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ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА  

КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ  

П Р О Т О К О Л    № 15 

 

засідання  виконавчого  комітету 

від  „14” серпень 2018 р.                         м.  Ірпінь                           

   

 
                

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

    
 

 

                                                Взяли участь у засіданні: 

 

Головкевич М.М. Член виконкому 

Михальченко Л.Я. Член виконкому 

Копач М.І. Член виконкому 

Памазан А.С. 

Чмелюк В.В. 

Член виконкому 

Член виконкому 

Прилипко Ю.І. Член виконкому 

Кульчицька Ю.А. 

Лаговська Т.В. 

Вигінний В.М 

Пащинський С.І 

Гірник А.П 

Попруга М.П. 

Член виконкому 

Член виконкому 

Член виконкому 

Член виконкому 
Член виконкому 

Член виконкому 

  

 

Зі складу виконкому на засіданні відсутні: 

 

Нельзін М.С.,., Негреша Д.М., Кижлай С.В. 

  

Присутні на засіданні: 
 

 

1.  Маркушин О.Г. Перший заступник міського голови 

2.  Мигитко І.В. Гол.спец. відділу ККМЗ та ФСР 

3.  Алєксєєнко Є.В. Директор КП «Контроль благоустрою міста» 

4.  Остапчук Є. Нач.юредичного відділу КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 

4. Вільчинська Н.В. Гол. спец. відділу інформаційного забезпечення 

5. Канюра С.О. Начальник відділу комунального майна 

 Терещенко А.І. Начальник служби у справах дітей та сім’ї Ірпінської 

міської ради 

6. Сапон М.М. Начальник відділу містобудування та архітектури 

7. Нечитайло О.Р. Начальник відділу забезпеч діяльності апарату ради 

8. Олійнич О.Р. Директор КП «Ірпіньзеленбуд» 

9. Скрипник С.Ф.  Нач. КП «УЖКГ «Ірпінь» 

10. Представники Інформаційне агенство ITV 

11. Представники  телеканалу «Погляд» 

12. Наказненко О. Газета «Зоря Приірпіння» 
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СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного     

 

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

ВИСТУПИЛИ:  

Маркушин О.Г. - перший заступник міського голови 

- Про погодження інвестиційної програми КП «Ірпіньводаканал» на 2019 рік; 

 

Скрипник С.Ф. - начальник КП «УЖКГ «Ірпінь» 

- Про затвердження кошторисної документації по обьєкту «Капітальний ремонт 

ліфта в житловому будинку по вул. Садова, 61а» 

 

ВИРІШИЛИ: взяти Порядок денний  із внесеними змінами за основу: 

 

   

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ Доповідач 

 ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЗЕЛЕНБУД»  

1 
Про надання дозволу на видалення аварійних, сухостійних дерев та 

санітарної обрізки у зв’язку з упорядкуванням території міста Ірпеня 

Олійнич О.Р. – 

директор КП 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

2/1 

Про надання дозволу на укладання договору про припинення права на 

аліменти на дитину, у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме 

майно. 

Терещенко А.І. – 

начальник служби 

2/2 

Про надання дозволу Золотарьовій Анні Миколаївні представляти 

законні права та інтереси своєї малолітньої доньки, Золотарьової Єви 

Дмитрівни, 08.10.2017 р.н., при укладанні та підписанні договору 

дарування їй квартири за адресою: м. Ірпінь, вул. Тургенівська, буд. 50, 

кв. 33. 

-//- 

2/3 

Про надання дозволу Сукмановій  Людмилі Геннадіївні представляти 

законні права та інтереси свого малолітнього сина, Коренкова Луки 

Сергійовича, 12.04.2008 р.н., при укладанні та підписанні договору 

дарування будинку та земельної ділянки, розташованих за адресою: 

Київська область, м. Ірпінь, вул. Соборна, 85. 

-//- 

2/4 

Про надання дозволу Лютко Анатолію Федоровичу представляти законні  

права та інтереси своєї малолітньої доньки, Лютко Єви Анатоліївни, 

14.10.214 р.н., при укладанні та підписанні договору дарування їй 

квартири за адресою: м. Ірпінь, вул. Київська, буд. 53, кв. 54. 

-//- 

2/5 

Про  надання дозволу Васюк Анні Михайлівні на зняття з реєстрації 

місця проживання малолітньої Васюк Богдани Валеріївни, 05.05.2014 

р.н., та реєстрацію її за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. 

