, 14.09.2002 р.н.»   

(додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

19.13 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про доцільність повернення 

малолітніх 

Шевчук Ірини Олександрівни, 16.05.2012 р.н. та Шевчук 

Євгенія Олексійовича, 04.10.2015 р.н. для подальшого 
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виховання матері, Шевчук Наталії Володимирівні. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 42/13  «Про затвердження висновку 

про доцільність повернення малолітніх 

Шевчук Ірини Олександрівни, 16.05.2012 р.н. та Шевчук 

Євгенія Олексійовича, 04.10.2015 р.н. для подальшого 

виховання матері, Шевчук Наталії Володимирівні.»   

(додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

19.14 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Юдіній Валентині Олександрівні 

представляти інтереси своїх малолітніх дітей: Юдіна Максима 

Олексійовича, 18.02.2007 р.н., Юдіна Микити Олексійовича, 

04.01.2005 р.н.,  Юдіної Анни Олексіївни, 16.02.2011 р.н., при 

переоформленні та укладанні договорів купівлі-продажу 

транспортних засобів. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 42/14  «Про надання дозволу Юдіній 

Валентині Олександрівні представляти інтереси своїх 

малолітніх дітей: Юдіна Максима Олексійовича, 18.02.2007 

р.н., Юдіна Микити Олексійовича, 04.01.2005 р.н.,  Юдіної 

Анни Олексіївни, 16.02.2011 р.н., при переоформленні та 

укладанні договорів купівлі-продажу транспортних засобів.»   

(додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

20.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації 

проекту «Капітальний ремонт приміщень під влаштування 

відділення швидкої допомоги в Ірпінській дитячій міській 

лікарні по вул. Давидчука, 65 в м. Ірпінь Київської області» 

 Доповідає: Дворніков І.Є. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 43/1 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації проекту «Капітальний ремонт 

приміщень під влаштування відділення швидкої допомоги в 

Ірпінській дитячій міській лікарні по вул. Давидчука, 65 в м. 

Ірпінь Київської області»» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” –1 

20.2 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації 

 Доповідає: Дворніков І.Є. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 43/2 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” –1 

20.3 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації 
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проекту «Капітальний рем онт дороги з тротуарами по вул. 10 

лінія від вул. Варшавська до вул. Ломоносова в м.Ірпінь 

Київської області» 

 Доповідає: Дворніков І.Є. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 43/3 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації проекту «Капітальний рем онт 

дороги з тротуарами по вул. 10 лінія від вул. Варшавська до 

вул. Ломоносова в м.Ірпінь Київської області»» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” –1 

20.4 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації 

проекту «Реконструкція дороги з тротуаром по вул. Пушкіна у 

сел. Гостомель Київської області» 

 Доповідає: Дворніков І.Є. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 43/4 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації проекту «Реконструкція дороги з 

тротуаром по вул. Пушкіна у сел. Гостомель Київської 

області»» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” –1 

20.5 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації 

проекту «Капітальний ремонт дороги з тротуарами по вул. 

З.Алієвої від вул. Шевченка до вул. Садова в м. Ірпінь 

Київської області» 

 Доповідає: Дворніков І.Є. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 43/5 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації проекту «Капітальний ремонт 

дороги з тротуарами по вул. З.Алієвої від вул. Шевченка до 

вул. Садова в м. Ірпінь Київської області»» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” –1 

20.6 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації 

проекту «Капітальний ремонт зупинки на перехресті вул. 

Білокур та вул. Гайдамацькій в м. Ірпінь Київської області» 

 Доповідає: Дворніков І.Є. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 43/6 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації проекту «Капітальний ремонт 

зупинки на перехресті вул. Білокур та вул. Гайдамацькій в м. 

Ірпінь Київської області»» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” –1 

20.7 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації 

проекту «Капітальний ремонт покрівлі міської бібліотеки по 

вул. Шевченка 3а  в м.Ірпінь Київської області» 

 Доповідає: Дворніков І.Є. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 43/7 «Про затвердження проектно-
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кошторисної документації проекту «Капітальний ремонт 

покрівлі міської бібліотеки по вул. Шевченка 3а  в м.Ірпінь 

Київської області»» (додається) 

20.8 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” –1 

 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації 

проекту «Реконструкція прибудинкових територій між вул. 

