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П Р О Т О К О Л  №  21

засідання  виконавчого  комітету  Ірпінської міської ради
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ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 
П Р О Т О К О Л    № 21

засідання  виконавчого  комітету
від  „13” листопада 2018 р.                   м.  Ірпінь

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

 
Секретар                      Негреша Д.М.  – керуючий справами                                                
   

                                                Взяли участь у засіданні:

Маркушин О.Г.
Чернявська О.І.
Пащинський С.І.
Головкевич М.М.
Кижлай С.В.

Член виконкому
Член виконкому
Член виконкому
Член виконкому
Член виконкому

Копач М.І. Член виконкому
Гірник А.П. Член виконкому
Бойчук У.В. Член виконкому
Лаговська Т.В.
Кульчицька Ю.А.
Михальченко Л.Я.
Нельзін М.С.
Вигінний В.М.
Попруга М.П.
Памазан А.С.

Член виконкому
Член виконкому
Член виконкому
Член виконкому
Член виконкому
Член виконкому
Член виконкому

Зі складу виконкому на засіданні відсутні:

Прилипко Ю.І., Демчишин Д.Д., Чмелюк В.В.
 

Присутні на засіданні:

1. Залужняк О.В. Нач. юридичного відділу
2. Данилюк Є.В. Нач. фінансового управління
3. Мигитко І.В. Гол.спец. відділу ККМЗ та ФСР
4. Калічка А.А. Директор КП «Ірпінькомунікаціясервіс»
5. Остапчук Ж. Нач.юридичного відділу КП «Ірпіньжитлоінвестбуд»
6. Сапон М.М. Нач. відділу містобудування та архітектури
4. Нечитайло О.Р. Нач. відділу забезпечення діяльності апарату ради
5. Зброжек П.В. Нач. управ. праці та соціального захисту населення
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6. Олійнич О.Р. Директор КП «Ірпіньзеленбуд»
7. Костюк О.О. Нач. відділу з питань НС, О та ЦР
8. Літвинов А.В. Нач. управління ІРІ та ЖКГ
9. Лучко Л.С. Гол. спеціаліст служби у справах сім’ї та дітей
10. Скрипник С.Ф. Директор КП «УЖКГ «Ірпінь»
11. Бабенко В.О. Газета «Ірпінський вісник»
12. Представники Інформаційне агенство ITV
13. Представники телеканалу «Погляд»
14. Наказненко О. Газета «Зоря Приірпіння»

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного    

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

ВИСТУПИЛИ: 

Літвинов А.В.- начальник управління ІРІ та ЖКГ
- Про  коригування  тарифів  на  теплову  енергію  та  послуги  з  централізованого

опалення, що надаються КПП «Теплоенергопостач»
- Про  встановлення  тарифів  на  послуги  з  утримання  будинків  і  споруд  та

прибудинкових  територій,  які  надає  ТОВ  «ПЖ  Комфортний  дім  (для  мешканців
житлових будинків за адресами: м. Ірпінь, вул. Полтавська, 25, 25-В, 25-В/1, 25-В/2,
25-Г)»

- Про коригування тарифів на послуги з централізованого опалення,  що надаються
ТОВ «Ірпіньтеплопеостач»

- Про  погодження  тарифів  на  послуги з  централізованого  опалення  та  постачання
гарячої води, що надаються ПрАТ «Ірпіньмаш»

- Про погодження тарифів  на  послуги  з  централізованого опалення,  що надаються
ТОВ «АХІМ ЕНЕРДЖИ КИЇВ»

- Про погодження тарифів  на  послуги  з  централізованого опалення,  що надаються
пкпп «Теплокомунсервіс»

- Про  встановлення  тарифів  на  послуги  з  утримання  будинків  і  споруд  та
прибудинкових  територій,  які  надає  ТОВ  «ПЖ  Комфортний  дім  (для  мешканців
житлових будинків за адресами: м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64

- Про  встановлення  тарифів  на  послуги  з  утримання  будинків  і  споруд  та
прибудинкових  територій,  які  надає  ТОВ  «ПЖ  Комфортний  дім  (для  мешканців
житлових будинків за адресами: м. Ірпінь, вул. Полтавська, 27-Д, 31-Н

Скрипник С.Ф.- директор КП «УЖКГ «Ірпінь»
- Про затвердження кошторисної документації по обєкту «Капітальний ремонт мереж

зовнішнього  освітлення  по  вул.  Ломоносова  в  межах  вулиць  9-лінія  та  вул.
Покровська в м. Ірпінь»

- Про затвердження кошторисної документації по обєкту «Капітальний ремонт мереж
зовнішнього освітлення проїзду вул. Н.Оскольська до «джерела» в м. Ірпінь