Українська, 80-а, кв. 48, без згоди батька Васюка Валерія Олеговича 

-//- 

2/6 

Про надання дозволу на укладання договору про припинення права на 

аліменти на дитину, у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме 

майно 

-//- 

2/7 

Про надання дозволу Родиненко Юрію Миколайовичу на укладання 

договору дарування будинку та земельної ділянки розташованих за 

адресою: смт. Ворзель, вул. Горького, 7/2а 

-//- 

ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

3/1 

Про демонтаж дошок та блоків розміщених на території загального 

користування без належно оформленої дозвільної документації в м. 

Ірпінь 

Алєксєєва Є.В. – 

директор КП 
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3/2 
Про демонтаж поштових шаф та абоншаф встановлених без належно 

оформленої дозвільної документації в м. Ірпінь 
-//- 

3/3 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю на День 

незалежності України в межах міста Ірпеня 
-//- 

3/4 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю та надання послуг у 

сфері розваг в місті Ірпінь, вул. Університетська парк «Центральний»,  

фізичній особі-підприємцю Димурі Анастасії Володимирівні 

-//- 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

4/1 

Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Благоустрій (реконструкція) прибудинкової території в СЗШ І-ІІІ ст. 

№17 по вул. Тищенка, 10 в м. Ірпінь Київської області» 

Остапчук Ж. –нач. 

юридичного відділу 

КП 

4/2 

Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Влаштування (будівництво) саморегульованого перехрестя з рухом по 

кільцю в межах пересічення вул. Соборна та вул. Садова в м.Ірпінь  

Київської області» 

-//- 

4/3 

Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Капітальний ремонт КЗ «Ірпінська дитяча школа мистецтв імені 

Михайла Вериківського» в м.Ірпінь, вул. Шевченка, 4» 

-//- 

4/4 

Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Капітальний ремонт дороги з тротуарами по вул. Соборна від вул. 

Єсеніна до перетину вул. Університетська та траси Р-30 в м.Ірпінь  

Київської області» 

-//- 

4/5 

Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Будівництво  артезіанської свердловини по вул. Курська в м.Ірпінь  

Київської області» 

-//- 

4/6 

Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Реконструкція артезіанської свердловини (4-А) біля території станції 

другого підйому по вул. Чехова в м.Ірпінь  Київської області» 

-//- 

4/7 Про затвердження проектно-кошторисної документації -//- 

                                        ПИТАННЯ УПАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

5/1 

Про затвердження нового складу громадської комісії з житлових питань Канюра С.О- 

нач.відділу 

управління  

5/2 

Про затвердження нового складу конкурсної комісії з проведення 

конкурсу щодо призначення управителів з управління 

багатоквартирними будинками на території м. Ірпінь 

-//- 

5/3 
Про затвердження нового складу постійно діючої комісії із встановлення 

місць розташування контейнерних майданчиків. 

-//- 

5/4 

Про затвердження нового складу комісії з обстеження нежитлових 

приміщень в новозбудованих багатоквартирних житлових будинках на 

предмет використання таких приміщень як житла 

-//- 

5/5 Про надання службового житла Харітоненко Л.А. -//- 

5/6 
Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій, які надає ТОВ «ЖИТЛОКОМ-СЕРВІС» 

-//- 

5/7 

Про погодження тарифів на  послуги з утримання будинків і  споруд та 

прибудинкових територій,  що надає  ТОВ «ЖИТЛОКОМ-СЕРВІС»  

(для мешканців житлових будинків, розташованих  за адресами: м. 

Ірпінь, вул. Кртляревського №31-а, 31-б, 31-а)» 

-//- 

5/8 

Про погодження тарифів на  послуги з утримання будинків і  споруд та 

прибудинкових територій,  що надає  ТОВ «ЖИТЛОКОМ-СЕРВІС»  

(для мешканців житлових будинків, розташованих  за адресами: м. 

Ірпінь, вул.  Полтавська, 64-В та вул. Северинівська, 105-З,П)» 

-//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 
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6/1 
Про зміну адреси земельної ділянки та житлового будинку гр. Ващенко 

О.М. та гр. Моченої Л.Д. в м. Ірпінь по  провул. Озерному, 38 

Сапон М.М. – 

начальник відділу 

6/2 

Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – багатоквартирному житловому будинку (IV черга, ІV секція) з 

вбудовано –прибудованими нежитловими приміщеннями Підприємства  

Ірпінської  міської  організації Української спілки ветеранів Афганістану 

„Саланг” в  м. Ірпінь по вул.  Натана Рибака, 25-г 

-//- 

6/3 

Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту нерухомого 

майна - житловому будинку гр. Кушнірук М.П. в м. Ірпінь по вул. 