Соборна та вул. Миру в м. Ірпінь Київської області» 

 Доповідає: Дворніков І.Є. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 43/8 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації проекту «Реконструкція 

прибудинкових територій між вул. Соборна та вул. Миру в м. 

Ірпінь Київської області»» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” –1 

20.9 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації 

проекту «Реконструкція будівлі гуртожитку з надбудовою 

другого поверху по вул.Ново-Ірпінська, 2-а в м. Ірпінь 

Київської області» 

 Доповідає: Дворніков І.Є. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 43/9 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації проекту «Реконструкція будівлі 

гуртожитку з надбудовою другого поверху по вул.Ново-

Ірпінська, 2-а в м. Ірпінь Київської області»» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” –1 

20.10 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації 

проекту «Капітальний ремонт сходових майданчиків будівлі 

Ірпінської міської ради по вул. Шевченка, 2а в м.Ірпінь 

Київської області» 

 Доповідає: Дворніков І.Є. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 43/10 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації проекту «Капітальний ремонт 

сходових майданчиків будівлі Ірпінської міської ради по вул. 

Шевченка, 2а в м.Ірпінь Київської області»» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” –1 

20.11 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації 

проекту «Будівництво дороги з тротуарами в м.Ірпінь від 

автомобільної дороги Р30 до вул. Підгірна в Київській 

області» 

 Доповідає: Дворніков І.Є. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 43/11 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації проекту «Будівництво дороги з 

тротуарами в м.Ірпінь від автомобільної дороги Р30 до вул. 

Підгірна в Київській області»» (додається) 
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 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” –1 

ПИТАННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

21.1 СЛУХАЛИ: Про підтвердження гр.Бондаренку О.В. адреси гаража в 

м.Ірпінь по вул.Мечникова, 79-б 

 Доповідає: Сапон М.М. – нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 44/1 «Про підтвердження 

гр.Бондаренку О.В. адреси гаража в м.Ірпінь по 

вул.Мечникова, 79-б»   (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

21.2 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Гарифуліній Л.А. на присвоєння 

нових адресних номерів земельним ділянкам після розподілу 

в м.Ірпінь, вул.Орлика, 2 

 Доповідає: Сапон М.М. – нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 44/2 «Про надання дозволу гр. 

Гарифуліній Л.А. на присвоєння нових адресних номерів 

земельним ділянкам після розподілу в м.Ірпінь, вул.Орлика, 

2»   (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

21.3 СЛУХАЛИ: Про зміну адреси земельним ділянкам гр.Гуріна А.В. в м. 

Ірпінь по вул. Пушкінська, 61-а 

 Доповідає: Сапон М.М. – нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  «Про зміну адреси земельним ділянкам 

гр.Гуріна А.В. в м. Ірпінь по вул. Пушкінська, 61-а»    

 Голосували: “За” –5 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 9 

Рішення не прийнято 

21.4 СЛУХАЛИ: Про зміну адреси земельним ділянкам гр. Гуріна А.В. в 

м.Ірпінь по вул. Чехова,28 (на адресу : вул.Чехова,32) 

 Доповідає: Сапон М.М. – нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  «Про зміну адреси земельним ділянкам 

гр. Гуріна А.В. в м.Ірпінь по вул. Чехова,28 (на адресу : 

вул.Чехова,32)»    

 Голосували: “За” –5 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 9 

Рішення не прийнято 

21.5 СЛУХАЛИ: Про зміну адреси земельним ділянкам гр. Гуріна А.В. в 

м.Ірпінь по вул. Чехова,28 (на адресу : вул.Чехова,30) 

 Доповідає: Сапон М.М. – нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  «Про зміну адреси земельним ділянкам 

гр. Гуріна А.В. в м.Ірпінь по вул. Чехова,28 (на адресу : 

вул.Чехова,30)»    

 Голосували: “За” –5 
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“Проти” – 0 

“Утримались” – 9 

Рішення не прийнято 

21.6 СЛУХАЛИ: Про зміну адреси земельним ділянкам гр.Гуріна А.В. в м. 