Алєксєєва Є.В. – директор КП «Контроль благоустрою»
- Про  надання  дозволу  на  проведення  відео  зйомки  в  місті  Ірпінь,

ТОВ «АРМАДА ФІЛМЗ»
-

Сапон М.М. – начальник відділу містобудування та архітектури
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- Про впорядкування та організацію території міста Ірпінь для розміщення КНС
- Про  присвоєння  поштової  адреси  новоствореному  обєкту  нерухомого  майна  –

багатоквартирному житловому будинку гр.  Оверка І.І.   в  м.  Ірпінь по вул.  Ново-
Оскольська

ВИРІШИЛИ: взяти Порядок денний  із внесеними змінами за основу: 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ Доповідач

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ

1. Про фінансування видатків
Данилюк Є.В. – 
начальник 
управлінняПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ОБОРОНИ ТА ЦИВІЛЬНОЇ РОБОТИ

2.
Про  погодження  КП  «Ірпіньводоканал»  будівництва  нової  каналізаційної
насосної станції по вул. Джерельна в м. Ірпінь

Костюк О.О. – 
начальник відділу

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

3.
Про  затвердження  переліку  видів робіт  для відбування суспільно корисних
робіт   порушниками,  на  яких  накладено  адміністративне  стягнення  у  вигляді
суспільно корисних робіт

Зброжек П.В. – 
начальник 
управління

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ КООРДИНУВАННЯ КУЛЬТМАСОВИХ ЗАХОДІВ ТА
ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ РОБОТИ

4.
Про  затвердження  норм  витрат  на  проведення  спортивних  заходів  та  участі
спортсменів, тренерів та інших фахівців в міських, обласних, всеукраїнських та
міжнародних змаганнях

Тарасов В.З. – 
директор Ірпінської 
ДЮСШ

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ КУЛЬТУРУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ

5.
Про затвердження нового складу комісії з питань збереження історико-культурної
спадщини, найменувань та пам’ятних знаків при виконавчому комітеті Ірпінської
міської ради

Антонюк Є.П. –
Начальник відділу

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ТА НАУКИ

6.
Про затвердження порядку та проведення виплат за проходження обов’язкових
періодичних  профілактичних  медичних  оглядів  працівників  закладів  освіти
м. Ірпінь, селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське

Білорус О.А. – 
начальник 
управління

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЗЕЛЕНБУД»

7.1
Про  надання  дозволу  на  видалення  аварійних,  сухостійних  дерев  у  зв’язку  з
упорядкуванням території міста Ірпеня (паркові зони)

Олійнич О.Р. – 
директор КП

7.2
Про надання дозволу на видалення аварійних,  сухостійних дерев  по вулицям
міста Ірпеня у зв’язку з упорядкуванням території

-//-

7.3
Про  надання  дозволу  на  видалення  аварійних,  сухостійних  дерев  у  зв’язку  з
упорядкуванням території міста Ірпеня

-//-

7.4
Про визначення юридичних осіб відповідальних за догляд та утримання скверу
«Перемога», парку «Незнайка», парку «Молодіжний», алеї, набережної та площі
Творчого духу

-//-

ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА»

8.1
Про  надання  дозволу  на  виносну  та  виїзну  торгівлю  новорічними  ялинками,
новорічними прикрасами, іграшками

Алєксєєва Є.В. – 
директор КП

8.2
Про  надання  дозволу  на  проведення  відео  зйомки  в  місті  Ірпінь,
ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПРОДАКШИН СТУДІЯ»

-//-

8.3
Про  надання  дозволу  на  виносну  та  виїзну  торгівлю  в  місті  Ірпінь  по
вул. Чехова (парк Центральний) та вул. Центральна (Привокзальна площа)

-//-

ПИТАННЯ КП «УЖКГ «ІРПІНЬ»

9.
Про  затвердження  кошторисної  документації  по  об’єкту  «Будівництво
(облаштування)  дренажної  системи  на  прибудинковій  території  житлового
будинку по вул. Гагаріна, 17 м. Ірпінь Київської області»

Скрипник С.Ф. – 
директор КП

ПИТАННЯ УПАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ

10.1 Про надання службового ордеру
Літвинов А.В. –  
начальник 
управління 
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10.2 Про взяття на квартирний облік -//-
10.3 Про видачу дублікату Свідоцтва про право власності на житло -//-
10.4 Про внесення змін до квартирних справ -//-

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД»

11.1
Про  затвердження  кошторисної  документації   по  об’єкту  «Капітальне
будівництво  міні-футбольного  майданчика  по  вул.  Лісовій  (Громадянський
бюджет №53)»

Дворніков І.Є. –
директора КП

11.2
Про затвердження кошторисної документації  по об’єкту «Реконструкція бювету
по вул. Шевченка в м. Ірпінь Київської області»

-//-

11.3 Про затвердження проектно-кошторисної документації -//-
ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї

12.1
Про  визначення  місця  проживання  малолітнього  Стехайчука  Бориса,
Олександровича, 22.08.2009 р.н.