Степана Руданського, 19 

-//- 

6/4 

Про присвоєння нових адресних номерів земельним ділянкам після 

розподілу ділянки гр. Парфененка В.Г. та гр. Парфененка І.Г. в м. Ірпінь 

по вул. Центральній, 31 

-//- 

6/5 

Про оформлення Приватному підприємству «Структура Нова» дозволу 

на  розміщення об’єкту зовнішньої реклами по вул. Троїцькій,40 в м. 

Ірпінь   

-//- 

6/6 
Про припинення дії дозволу Приватному підприємству «Структура» 

на  розміщення об’єкту зовнішньої реклами по вул. Соборна в м. Ірпінь   
-//- 

6/7 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради № 157/13 від 31.07.2018 року: «Про присвоєння адреси 

новоствореним об'єктам нерухомого майна (житловим будинкам) гр. 

Смариги Е.В. в м. Ірпінь,  вул. 9-та Лінія, 25» 

-//- 

6/8 
Про оформлення ТОВ «ЛЕГІОН 2015» дозволу на розміщення об’єктів  

зовнішньої реклами в м. Ірпінь   
-//- 

6/9 
Про оформлення ТОВ «САН ТРАСТ» дозволу на розміщення об’єкту  

зовнішньої реклами в м. Ірпінь   
-//- 

6/10 

Про присвоєння нових адресних номерів земельним ділянкам після 

розподілу земельних ділянок в м. Ірпінь по вул.  Пушкінській, 61-б  гр. 

Гуріна В.В. 

 

      

Голосували: 

 “За” – 13 

 “Проти” – 0  

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

 

ПИТАННЯ  

1. СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про погодження інвестиційної програми 

КП «Ірпіньводаканал» на 2019 рік» 
 

 Доповідає: Маркушин О.Г. - перший заступник міського голови 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 158  «Про погодження інвестиційної 

програми КП «Ірпіньводаканал» на 2019 рік»  (додається) 

 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження кошторисної документації по обьєкту 

«Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку по вул. 

Садова, 61а  
 

 Доповідає: Скрипник С.Ф. - начальник КП «УЖКГ «Ірпінь» 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 159 «Про затвердження кошторисної 

документації по обьєкту «Капітальний ремонт ліфта в 

житловому будинку по вул. Садова, 61а»  (додається) 

 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

  ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЗЕЛЕНБУД» 
 

3. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на видалення аварійних, сухостійних дерев 

та санітарної обрізки у зв’язку з упорядкуванням території міста 

Ірпеня  
 

 Доповідає: Олійнич О.Р. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №160 «Про надання дозволу на видалення 

аварійних, сухостійних дерев та санітарної обрізки у зв’язку з 

упорядкуванням території міста Ірпеня»  (додається) 

 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

  ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

4.1 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на укладання договору про припинення 

права на аліменти на дитину, у зв’язку з набуттям права 

власності на нерухоме майно. 

 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 161/1 «Про надання дозволу на укладання 

договору про припинення права на аліменти на дитину, у зв’язку 

з набуттям права власності на нерухоме майно.»  (додається) 
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 Голосували: 

 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

4.2 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Золотарьовій Анні Миколаївні 

представляти законні права та інтереси своєї малолітньої доньки, 

Золотарьової Єви Дмитрівни, 08.10.2017 р.н., при укладанні та 

підписанні договору дарування їй квартири за адресою: м. 

Ірпінь, вул. Тургенівська, буд. 50, кв. 33. 
 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 161/2 «Про надання дозволу Золотарьовій 

Анні Миколаївні представляти законні права та інтереси своєї 

малолітньої доньки, Золотарьової Єви Дмитрівни, 08.10.2017 

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

квартири за адресою: м. Ірпінь, вул. Тургенівська, буд. 50, кв. 

33.»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

4.3 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Сукмановій  Людмилі Геннадіївні 

представляти законні права та інтереси свого малолітнього сина, 

Коренкова Луки Сергійовича, 12.04.2008 р.н., при укладанні та 

підписанні договору дарування будинку та земельної ділянки, 

розташованих за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. 