Ірпінь по вул. Пушкінська, 61-в 

 Доповідає: Сапон М.М. – нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  «Про зміну адреси земельним ділянкам 

гр.Гуріна А.В. в м. Ірпінь по вул. Пушкінська, 61-в»    

 Голосували: “За” –5 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 9 

Рішення не прийнято 

21.7 СЛУХАЛИ: Про зміну адреси земельним ділянкам гр. Гуріна А.В. в 

м.Ірпінь по вул. Чехова,28 (на адресу : вул.Чехова,36) 

 Доповідає: Сапон М.М. – нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  «Про зміну адреси земельним ділянкам 

гр. Гуріна А.В. в м.Ірпінь по вул. Чехова,28 (на адресу : 

вул.Чехова,36)»    

 Голосували: “За” –5 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 9 

Рішення не прийнято 

21.8 СЛУХАЛИ: Про зміну адресного номеру земельній ділянці та 

новоствореному об’єкту нерухомого майна (житловому 

будинку) гр. Крисанової С.М. м. Ірпінь по вул. 

Северинівська, 65/4 

 Доповідає: Сапон М.М. – нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 44/3 «Про зміну адресного номеру 

земельній ділянці та новоствореному об’єкту нерухомого 

майна (житловому будинку) гр. Крисанової С.М. м. Ірпінь по 

вул. Северинівська, 65/4»   (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

21.9 СЛУХАЛИ: Про присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна 

– житловому будинку гр. Лисак А.С. адреси : м. Ірпінь, вул. 

Молодіжна, 26 

 Доповідає: Сапон М.М. – нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 44/4 «Про присвоєння 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – житловому 

будинку гр. Лисак А.С. адреси : м. Ірпінь, вул. Молодіжна, 

26»   (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 1 

21.10 СЛУХАЛИ: Про присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна 

– житловому будинку гр. Лисак А.С. адреси : м. Ірпінь, вул. 

Молодіжна, 26/1 

 Доповідає: Сапон М.М. – нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 44/5 «Про присвоєння 
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новоствореному об’єкту нерухомого майна – житловому 

будинку гр. Лисак А.С. адреси : м. Ірпінь, вул. Молодіжна, 

26/1»   (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 1 

21.11 СЛУХАЛИ: Про присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна 

– багатоквартирному житловому будинку з вбудованими 

нежитловими приміщеннями в межах вулиць Сковороди Г. 

та Західної (будинок № 2) гр. Оверка І.І. адреси: м. Ірпінь, 

вул. Г.Сковороди , 11/1 

 Доповідає: Сапон М.М. – нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 44/6 «Про присвоєння 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – 

багатоквартирному житловому будинку з вбудованими 

нежитловими приміщеннями в межах вулиць Сковороди Г. 

та Західної (будинок № 2) гр. Оверка І.І. адреси: м. Ірпінь, 

вул. Г.Сковороди , 11/1»   (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

21.12 СЛУХАЛИ: Про присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна 

– багатоквартирному житловому будинку з вбудованими 

нежитловими приміщеннями в межах вулиць Сковороди Г. 

та Західної (будинок № 5) гр. Оверка І.І. адреси: м. Ірпінь, 

вул. Г.Сковороди , 11/4 

 Доповідає: Сапон М.М. – нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 44/7 «Про присвоєння 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – 

багатоквартирному житловому будинку з вбудованими 

нежитловими приміщеннями в межах вулиць Сковороди Г. 

та Західної (будинок № 5) гр. Оверка І.І. адреси: м. Ірпінь, 

вул. Г.Сковороди , 11/4»   (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

21.13 СЛУХАЛИ: Про присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна 

– багатоквартирному житловому будинку з вбудованими 

нежитловими приміщеннями в межах вулиць Сковороди Г. 

та Західної (будинок № 6) гр. Оверка І.І. адреси: м. Ірпінь, 

вул. Г.Сковороди , 11/5 

 Доповідає: Сапон М.М. – нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 44/8 «Про присвоєння 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – 

багатоквартирному житловому будинку з вбудованими 

нежитловими приміщеннями в межах вулиць Сковороди Г. 

та Західної (будинок № 6) гр. Оверка І.І. адреси: м. Ірпінь, 

вул. Г.Сковороди , 11/5»   (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 
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“Утримались” – 1 

21.14 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Степанюку А.В. на присвоєння 

нової адреси земельним ділянкам після об’єднання 

земельних ділянок в м. Ірпінь, вул. Незалежності, 39-в, 39-г, 

39-д 

 Доповідає: Сапон М.М. – нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 44/9 «Про надання дозволу гр. 