Терещенко А.І. –
начальник служби

12.2

Про  надання  дозволу  Яценко  Галині  Василівни  та  Яценко  Віктору
Володимировичу  на  отримання  їхньою  неповнолітньою  донькою,  Яценко
Олександрою Вікторівною, 25.08.2002 р.н., грошової компенсації за належне їй
для отримання жиле приміщення

-//-

12.3
Про  встановлення  статусу  дитини-сироти  малолітньому  Пономаренку  Матвію
Олександровичу, 20.03.2018 р.н.

-//-

12.4
Про  встановлення  опіки  над  малолітнім  Пономаренком  Матвієм
Олександровичем, 20.03.2018р.н.

-//-

12.5
Про  надання  дозволу  Редьці  Олександру  Григоровичу  на  отримання  грошової
компенсації  від  імені  малолітнього  сина,  Редьки  Артема  Олександровича,
29.10.2006 р.н., за належне йому для отримання жиле приміщення

-//-

12.6
Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування малолітньому
Хлусевичу Даніілу Віталійовичу, 30.11.2006р.н. 

-//-

12.7
Про  визначення  місця  проживання  малолітньої  Резнік  Софії  Сергіївни,
12.08.2015р.н.

-//-

12.8

Про  надання  дозволу  Базяк  Світлані  Василівні  представляти  законні  права  та
інтереси свого малолітнього сина, Базяка Тараса Тарасовича, 04.02.2016 р.н., при
укладанні та підписанні договору дарування йому квартири за адресою: 
м.Ірпінь, провулок Яблуневий, буд.11, корп.2, кв.9.

-//-

12.9
Про  надання  малолітній  Богдан  Ользі  Русланівні,  09  листопада  2007  року
народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних
конфліктів

-//-

12.10
Про  надання  малолітній  Божинській  Таїсії  Євгеніївні,  12  квітня  2008  року
народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних
конфліктів

-//-

12.11
Про надання малолітньому Божинському Платону Євгенійовичу, 15 березня 2015
року  народження,  статусу  дитини,  яка  постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та
збройних конфліктів

-//-

12.12
Про надання неповнолітньому Ботвіну Данилу Олександровичу, 25 квітня  2001
року  народження,  статусу  дитини,  яка  постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та
збройних конфліктів

-//-

12.13
Про надання неповнолітньому Дарвай Тарасу Володимировичу, 05 грудня 2003
року  народження,  статусу  дитини,  яка  постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та
збройних конфліктів

-//-

12.14
Про надання неповнолітній Калатай Анастасії  Володимирівні,  24 вересня 2001
року  народження,  статусу  дитини,  яка  постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та
збройних конфліктів

-//-

12.15
Про  надання  малолітній  Киричок  Анастасії  Романівні,  10  грудня  2009  року
народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних
конфліктів

-//-

12.16
Про  надання  неповнолітній  Кубрак  Анні  Сергіївні,  11  листопада  2003  року
народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних
конфліктів

-//-

12.17 Про  надання  неповнолітній  Кубрак  Олені  Сергіївні,  11  листопада  2003  року
народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних

-//-

5



конфліктів

12.18
Про  надання  неповнолітній  Кузіній  Дар’ї  Сергіївні,  27  січня  2003  року
народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних
конфліктів

-//-

12.19
Про  надання  неповнолітній  Перевертанній  Вірі  Юріївні,  20  квітня  2003  року
народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних
конфліктів

-//-

12.20
Про надання малолітній  Пузановій Оксані,  16 березня  2006 року народження,
статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

-//-

12.21
Про надання неповнолітньому Філенку Марку Олексійовичу, 15 березня      2003
року  народження,  статусу  дитини,  яка  постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та
збройних конфліктів

-//-

12.22
Про  надання  дозволу  Власову  Андрію  Васильовичу  на  укладання  договору
дарування квартири за адресою: м.Ірпінь, вул.Чехова, буд.6ж, кв.42

-//-

12.23
Про  зняття  піклування  та  звільнення  Ковальової  Любові  Володимирівни  від
здійснення  повноважень  піклувальника над  неповнолітнім Ботвіним Данилом
Олександровичем, 25.04.2001 р.н.

-//-

12.24
Про   надання  статусу  дитини,  позбавленої  батьківського  піклування
неповнолітньому Калатай Денису Сергійовичу, 19.06.2004 р.н.