Соборна, 85 

 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 161/3 «Про надання дозволу Сукмановій 

Людмилі Геннадіївні представляти законні права та інтереси 

свого малолітнього сина, Коренкова Луки Сергійовича, 

12.04.2008 р.н., при укладанні та підписанні договору дарування 

будинку та земельної ділянки, розташованих за адресою: 

Київська область, м. Ірпінь, вул. Соборна, 85»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

4.4 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Лютко Анатолію Федоровичу представляти 

законні  права та інтереси своєї малолітньої доньки, Лютко Єви 

Анатоліївни, 14.10.214 р.н., при укладанні та підписанні 

договору дарування їй квартири за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Київська, буд. 53, кв. 54. 

 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 161/4 «Про надання дозволу Лютко 

Анатолію Федоровичу представляти законні  права та інтереси 

своєї малолітньої доньки, Лютко Єви Анатоліївни, 14.10.214 р.н., 
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при укладанні та підписанні договору дарування їй квартири за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Київська, буд. 53, кв. 54.»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

4.5 СЛУХАЛИ: Про  надання дозволу Васюк Анні Михайлівні на зняття з 

реєстрації місця проживання малолітньої Васюк Богдани 

Валеріївни, 05.05.2014 р.н., та реєстрацію її за адресою: Київська 

область, м. Ірпінь, вул. Українська, 80-а, кв. 48, без згоди батька 

Васюка Валерія Олеговича 

 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 161/5 «Про  надання дозволу Васюк Анні 

Михайлівні на зняття з реєстрації місця проживання малолітньої 

Васюк Богдани Валеріївни, 05.05.2014 р.н., та реєстрацію її за 

адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Українська, 80-а, кв. 

48, без згоди батька Васюка Валерія Олеговича»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

4.6 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на укладання договору про припинення 

права на аліменти на дитину, у зв’язку з набуттям права 

власності на нерухоме майно  

 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 161/6 «Про надання дозволу на укладання 

договору про припинення права на аліменти на дитину, у зв’язку 

з набуттям права власності на нерухоме майно (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

4.7 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Родиненко Юрію Миколайовичу на 

укладання договору дарування будинку та земельної ділянки 

розташованих за адресою: смт. Ворзель, вул. Горького, 7/2а  

 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 161/7 «Про надання дозволу Родиненко 

Юрію Миколайовичу на укладання договору дарування будинку 

та земельної ділянки розташованих за адресою: смт. Ворзель, 

вул. Горького, 7/2а»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
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ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

 

5.1 СЛУХАЛИ: Про демонтаж дошок та блоків розміщених на території 

загального користування без належно оформленої дозвільної 

документації в м. Ірпінь 

  

 Доповідає: Алєксєєва Є.В. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 162/1 «Про демонтаж дошок та блоків 

розміщених на території загального користування без належно 

оформленої дозвільної документації в м. Ірпінь»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

5.2 СЛУХАЛИ: Про демонтаж поштових шаф та абоншаф встановлених без 

належно оформленої дозвільної документації в м. Ірпінь 

 

 Доповідає: Алєксєєва Є.В. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 162/2 «Про демонтаж поштових шаф та 

абоншаф встановлених без належно оформленої дозвільної 

документації в м. Ірпінь»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

5.3 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю на День 

незалежності України в межах міста Ірпеня 

  

 Доповідає: Алєксєєва Є.В. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 162/3 «Про надання дозволу на виносну 

та виїзну торгівлю на День незалежності України в межах міста 

Ірпеня (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

5.4 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю та надання 

послуг у сфері розваг в місті Ірпінь, вул. Університетська парк 

«Центральний», фізичній особі-підприємцю Димурі Анастасії 

Володимирівні  

 

 Доповідає: Алєксєєва Є.В. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 162/4 «Про надання дозволу на виносну 

та виїзну торгівлю та надання послуг у сфері розваг в місті 

Ірпінь, вул. Університетська парк «Центральний»,  
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фізичній особі-підприємцю Димурі Анастасії Володимирівні» 

(додається)   

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

  ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

6.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Благоустрій (реконструкція) прибудинкової території в СЗШ І-

ІІІ ст. №17 по вул. Тищенка, 10 в м. Ірпінь Київської області» 

 

 Доповідає: Остапчук Ж. –нач. юридичного відділу КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 163/1 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації  проекту «Благоустрій 

(реконструкція) прибудинкової території в СЗШ І-ІІІ ст. №17 по 

вул. Тищенка, 10 в м. Ірпінь Київської області» (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

6.2 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Влаштування (будівництво) саморегульованого перехрестя з 

рухом по кільцю в межах пересічення вул. Соборна та вул. 