Степанюку А.В. на присвоєння нової адреси земельним 

ділянкам після об’єднання земельних ділянок в м. Ірпінь, 

вул. Незалежності, 39-в, 39-г, 39-д»   (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

21.15 СЛУХАЛИ: Про  присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна 

- багатоквартирному житловому будинку з вбудованими 

нежитловими приміщеннями  ТОВ «Домобудівна компанія 

№7 ЛТД» адреси:  м. Ірпінь,  вул. Садова, 45-б 

 Доповідає: Сапон М.М. – нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 44/10 «Про  присвоєння 

новоствореному об’єкту нерухомого майна - 

багатоквартирному житловому будинку з вбудованими 

нежитловими приміщеннями  ТОВ «Домобудівна компанія 

№7 ЛТД» адреси:  м. Ірпінь,  вул. Садова, 45-б»   (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

21.16 СЛУХАЛИ: Про оформлення ТОВ «Гретест» дозволу на розміщення 

об’єкту зовнішньої реклами в м.Ірпінь по вул. Мечникова 

(біля будинку № 118) 

 Доповідає: Сапон М.М. – нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 44/11 «Про оформлення ТОВ 

«Гретест» дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої 

реклами в м.Ірпінь по вул. Мечникова (біля будинку № 118)»   

(додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

21.17 СЛУХАЛИ: Про поділ житлового будинку в м.Ірпінь по вул. Стельмаха, 

16 на окремі об’єкти власності 

 Доповідає: Сапон М.М. – нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 44/12 «Про поділ житлового будинку 

в м.Ірпінь по вул. Стельмаха, 16 на окремі об’єкти власності»   

(додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

21.18 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – групі торговельних павільйонів в 

м.Ірпінь, по вул. Авіаконструктора Антонова 

 Доповідає: Сапон М.М. – нач. відділу 
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 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 44/13 «Про присвоєння поштової 

адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна – групі 

торговельних павільйонів в м.Ірпінь, по вул. 

Авіаконструктора Антонова»   (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

21.19 СЛУХАЛИ: Про закріплення  адреси земельній ділянці, що знаходиться у 

власності гр. Мирончука А.А.   

 Доповідає: Сапон М.М. – нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 44/14 «Про закріплення  адреси 

земельній ділянці, що знаходиться у власності гр. 

Мирончука А.А.  »   (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 1 

21.20 СЛУХАЛИ: Про   надання    ТОВ  «КОМПАНІЯ «ІНТЕП» містобудівних 

умов і обмежень забудови земельної ділянки в м.Ірпінь по 

вул. Чехова,27 

 Доповідає: Сапон М.М. – нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 44/15 «Про   надання    ТОВ  

«КОМПАНІЯ «ІНТЕП» містобудівних умов і обмежень 

забудови земельної ділянки в м.Ірпінь по вул. Чехова,27»   

(додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 1 

21.21 СЛУХАЛИ: Про погодження ФОП Кисляк І.Ф. присвоєння адресного 

номеру орендованій земельній ділянці в м.Ірпінь по вул. 

Северинівській 

 Доповідає: Сапон М.М. – нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 44/16 «Про погодження ФОП Кисляк 

І.Ф. присвоєння адресного номеру орендованій земельній 

ділянці в м.Ірпінь по вул. Северинівській»   (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

 

 

Головуючий       Д.В.Христюк 
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П Е Р Е Л І К 

рішень, які було прийнято на засіданні 

виконкому Ірпінської міської ради 

 

                                                                           від  „14” лютого   2017 року 

 

 НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ  

1. 

Про затвердження плану заходів щодо наповнення міського бюджету, 

вишукання додаткових джерел надходжень до бюджету, дотримання 

жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення 

фінансово-бюджетної дисципліни міського бюджету м. Ірпінь у 2017 

році  

№ 24 

2. 

Про утворення робочої групи з питання забезпечення реалізації 

рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та 

дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної 

плати 

№ 25 

3. 

Про заходи щодо забезпечення проведення мобілізації людських і 

транспортних ресурсів на території міста Ірпеня і селищ Ворзель, 

Гостомель, Коцюбинське в особливий період 
№ 26 

4. 
Про стан пенсійного забезпечення мешканців Ірпінського регіону та 

наповнення бюджету Пенсійного фонду України 
№ 27 

5. 

Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку м. Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, 

Коцюбинське за 2016 рік 
№ 28 

6. 
Про  затвердження переліку платних послуг для КЗ «Центральний 

міський стадіон» Ірпінської міської ради 
№ 29 

7. 
Про хід виконання заходів Програми зайнятості населення м. Ірпеня 

та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2013-2017 роки 
№ 30 

8. 
Про види громадських та інших робіт тимчасового характеру , їх 

організацію та проведення у 2017 році 
№ 31 

9. 
Про встановлення групи оплати праці керівних працівників закладів 

культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради 
№ 32 

10. 

Про затвердження видів безоплатних суспільно-корисних робіт для 

засуджених та порушників, на яких судом накладено кримінальне 

покарання у вигляді громадських робіт чи адміністративне покарання 

у вигляді громадських робіт, та переліку об’єктів для відбування 

засудженими та порушниками громадських робіт на 2017 рік   

№ 33 

11. Про встановлення тарифу на теплову енергію для ТОВ «Теплозахід» № 34 

12. 

Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд 

та прибудинкових територій, які надає ТОВ «Житлоком-Ірпінь» (для 

мешканців житлових будинків за адресами: м. Ірпінь, вул. Українська, 

83-б, 83-а)  

№ 35 

13. 
Про встановлення тарифів на теплову енергію для ТОВ 

«ТД»Прогрес» 
№ 36 

14. 
Про встановлення тарифів на теплову енергію для ТОВ «УкрОпт 

«Мастер-енерго» 
№ 37 

15. 

Про погодження вартості однієї нормо-години по виконанню робіт та 

послуг, які виконуються комунальним підприємством  «Ірпінське 

бюро технічної інвентаризації» Ірпінської міської ради 
№ 38 

16. Про внесення змін до складу Громадської ради при виконавчому № 39 
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комітеті Ірпінської міської ради 

ПИТАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА  

17.1 

Про забезпечення житлом співробітників Державної служби України 

з надзвичайних ситуацій та видачу ордерів для постійного  

проживання 
№  40/1 

17.2 
Про виведення жилого приміщення з числа службового та видачу 

ордера  родині  Магася В.С. 
№  40/2 

17.3 
Про передачу квартир  та жилих приміщень у гуртожитку у власність 

громадян 
№ 40/3 

17.4 Про внесення змін до квартирних справ та взяття на квартирний облік № 40/4 

17.5 

Про затвердження контрольних списків працівників Університету 

ДФС України, які перебувають на квартирному обліку при 

виконавчому комітеті  Ірпінської міської ради 

№ 40/4 

17.6 
Про анулювання та видачу нового свідоцтва про право власності на 

житло гр. Чвалюк А.Г. 
№ 40/5 

ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОСУТРОЮ МІСТА» 

18.1 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю по вул. 

Авіаконструктора Антонова гр. Гарбарчук І.І. 
№   41/1 

18.2 

Про дозвіл на надання послуг у сфері розваг з прокату товарів для 

спорту та відпочинку по вул.Шевченка на центральній площі фізичній 

особі-підприємцю Ядловському О.Ю. 
№   41/2 

18.3 

Про надання дозволу на розміщення цирку-шапіто «Сфера» на 

території парку біля «Еко-маркету» Державному підприємству 

«Молодість» 
№   41/3 

18.4 
Про графік роботи караоке бару «БІЛКА» (м. Ірпінь, вул. Соборна, 

105-Б) 
№  41/4 

18.5 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю під час 

проведення свята Масляної  в м. Ірпені  по вул.Шевченка на 

Центральній площі міста 
№ 41/5 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

19.1 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 

батьківських прав Половець Андрія Валерійовича відносно 

неповнолітнього сина Половець Олександра Андрійовича. 10.09.2002 

р.н.       

№   42/1 

19.2 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 

батьківських прав Безноса Віталія Володимировича відносно 

малолітнього сина Безноса Данила Віталійовича, 22.08.2004р.н. 
№   42/2 

19.3 

Про затвердження висновку про визначення місця проживання 

малолітнього Самсонова Віктора Васильовича, 28.05.2014 р.н. з 

матір’ю, Самсоновою Світланою Миколаївною 
№   42/3 

19.4 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 

батьківських прав Федорова Володимира Павловича відносно 

малолітньої доньки Федорової Анастасії Володимирівни, 25.05.2006 

р.н. 