-//-

12.25
Про  встановлення  опіки  над  неповнолітнім  Калатай  Денисом  Сергійовичем,
19.06.2004 р.н.

-//-

12.26
Про встановлення статусу дитини-сироти малолітньому Кузнєцову Кирилу 
Олександровичу, 23.09.2007 р.н.

-//-

12.27
Про  надання  дозволу  Кузьміч  Валентині  Василівні  на  укладання  договору
дарування  1/5  частки  квартири  за  адресою:  смт. Коцюбинське,
вул. Пономарьова, буд.2-в, кв.16

-//-

12.28

Про надання дозволу матері, Музиці Ганні Петрівні, на реєстрацію малолітньої
доньки, Музики Астри Артемівни, 17 червня 2015 року народження, за адресою:
м.  Ірпінь,  вул.  Західна,  буд.  14,  кв.  57,  без  згоди  батька,  Музики  Артема
Михайловича

-//-

12.29

Про  надання  дозволу  Онуфрійчук  Станіславу Анатолійовичу  на  укладання  та
підписання його неповнолітньою донькою, Онуфрійчук Марією Станіславівною,
28.08.2001 р.н., договору купівлі-продажу будинку за адресою: смт. Коцюбинське,
вул. Соборна, 22/1

-//-

12.30
Про встановлення опіки  над  житлом неповнолітнього Угляй Дениса Юрійовича,
09.05.2003р.н.

-//-

12.31
Про встановлення опіки над житлом малолітнього Шпака Микити Руслановича,
01.08.2007 р.н.

-//-

12.32
Про  встановлення  опіки  над  малолітньою Соромицькою Тетяною Сергіївною,
08.08.2005  р.н.

-//-

12.33
Про  встановлення  опіки  над  малолітнім  Хлусевич  Даніілом  Віталійовичем,
30.11.2006  р.н.

-//-

12.34
Про  надання  дозволу  Пархоменко  Людмилі  Валеріївні  та  Пархоменко  Юлії
Валеріївні  на  укладання  договору  купівлі-продажу  2/4  часток  квартири  за
адресою: м.Ірпінь, вул. Антонова Авіаконструктора, буд. 6-а, кв.4

-//-

12.35
Про надання дозволу Устенко Маргариті Сергіївні представляти законні права та
інтереси своєї малолітньої доньки, Рябоконь Марії Дмитрівні, 09.11.2010 р.н., при
укладанні та підписанні договору про поділ спадщини

-//-

12.36
Про надання дозволу  Скороходову Максиму Івановичу на  укладання  договору
дарування  1/2  частки  квартири  за  адресою:  м.Ірпінь,  вул.Полтавська,  буд.64,
кв.114

-//-

12.37
Про  надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування малолітній 
Соромицькій Тетяні Сергіївні, 08.08.2005 р.н.

-//-

12.38
Про  встановлення  статусу  дитини-сироти  малолітньому  Дзгоєву  Іллі
Сергійовичу, 03.08.2005 р.н.

-//-

12.39
Про  встановлення  статусу  дитини-сироти  малолітньому  Дзгоєву  Назару
Володимировичу, 05.09.2014 р.н.

-//-

12.40
Про  влаштування  до  прийомної  сім’ї  Кузьмичей  малолітнього  Дзгоєва  Іллю
Сергійовича, 03.08.2005 р.н.

-//-
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12.41
Про  влаштування  до  прийомної  сім’ї  Кузьмичей малолітнього Дзгоєва  Назара
Володимировича, 05.09.2014 р.н.

-//-

12.42
Про  надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування малолітній
Павленко Владиславі Іванівні, 09.08.2010 р.н.

-//-

12.43
Про  встановлення  опіки  над  малолітньою  Павленко  Владиславою  Іванівною,
09.08.2010 р.н.

-//-

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

13.1
Про присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна - індивідуальному
житловому  будинку  гр.  Ємельяненко  Н.Г.  поштової  адреси:  м.  Ірпінь,
вул. академіка Заріфи Алієвої, 58-б

Сапон М.М. –
начальник відділу

13.2
Про оформлення ВКФ"ВІКТОР" дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої 
реклами по вул. Центральній, 2-а, в м. Ірпінь

-//-

13.3
Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту нерухомого майна – 
багатоквартирному  житловому  будинку  гр.  Ільницької  Я.Л.  в   м.  Ірпінь  по
вул. Білокур, 11

-//-

13.4

Про присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна – багатоквартирному
житловому  будинку  №3  Приватного  акціонерного  товариства  «Київське
спеціалізоване  ремонтно-будівельне  товариство»  нової  поштової  адреси:   м.
Ірпінь,  вул.  Тургенівська, 50/3