Садова в м.Ірпінь  Київської області» 

 

 Доповідає: Остапчук Ж. –нач. юридичного відділу КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 163/2 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації  проекту «Влаштування (будівництво) 

саморегульованого перехрестя з рухом по кільцю в межах 

пересічення вул. Соборна та вул. Садова в м.Ірпінь  Київської 

області» (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

6.3 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Капітальний ремонт КЗ «Ірпінська дитяча школа мистецтв імені 

Михайла Вериківського» в м.Ірпінь, вул. Шевченка, 4» 

 

 Доповідає: Остапчук Ж. –нач. юридичного відділу КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 163/3 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації  проекту «Капітальний ремонт КЗ 

«Ірпінська дитяча школа мистецтв імені Михайла 

Вериківського» в м.Ірпінь, вул. Шевченка, 4» (додається) 

 

 Голосували: “За” –13 
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“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

6.4 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Капітальний ремонт дороги з тротуарами по вул. Соборна від 

вул. Єсеніна до перетину вул. Університетська та траси Р-30 в 

м.Ірпінь  Київської області» 

 

 Доповідає: Остапчук Ж. –нач. юридичного відділу КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 163/4 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації  проекту «Капітальний ремонт дороги 

з тротуарами по вул. Соборна від вул. Єсеніна до перетину вул. 

Університетська та траси Р-30 в м.Ірпінь  Київської області» 

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

6.5 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Будівництво  артезіанської свердловини по вул. Курська в 

м.Ірпінь  Київської області» 

 

 Доповідає: Остапчук Ж. –нач. юридичного відділу КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 163/5 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації  проекту «Будівництво  артезіанської 

свердловини по вул. Курська в м.Ірпінь  Київської області» 

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

6.6 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Реконструкція артезіанської свердловини (4-А) біля території 

станції другого підйому по вул. Чехова в м.Ірпінь  Київської 

області» 

 

 Доповідає: Остапчук Ж. –нач. юридичного відділу КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 163/6 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації  проекту «Реконструкція артезіанської 

свердловини (4-А) біля території станції другого підйому по вул. 

Чехова в м.Ірпінь  Київської області» (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

6.7 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації 
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 Доповідає: Остапчук Ж. –нач. юридичного відділу КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 163/7 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації» (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

  ПИТАННЯ УПАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

7.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження нового складу громадської комісії з житлових 

питань  
 

 Доповідає: Канюра С.О- нач.відділу управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 164/1 «Про затвердження нового складу 

громадської комісії з житлових питань»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

7.2 СЛУХАЛИ: Про затвердження нового складу конкурсної комісії з 

проведення конкурсу щодо призначення управителів з 

управління багатоквартирними будинками на території м. Ірпінь  
 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 164/2 «Про затвердження нового складу 

конкурсної комісії з проведення конкурсу щодо призначення 

управителів з управління багатоквартирними будинками на 

території м. Ірпінь»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

7.3 СЛУХАЛИ: Про затвердження нового складу постійно діючої комісії із 

встановлення місць розташування контейнерних майданчиків. 
 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 164/3 «Про затвердження нового складу 

постійно діючої комісії із встановлення місць розташування 

контейнерних майданчиків.»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

7.4 СЛУХАЛИ: Про затвердження нового складу комісії з обстеження 

нежитлових приміщень в новозбудованих багатоквартирних 

житлових будинках на предмет використання таких приміщень 

як житла 
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 Доповідає: Літвинов А.В. – нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 164/4 «Про затвердження нового складу 

комісії з обстеження нежитлових приміщень в новозбудованих 

багатоквартирних житлових будинках на предмет використання 

таких приміщень як житла»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

7.5 СЛУХАЛИ: Про надання службового житла Харітоненко Л.А. 
 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 164/5 «Про надання службового житла 

Харітоненко Л.А.»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

7.6 СЛУХАЛИ: Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій, які надає ТОВ 

«ЖИТЛОКОМ-СЕРВІС» 
 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 164/6 «Про погодження тарифів на 

послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій, які надає ТОВ «ЖИТЛОКОМ-СЕРВІС» (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

7.7 СЛУХАЛИ: Про погодження тарифів на  послуги з утримання будинків і  

споруд та прибудинкових територій,  що надає  ТОВ 

«ЖИТЛОКОМ-СЕРВІС» (для мешканців житлових будинків, 

розташованих  за адресами: м. Ірпінь, вул. Котляревського №31-

а, 31-б, 31-в)» 
 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 164/7 «Про погодження тарифів на  