№   42/4 

19.5 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 

батьківських прав Кушніра Ігоря Вікторовича та Тішинової  Альони 

Сергіївни  відносно малолітнього сина Кушніра Артема Ігоровича, 

12.11.2006 р.н. 

№ 42/5 

19.6 
Про  встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування, малолітньому Лемешку Богдану Ігоровичу, 14.02.2015 
№ 42/6 



 27 

р.н. 

19.7 
Про визначення днів побачень Бортун Віталію Володимировичу з 

малолітньою донькою Бортун  Діаною Віталіївною, 17.10.2011 р.н. 
№ 42/7 

19.8 

Про надання дозволу Данілець Ірині Ігорівні представляти законні 

права та інтереси малолітньої доньки Данілець Катерини Юріївни, 

02.12.2011 р.н., при укладанні та підписанні договору дарування 

квартири за адресою: м. Ірпінь, вул. Західна, б.6, кв. 76. 

№ 42/8 

19.9 

Про затвердження висновку про недоцільність позбавлення 

батьківських прав Лінчук Олександра Володимировича відносно 

малолітньої доньки  Лінчук Анастасії Олександрівни, 20.01.2013 р.н. 

№ 42/9 

19.10 

Про надання дозволу Запорощенку Петру Григоровичу на укладання з 

його донькою Лукіною Оленою Петрівною договору дарування 

квартири, загальною площею 78,2 кв.м, за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Авіаконструктора Антонова, б.8-а, кв.120. 

№ 42/10 

19.11 

Про надання дозволу Скороходову Максиму Івановичу представляти 

законні права та інтереси малолітнього сина  Скороходова Тимофія 

Максимовича, 12.01.2012 р.н., при укладанні та підписанні договору 

міни ½ частини квартири за адресою: м. Ірпінь, вул. Полтавська, б.64, 

кв. 114. 

№ 42/11 

19.12 

Про визначення днів побачень Тиховському Руслану Олександровичу 

з неповнолітньою донькою Тиховською  Оленою Русланівною, 

14.09.2002 р.н. 
№ 42/12 

19.13 

Про затвердження висновку про доцільність повернення малолітніх 

Шевчук Ірини Олександрівни, 16.05.2012 р.н. та Шевчук Євгенія 

Олексійовича, 04.10.2015 р.н. для подальшого виховання матері, 

Шевчук Наталії Володимирівні. 

№ 42/13 

19.14 

Про надання дозволу Юдіній Валентині Олександрівні представляти 

інтереси своїх малолітніх дітей: Юдіна Максима Олексійовича, 

18.02.2007 р.н., Юдіна Микити Олексійовича, 04.01.2005 р.н.,  Юдіної 

Анни Олексіївни, 16.02.2011 р.н., при переоформленні та укладанні 

договорів купівлі-продажу транспортних засобів. 

№ 42/14 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

20.1 

Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 

«Капітальний ремонт приміщень під влаштування відділення швидкої 

допомоги в Ірпінській дитячій міській лікарні по вул. Давидчука, 65 в 

м. Ірпінь Київської області» 

№ 43/1 

20.2 Про затвердження проектно-кошторисної документації  № 43/2 

20.3 

Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 

«Капітальний рем онт дороги з тротуарами по вул. 10 лінія від вул. 

Варшавська до вул. Ломоносова в м.Ірпінь Київської області» 
№ 43/3 

20.4 

Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 

«Реконструкція дороги з тротуаром по вул. Пушкіна у сел. Гостомель 

Київської області» 
№ 43/4 

20.5 

Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 

«Капітальний ремонт дороги з тротуарами по вул. З.Алієвої від вул. 

Шевченка до вул. Садова в м. Ірпінь Київської області» 
№ 43/5 

20.6 

Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 

«Капітальний ремонт зупинки на перехресті вул. Білокур та вул. 

Гайдамацькій в м. Ірпінь Київської області» 

№ 43/6 

20.7 Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту № 43/7 
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«Капітальний ремонт покрівлі міської бібліотеки по вул. Шевченка 3а  

в м.Ірпінь Київської області» 

20.8 

Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 

«Реконструкція прибудинкових територій між вул. Соборна та вул. 