-//-

13.5

Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого  комітету  Ірпінської  міської  ради
№  165/4  від  14.08.2018  року:  „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”

-//-

13.6
Про оформлення ПП«Сфера-2012» дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої
реклами по вул. Соборній в м. Ірпінь  

-//-

13.7
Про оформлення ПП«Сфера-2012» дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої
реклами по вул. Університетській в м. Ірпінь  

-//-

13.8
Про закріплення нових адресних номерів земельним ділянкам після розподілу 
земельної ділянки гр. Сарайли С.В. в м. Ірпінь по вул. Ново-Оскольській, 57-а

-//-

13.9
Про  присвоєння  нових  адресних номерів  земельним ділянкам після  розподілу
ділянки гр. Семенихіної Анни Юріївни в м. Ірпінь по провулку Ворзельському,7

-//-

13.10
Про оформлення ПТ "Ломбард Перший" ТОВ "Мікрофінанс і Компанія" дозволу
на розміщення об’єктів зовнішньої реклами по вул. Центральній, в                   м.
Ірпінь  

-//-

13.11
Про  оформлення  ТОВ  "МЦ"Первоцвіт»  дозволу  на  розміщення  об’єктів
зовнішньої реклами по вул. Ново-Оскольській, 8-в, в м. Ірпінь  

-//-

13.12
Про оформлення ТОВ "Фішки.юа" дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої 
реклами по вул. Центральній в м. Ірпінь  

-//-

13.13
Про  оформлення  ФОП  Плошенко  Н.Л.  дозволу  на  розміщення  об’єктів
зовнішньої реклами по вул. Центральній в м. Ірпінь  

-//-

13.14
Про  оформлення  ФОП  Стефанович  С.В.  дозволу  на  розміщення  об’єктів
зовнішньої реклами по вул. Покровська,1 в м. Ірпінь  

-//-

13.15
Про  оформлення  ФОП  Ядловській  І.В.  дозволу  на  розміщення  об’єктів
зовнішньої реклами по вул. Грибоєдова в м. Ірпінь  

-//-

13.16
Про закріплення нових адресних номерів земельним ділянкам після розподілу 
земельної ділянки гр. Хоменко В.П. в м. Ірпінь по вул. Б. Хмельницького, 13

-//-

13.17
Про  присвоєння  нової  поштової  адреси  новоствореному  об’єкту
нерухомого майна  -  житловому  будинку  гр.  Шевцової  Т.В.  в  м.  Ірпінь,
вул. 6-та Лінія, 3

-//-

Голосували:
“За” – 17
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0
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П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й :

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ
1. СЛУХАЛИ: Про фінансування видатків 

Доповідає: Данилюк Є. В. – начальник фінансового управління
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 212  «Про фінансування видатків»

(додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

ПИТАННЯ  ВІДДІЛУ  З  ПИТАНЬ  НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЙ ОБОРОНИ ТА ЦИВІЛЬНОЇ РОБОТИ

2. СЛУХАЛИ: Про погодження КП «Ірпіньводоканал» будівництва нової
каналізаційної  насосної  станції  по  вул.  Джерельна  в  м.
Ірпінь 

Доповідає: Костюк О.О.-  нач.відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  213  «Про  погодження  КП

«Ірпіньводоканал»  будівництва  нової  каналізаційної
насосної  станції  по  вул.  Джерельна  в  м.  Ірпінь»
(додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

3. СЛУХАЛИ: Про  затвердження  переліку  видів робіт  для відбування
суспільно  корисних  робіт   порушниками,  на  яких
накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно
корисних робіт 

Доповідає: Зброжек П.В. – начальник управління
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 214 «Про  затвердження  переліку

видів  робіт   для  відбування  суспільно  корисних  робіт
порушниками,  на  яких  накладено  адміністративне
стягнення  у  вигляді  суспільно  корисних  робіт»
(додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

ПИТАННЯ  ВІДДІЛУ  КООРДИНУВАННЯ
КУЛЬТМАСОВИХ ЗАХОДІВ ТА
ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ РОБОТИ

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження норм витрат на проведення спортивних
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заходів та участі спортсменів, тренерів та інших фахівців
в  міських,  обласних,  всеукраїнських  та  міжнародних
змаганнях 

Доповідає: Тарасов В.З. – директор Ірпінської ДЮСШ
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  215  «Про  затвердження  норм

витрат  на  проведення  спортивних  заходів  та  участі
спортсменів,  тренерів  та  інших  фахівців  в  міських,
обласних,  всеукраїнських  та  міжнародних  змаганнях»
(додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

ПИТАННЯ  ВІДДІЛУ  КУЛЬТУРУ,
НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ

5. СЛУХАЛИ: Про  затвердження  нового  складу  комісії  з  питань
збереження  історико-культурної  спадщини,  найменувань
та пам’ятних знаків при виконавчому комітеті Ірпінської
міської ради 

Доповідає: Антонюк Є.П. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   № 216  «Про  затвердження  нового

складу  комісії  з  питань  збереження  історико-культурної
спадщини,  найменувань  та  пам’ятних  знаків  при
виконавчому комітеті Ірпінської міської ради»  (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ТА НАУКИ
6. СЛУХАЛИ: Про  затвердження  порядку  та  проведення  виплат  за

проходження  обов’язкових  періодичних  профілактичних
медичних оглядів  працівників  закладів  освіти         м.
Ірпінь, селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське

Доповідає: Білорус О.А. – начальник управління
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 217 «Про затвердження порядку та

проведення  виплат  за  проходження  обов’язкових
періодичних  профілактичних  медичних  оглядів
працівників закладів освіти        м. Ірпінь, селищ Ворзель,
Гостомель, Коцюбинське»  (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЗЕЛЕНБУД»
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7.1 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на видалення аварійних, сухостійних
дерев у зв’язку з упорядкуванням території міста Ірпеня
(паркові зони)

Доповідає: Олійнич О.Р. – директор КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 218/1  «Про надання дозволу на

видалення  аварійних,  сухостійних  дерев  у  зв’язку  з
упорядкуванням  території  міста  Ірпеня  (паркові  зони)»
(додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

7.2 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на видалення аварійних, сухостійних
дерев   по  вулицям  міста  Ірпеня  у  зв’язку  з
упорядкуванням території 

Доповідає: Олійнич О.Р. – директор КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 218/2  «Про надання дозволу на

видалення аварійних, сухостійних дерев  по вулицям міста
Ірпеня у зв’язку з упорядкуванням території»  (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

7.3 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на видалення аварійних, сухостійних
дерев у зв’язку з упорядкуванням території міста Ірпеня 

Доповідає: Олійнич О.Р. – директор КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 218/3  «Про надання дозволу на

видалення  аварійних,  сухостійних  дерев  у  зв’язку  з
упорядкуванням території міста Ірпеня»  (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

7.4 СЛУХАЛИ: Про визначення юридичних осіб відповідальних за догляд
та  утримання  скверу  «Перемога»,  парку  «Незнайка»,
парку «Молодіжний», алеї, набережної та площі Творчого
духу 

Доповідає: Олійнич О.Р. – директор КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 218/4 «Про визначення юридичних

осіб  відповідальних  за  догляд  та  утримання  скверу
«Перемога»,  парку  «Незнайка»,  парку  «Молодіжний»,
алеї, набережної та площі Творчого духу»  (додається)

Голосували: “За” –17
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“Проти” – 0
“Утримались” – 0

ПИТАННЯ  КП  «КОНТРОЛЬ  БЛАГОУСТРОЮ
МІСТА»

8.1 СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  на  виносну  та  виїзну  торгівлю
новорічними  ялинками,  новорічними  прикрасами,
іграшками

Доповідає: Алєксєєва Є.В. – директор КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 219/1  «Про надання дозволу на

виносну  та  виїзну  торгівлю  новорічними  ялинками,
новорічними прикрасами, іграшками»  (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

8.2 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на проведення відео зйомки в місті
Ірпінь, ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПРОДАКШИН СТУДІЯ»

Доповідає: Алєксєєва Є.В. – директор КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 219/2  «Про надання дозволу на

проведення  відео  зйомки  в  місті  Ірпінь,
ТОВ  «УКРАЇНСЬКА  ПРОДАКШИН  СТУДІЯ»
(додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

8.3 СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  на  виносну  та  виїзну  торгівлю  в
місті  Ірпінь  по  вул.  Чехова  (парк  Центральний)  та  вул.
Центральна (Привокзальна площа)

Доповідає: Алєксєєва Є.В. – директор КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 219/3  «Про надання дозволу на

виносну  та  виїзну  торгівлю  в  місті  Ірпінь  по
вул.  Чехова  (парк  Центральний)  та  вул.  Центральна
(Привокзальна площа)»  (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

8.4 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на проведення відео зйомки в місті
Ірпінь, ТОВ «АРМАДА ФІЛМЗ»

Доповідає: Алєксєєва Є.В. – директор КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 219/4 « Про  надання  дозволу  на

проведення  відео  зйомки  в  місті  Ірпінь,
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ТОВ «АРМАДА ФІЛМЗ»»  (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

ПИТАННЯ КП «УЖКГ «ІРПІНЬ»
9.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження  кошторисної  документації  по  об’єкту