послуги з утримання будинків і  споруд та прибудинкових 

територій,  що надає  ТОВ «ЖИТЛОКОМ-СЕРВІС»  

(для мешканців житлових будинків, розташованих  за адресами: 

м. Ірпінь, вул. Котляревського №31-а, 31-б, 31-в)»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

7.8 СЛУХАЛИ: Про погодження тарифів на  послуги з утримання будинків і  
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споруд та прибудинкових територій,  що надає  ТОВ 

«ЖИТЛОКОМ-СЕРВІС» (для мешканців житлових будинків, 

розташованих  за адресами: м. Ірпінь, вул.  Полтавська, 64-В та 

вул. Северинівська, 105-З,П)» 
 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 164/8 «Про надання службового жилого 

приміщення.»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

 

8.1 СЛУХАЛИ: Про зміну адреси земельної ділянки та житлового будинку гр. 

Ващенко О.М. та гр. Моченої Л.Д. в м. Ірпінь по  провул. 

Озерному, 38 

                                                                                                                                                                      

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 165/1  «Про зміну адреси земельної 

ділянки та житлового будинку гр. Ващенко О.М. та гр. Моченої 

Л.Д. в м. Ірпінь по  провул. Озерному, 38»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

8.2 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – багатоквартирному житловому будинку (IV 

черга, ІV секція) з вбудовано –прибудованими нежитловими 

приміщеннями Підприємства  Ірпінської  міської  організації 

Української спілки ветеранів Афганістану „Саланг” в  м. Ірпінь 

по вул.  Натана Рибака, 25-г 

 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 165/2 «Про присвоєння поштової адреси  

новоствореному об’єкту нерухомого майна – багатоквартирному 

житловому будинку (IV черга, ІV секція) з вбудовано –

прибудованими нежитловими приміщеннями Підприємства  

Ірпінської  міської  організації Української спілки ветеранів 

Афганістану „Саланг” в  м. Ірпінь по вул.  Натана Рибака, 25-г»  

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

8.3 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту 

нерухомого майна - житловому будинку гр. Кушнірук М.П. в м. 
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Ірпінь по вул. Степана Руданського, 19 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 165/3 «Про присвоєння поштової адреси  

новоствореному об’єкту нерухомого майна - житловому будинку 

гр. Кушнірук М.П. в м. Ірпінь по вул. Степана Руданського, 19»  

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

8.4 СЛУХАЛИ: Про присвоєння нових адресних номерів земельним ділянкам 

після розподілу ділянки гр. Парфененка В.Г. та гр. Парфененка 

І.Г. в м. Ірпінь по вул. Центральній, 31 

 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 165/4 «Про присвоєння нових адресних 

номерів земельним ділянкам після розподілу ділянки гр. 

Парфененка В.Г. та гр. Парфененка І.Г. в м. Ірпінь по вул. 

Центральній, 31»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

8.5 СЛУХАЛИ: Про оформлення Приватному підприємству «Структура Нова» 

дозволу на  розміщення об’єкту зовнішньої реклами по вул. 

Троїцькій,40 в м. Ірпінь   

 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 165/5 «Про оформлення Приватному 

підприємству «Структура Нова» дозволу на  розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами по вул. Троїцькій,40 в м. Ірпінь  »  

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

8.6 СЛУХАЛИ: Про припинення дії дозволу Приватному підприємству 

«Структура» на  розміщення об’єкту зовнішньої реклами по вул. 

Соборна в м. Ірпінь   

 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 165/6 «Про припинення дії дозволу 

Приватному підприємству «Структура» на  розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами по вул. Соборна в м. Ірпінь  »  (додається) 

 

 Голосували: 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 
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“Утримались” – 0 

8.7 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради № 157/13 від 31.07.2018 року: «Про присвоєння 

адреси новоствореним об'єктам нерухомого майна (житловим 

будинкам) гр. Смариги Е.В. в м. Ірпінь,  вул. 9-та Лінія, 25» 

 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 165/7 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради № 157/13 від 

31.07.2018 року: «Про присвоєння адреси новоствореним 

об'єктам нерухомого майна (житловим будинкам) гр. Смариги 

Е.В. в м. Ірпінь,  вул. 9-та Лінія, 25»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

8.8 СЛУХАЛИ: Про оформлення ТОВ «ЛЕГІОН 2015» дозволу на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами в м. Ірпінь   

 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 165/8 «Про оформлення ТОВ «ЛЕГІОН 

2015» дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами в м. 