Миру в м. Ірпінь Київської області» 
№ 43/8 

20.9 

Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 

«Реконструкція будівлі гуртожитку з надбудовою другого поверху по 

вул.Ново-Ірпінська, 2-а в м. Ірпінь Київської області» 
№ 43/9 

20.10 

Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 

«Капітальний ремонт сходових майданчиків будівлі Ірпінської міської 

ради по вул. Шевченка, 2а в м.Ірпінь Київської області» 
№ 43/10 

20.11 

Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 

«Будівництво дороги з тротуарами в м.Ірпінь від автомобільної 

дороги Р30 до вул. Підгірна в Київській області» 
№ 43/11 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

21.1 
Про підтвердження гр.Бондаренку О.В. адреси гаража в м.Ірпінь по 

вул.Мечникова, 79-б 
№   44/1 

21.2 

Про надання дозволу гр. Гарифуліній Л.А. на присвоєння нових 

адресних номерів земельним ділянкам після розподілу в м.Ірпінь, 

вул.Орлика, 2 

№   44/2 

21.3 

Про зміну адресного номеру земельній ділянці та новоствореному 

об’єкту нерухомого майна (житловому будинку) гр. Крисанової С.М. 

м. Ірпінь по вул. Северинівська, 65/4  

№   44/3 

21.4 

Про присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна – 

житловому будинку гр. Лисак А.С. адреси : м. Ірпінь, вул. Молодіжна, 

26  

№   44/4 

21.5 

Про присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна – 

житловому будинку гр. Лисак А.С. адреси : м. Ірпінь, вул. Молодіжна, 

26/1 

№ 44/5 

21.6 

Про присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна – 

багатоквартирному житловому будинку з вбудованими нежитловими 

приміщеннями в межах вулиць Сковороди Г. та Західної (будинок № 

2) гр. Оверка І.І. адреси: м. Ірпінь, вул. Г.Сковороди , 11/1 

№ 44/6 

21.7 

Про присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна – 

багатоквартирному житловому будинку з вбудованими нежитловими 

приміщеннями в межах вулиць Сковороди Г. та Західної (будинок № 

5) гр. Оверка І.І. адреси: м. Ірпінь, вул. Г.Сковороди , 11/4 

№ 44/7 

21.8 

Про присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна – 

багатоквартирному житловому будинку з вбудованими нежитловими 

приміщеннями в межах вулиць Сковороди Г. та Західної (будинок № 

6) гр. Оверка І.І. адреси: м. Ірпінь, вул. Г.Сковороди , 11/5 

№ 44/8 

21.9 

Про надання дозволу гр. Степанюку А.В. на присвоєння нової адреси 

земельним ділянкам після об’єднання земельних ділянок в м. Ірпінь, 

вул. Незалежності, 39-в, 39-г, 39-д  
№ 44/9 

21.10 

Про  присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна - 

багатоквартирному житловому будинку з вбудованими нежитловими 

приміщеннями  ТОВ «Домобудівна компанія №7 ЛТД» адреси:  м. 

Ірпінь,  вул. Садова, 45-б 

№ 44/10 

21.11 
Про оформлення ТОВ «Гретест» дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами в м.Ірпінь по вул. Мечникова (біля будинку № 
№ 44/11 
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118) 

21.12 
Про поділ житлового будинку в м.Ірпінь по вул. Стельмаха, 16 на 

окремі об’єкти власності 
№ 44/12 

21.13 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – групі торговельних павільйонів в м.Ірпінь, по вул. 

Авіаконструктора Антонова 
№ 44/13 

21.14 
Про закріплення  адреси земельній ділянці, що знаходиться у 

власності гр. Мирончука А.А.   
№ 44/14 

21.15 
Про   надання    ТОВ  «КОМПАНІЯ «ІНТЕП» містобудівних умов і 

обмежень забудови земельної ділянки в м.Ірпінь по вул. Чехова,27 
№ 44/15 

21.16 
Про погодження ФОП Кисляк І.Ф. присвоєння адресного номеру 

орендованій земельній ділянці в м.Ірпінь по вул. Северинівській 
№ 44/16 

  

 

 

Керуючий справами                                                       Д.М. Негреша 