«Будівництво  (облаштування)  дренажної  системи  на
прибудинковій  території  житлового  будинку  по  вул.
Гагаріна, 17 м. Ірпінь Київської області»

Доповідає: Скрипник С.Ф.-  директор КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  220/1  «Про  затвердження

кошторисної  документації  по  об’єкту  «Будівництво
(облаштування)  дренажної  системи  на  прибудинковій
території житлового будинку по вул. Гагаріна, 17 м. Ірпінь
Київської області»  (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

9.2 СЛУХАЛИ: Про  затвердження  кошторисної  документації  по  обєкту
«Капітальний  ремонт  мереж  зовнішнього  освітлення  по
вул.  Ломоносова  в  межах  вулиць  9-лінія  та  вул.
Покровська в м. Ірпінь»

Доповідає: Скрипник С.Ф.-  директор КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 220/2 « Про  затвердження

кошторисної документації по обєкту «Капітальний ремонт
мереж  зовнішнього  освітлення  по  вул.  Ломоносова  в
межах  вулиць  9-лінія  та  вул.  Покровська  в  м.  Ірпінь»
(додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

9.3 СЛУХАЛИ: Про  затвердження  кошторисної  документації  по  обєкту
«Капітальний  ремонт  мереж  зовнішнього  освітлення
проїзду вул. Н.Оскольська до «джерела» в м. Ірпінь

Доповідає: Скрипник С.Ф.-  директор КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  220/3  «-Про  затвердження

кошторисної документації по обєкту «Капітальний ремонт
мереж зовнішнього освітлення проїзду вул. Н.Оскольська
до «джерела» в м. Ірпінь»  (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
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“Утримались” – 0

ПИТАННЯ УПАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ
10.1 СЛУХАЛИ: Про надання службового ордеру 

Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 221/1 «Про надання службового

ордеру» (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

10.2 СЛУХАЛИ: Про взяття на квартирний облік 

Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 221/2 «Про взяття на квартирний

облік» (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

10.3 СЛУХАЛИ: Про видачу дублікату Свідоцтва про право власності  на
житло 

Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  221/3 «Про  видачу  дублікату

Свідоцтва про право власності на житло гр. Шульзі В.В.»
(додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

10.4 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до квартирних справ 

Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  221/4 «Про  внесення  змін  до

квартирних справ» (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

10.5 СЛУХАЛИ: Про коригування тарифів на теплову енергію та послуги з
централізованого  опалення,  що  надаються  КПП
«Теплоенергопостач»

Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 221/5 «Про коригування тарифів на
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теплову енергію та послуги з централізованого опалення,
що надаються КПП «Теплоенергопостач» (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

10.6 СЛУХАЛИ: Про  встановлення  тарифів  на  послуги  з  утримання
будинків і  споруд та прибудинкових територій, які надає
ТОВ  «ПЖ  Комфортний  дім  (для  мешканців  житлових
будинків за адресами: м. Ірпінь, вул. Полтавська, 25,25-В,
25-В/1, 25-В/2, 25-Г)»

Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 221/6 «Про встановлення тарифів

на  послуги  з  утримання  будинків  і  споруд  та
прибудинкових  територій,  які  надає  ТОВ  «ПЖ
Комфортний  дім  (для  мешканців  житлових  будинків  за
адресами: м. Ірпінь, вул. Полтавська, 25,25-В, 25-В/1, 25-
В/2, 25-Г)» (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

10.7 СЛУХАЛИ: Про коригування тарифів на послуги з централізованого
опалення, що надаються ТОВ «Ірпіньтеплопеостач»

Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 221/7 «Про коригування тарифів на

послуги з централізованого опалення, що надаються ТОВ
«Ірпіньтеплопеостач» (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

10.8 СЛУХАЛИ: Про погодження  тарифів  на  послуги  з  централізованого
опалення та постачання гарячої води, що надаються ПрАТ
«Ірпіньмаш»

Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 221/8 «Про погодження тарифів на

послуги  з  централізованого  опалення  та  постачання
гарячої  води,  що  надаються  ПрАТ  «Ірпіньмаш»
(додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

10.9 СЛУХАЛИ: Про погодження  тарифів  на  послуги  з  централізованого
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опалення, що надаються ТОВ «АХІМ ЕНЕРДЖИ КИЇВ»

Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 221/9 «Про погодження тарифів на

послуги з централізованого опалення, що надаються ТОВ
«АХІМ ЕНЕРДЖИ КИЇВ» (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

10.10 СЛУХАЛИ: Про погодження  тарифів  на  послуги  з  централізованого
опалення, що надаються пкпп «Теплокомунсервіс»

Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 221/10 «Про погодження тарифів