Ірпінь  »  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

8.9 СЛУХАЛИ: Про оформлення ТОВ «САН ТРАСТ» дозволу на розміщення 

об’єкту зовнішньої реклами в м. Ірпінь   

 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 165/9 «Про оформлення ТОВ «САН 

ТРАСТ» дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами в м. 

Ірпінь  »  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

8.10 СЛУХАЛИ: Про присвоєння нових адресних номерів земельним ділянкам 

після розподілу земельних ділянок в м. Ірпінь по вул.  

Пушкінській, 61-б  гр. Гуріна В.В. 

 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 165/10 «Про присвоєння нових адресних 

номерів земельним ділянкам після розподілу земельних ділянок 

в м. Ірпінь по вул.  Пушкінській, 61-б  гр. Гуріна В.В.»  
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(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –0 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 13 

 

 

 

Головуючий      А.В. Попсуй 

 

 

 

 

 

 

 

П Е Р Е Л І К 

рішень, які було прийнято на засіданні 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 

                                                                           від  „14” серпня 2018 р. 

 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ  

1. 
Про погодження інвестиційної програми КП «Ірпіньводаканал» на 2019 

рік; 
158 

2. 
Про затвердження кошторисної документації по обьєкту «Капітальний 

ремонт ліфта в житловому будинку по вул. Садова, 61а» 
159 

 ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЗЕЛЕНБУД»  

3. 
Про надання дозволу на видалення аварійних, сухостійних дерев та 

санітарної обрізки у зв’язку з упорядкуванням території міста Ірпеня 
160 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

4/1 

Про надання дозволу на укладання договору про припинення права на 

аліменти на дитину, у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме 

майно. 

161/1 

4/2 

Про надання дозволу Золотарьовій Анні Миколаївні представляти 

законні права та інтереси своєї малолітньої доньки, Золотарьової Єви 

Дмитрівни, 08.10.2017 р.н., при укладанні та підписанні договору 

дарування їй квартири за адресою: м. Ірпінь, вул. Тургенівська, буд. 50, 

кв. 33. 

161/2 

4/3 

Про надання дозволу Сукмановій  Людмилі Геннадіївні представляти 

законні права та інтереси свого малолітнього сина, Коренкова Луки 

Сергійовича, 12.04.2008 р.н., при укладанні та підписанні договору 

дарування будинку та земельної ділянки, розташованих за адресою: 

Київська область, м. Ірпінь, вул. Соборна, 85. 

161/3 

4/4 

Про надання дозволу Лютко Анатолію Федоровичу представляти законні  

права та інтереси своєї малолітньої доньки, Лютко Єви Анатоліївни, 

14.10.214 р.н., при укладанні та підписанні договору дарування їй 

квартири за адресою: м. Ірпінь, вул. Київська, буд. 53, кв. 54. 

161/4 

4/5 Про  надання дозволу Васюк Анні Михайлівні на зняття з реєстрації 161/5 
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місця проживання малолітньої Васюк Богдани Валеріївни, 05.05.2014 

р.н., та реєстрацію її за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. 

Українська, 80-а, кв. 48, без згоди батька Васюка Валерія Олеговича 

4/6 

Про надання дозволу на укладання договору про припинення права на 

аліменти на дитину, у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме 

майно 

161/6 

4/7 

Про надання дозволу Родиненко Юрію Миколайовичу на укладання 

договору дарування будинку та земельної ділянки розташованих за 

адресою: смт. Ворзель, вул. Горького, 7/2а 

161/7 

ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

5/1 

Про демонтаж дошок та блоків розміщених на території загального 

користування без належно оформленої дозвільної документації в м. 

Ірпінь 

162/1 

5/2 
Про демонтаж поштових шаф та абоншаф встановлених без належно 

оформленої дозвільної документації в м. Ірпінь 
162/2 

5/3 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю на День 

незалежності України в межах міста Ірпеня 
162/3 

5/4 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю та надання послуг у 

сфері розваг в місті Ірпінь, вул. Університетська парк «Центральний»,  

фізичній особі-підприємцю Димурі Анастасії Володимирівні 

162/4 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

6/1 

Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Благоустрій (реконструкція) прибудинкової території в СЗШ І-ІІІ ст. 

№17 по вул. Тищенка, 10 в м. Ірпінь Київської області» 

163/1 

6/2 

Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Влаштування (будівництво) саморегульованого перехрестя з рухом по 

кільцю в межах пересічення вул. Соборна та вул. Садова в м.Ірпінь  

Київської області» 

163/2 

6/3 

Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Капітальний ремонт КЗ «Ірпінська дитяча школа мистецтв імені 

Михайла Вериківського» в м.Ірпінь, вул. Шевченка, 4» 

163/3 

6/4 

Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Капітальний ремонт дороги з тротуарами по вул. Соборна від вул. 

Єсеніна до перетину вул. Університетська та траси Р-30 в м.Ірпінь  

Київської області» 

163/4 

6/5 

Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Будівництво  артезіанської свердловини по вул. Курська в м.Ірпінь  

Київської області» 

163/5 

6/6 

Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Реконструкція артезіанської свердловини (4-А) біля території станції 

другого підйому по вул. Чехова в м.Ірпінь  Київської області» 

163/6 

6/7 Про затвердження проектно-кошторисної документації 163/7 

                                        ПИТАННЯ УПАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

7/1 Про затвердження нового складу громадської комісії з житлових питань 164/1 

7/2 

Про затвердження нового складу конкурсної комісії з проведення 

конкурсу щодо призначення управителів з управління 

багатоквартирними будинками на території м. Ірпінь 

164/2 

7/3 
Про затвердження нового складу постійно діючої комісії із встановлення 

місць розташування контейнерних майданчиків. 

164/3 

7/4 

Про затвердження нового складу комісії з обстеження нежитлових 

приміщень в новозбудованих багатоквартирних житлових будинках на 

предмет використання таких приміщень як житла 

164/4 

7/5 Про надання службового житла Харітоненко Л.А. 164/5 
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7/6 
Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій, які надає ТОВ «ЖИТЛОКОМ-СЕРВІС» 

164/6 

7/7 

Про погодження тарифів на  послуги з утримання будинків і  споруд та 

прибудинкових територій,  що надає  ТОВ «ЖИТЛОКОМ-СЕРВІС»  

(для мешканців житлових будинків, розташованих  за адресами: м. 

Ірпінь, вул. Кртляревського №31-а, 31-б, 31-в)» 

164/7 

7/8 

Про погодження тарифів на  послуги з утримання будинків і  споруд та 

прибудинкових територій,  що надає  ТОВ «ЖИТЛОКОМ-СЕРВІС»  

(для мешканців житлових будинків, розташованих  за адресами: м. 

Ірпінь, вул.  Полтавська, 64-В та вул. Северинівська, 105-З,П)» 

164/8 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

8/1 
Про зміну адреси земельної ділянки та житлового будинку гр. Ващенко 

О.М. та гр. Моченої Л.Д. в м. Ірпінь по  провул. Озерному, 38 
165/1 

8/2 

Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – багатоквартирному житловому будинку (IV черга, ІV секція) з 

вбудовано –прибудованими нежитловими приміщеннями Підприємства  

Ірпінської  міської  організації Української спілки ветеранів Афганістану 

„Саланг” в  м. Ірпінь по вул.  Натана Рибака, 25-г 

165/2 

8/3 

Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту нерухомого 

майна - житловому будинку гр. Кушнірук М.П. в м. Ірпінь по вул. 

Степана Руданського, 19 

165/3 

8/4 

Про присвоєння нових адресних номерів земельним ділянкам після 

розподілу ділянки гр. Парфененка В.Г. та гр. Парфененка І.Г. в м. Ірпінь 

по вул. Центральній, 31 

165/4 

8/5 

Про оформлення Приватному підприємству «Структура Нова» дозволу 

на  розміщення об’єкту зовнішньої реклами по вул. Троїцькій,40 в м. 

Ірпінь   

165/5 

8/6 
Про припинення дії дозволу Приватному підприємству «Структура» 

на  розміщення об’єкту зовнішньої реклами по вул. Соборна в м. Ірпінь   
165/6 

8/7 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради № 157/13 від 31.07.2018 року: «Про присвоєння адреси 

новоствореним об'єктам нерухомого майна (житловим будинкам) гр. 

Смариги Е.В. в м. Ірпінь,  вул. 9-та Лінія, 25» 

165/7 

8/8 
Про оформлення ТОВ «ЛЕГІОН 2015» дозволу на розміщення об’єктів  

зовнішньої реклами в м. Ірпінь   
165/8 

8/9 
Про оформлення ТОВ «САН ТРАСТ» дозволу на розміщення об’єкту  

зовнішньої реклами в м. Ірпінь   
165/9 

 

 

 

 

Заступник міського голови                                                                 Л.Я. Михальченко 