на  послуги  з  централізованого  опалення,  що  надаються
пкпп «Теплокомунсервіс» (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

10.11 СЛУХАЛИ: Про  встановлення  тарифів  на  послуги  з  утримання
будинків і  споруд та прибудинкових територій, які надає
ТОВ  «ПЖ  Комфортний  дім  (для  мешканців  житлових
будинків за адресами: м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64

Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 221/11 «Про встановлення тарифів

на  послуги  з  утримання  будинків  і  споруд  та
прибудинкових  територій,  які  надає  ТОВ  «ПЖ
Комфортний  дім  (для  мешканців  житлових  будинків  за
адресами: м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64» (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

10.12 СЛУХАЛИ: Про  встановлення  тарифів  на  послуги  з  утримання
будинків і  споруд та прибудинкових територій, які надає
ТОВ  «ПЖ  Комфортний  дім  (для  мешканців  житлових
будинків за адресами: м. Ірпінь, вул. Полтавська, 27-Д, 31-
Н

Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 221/12 «Про встановлення тарифів

на  послуги  з  утримання  будинків  і  споруд  та
прибудинкових  територій,  які  надає  ТОВ  «ПЖ
Комфортний  дім  (для  мешканців  житлових  будинків  за
адресами:  м.  Ірпінь,  вул.  Полтавська,  27-Д,  31-Н»
(додається)
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Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД»
11.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження кошторисної документації  по об’єкту

«Капітальне будівництво міні-футбольного майданчика по
вул. Лісовій (Громадянський бюджет №53)»

Доповідає: Остапчук Ж. –нач. юридичного відділу КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  222/1 «Про  затвердження

кошторисної  документації   по  об’єкту  «Капітальне
будівництво міні-футбольного майданчика по вул. Лісовій
(Громадянський бюджет №53)» (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

11.2 СЛУХАЛИ: Про затвердження кошторисної документації  по об’єкту
«Реконструкція  бювету  по  вул.  Шевченка  в  м.  Ірпінь
Київської області»

Доповідає: Остапчук Ж. –нач. юридичного відділу КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  222/2 «Про  затвердження

кошторисної  документації   по  об’єкту  «Реконструкція
бювету по вул.  Шевченка в м.  Ірпінь Київської  області»
(додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

11.3 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації 

Доповідає: Остапчук Ж. –нач. юридичного відділу КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  222/3 «Про  затвердження

проектно-кошторисної документації» (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

          ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї
12.1 СЛУХАЛИ: Про  визначення  місця  проживання  малолітнього

Стехайчука Бориса, Олександровича, 22.08.2009 р.н.

Доповідає: Лучко Л.С. – головний спеціаліст служби
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ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  223/1 «Про  визначення  місця
проживання  малолітнього  Стехайчука  Бориса,
Олександровича, 22.08.2009 р.н.» (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

12.2 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Яценко Галині Василівни та Яценко
Віктору  Володимировичу  на  отримання  їхньою
неповнолітньою  донькою,  Яценко  Олександрою
Вікторівною,  25.08.2002  р.н.,  грошової  компенсації  за
належне їй для отримання жиле приміщення

Доповідає: Лучко Л.С. – головний спеціаліст служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  223/2 «Про  надання  дозволу

Яценко  Галині  Василівни  та  Яценко  Віктору
Володимировичу  на  отримання  їхньою  неповнолітньою
донькою,  Яценко  Олександрою  Вікторівною,  25.08.2002
р.н.,  грошової  компенсації  за  належне їй для отримання
жиле приміщення» (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

12.3 СЛУХАЛИ: Про  встановлення  статусу  дитини-сироти  малолітньому
Пономаренку Матвію Олександровичу, 20.03.2018 р.н.

Доповідає: Лучко Л.С. – головний спеціаліст служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 223/3 «Про встановлення статусу

дитини-сироти  малолітньому  Пономаренку  Матвію
Олександровичу, 20.03.2018 р.н.» (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

12.4 СЛУХАЛИ: Про  встановлення  опіки  над  малолітнім  Пономаренком
Матвієм Олександровичем, 20.03.2018р.н.

Доповідає: Лучко Л.С. – головний спеціаліст служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 223/4 «Про встановлення опіки над

малолітнім  Пономаренком  Матвієм  Олександровичем,
20.03.2018р.н.» (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

12.5 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Редьці Олександру Григоровичу на
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отримання  грошової  компенсації  від  імені  малолітнього
сина, Редьки Артема Олександровича, 29.10.2006 р.н., за
належне йому для отримання жиле приміщення

Доповідає: Лучко Л.С. – головний спеціаліст служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 223/5 «Про надання дозволу Редьці

Олександру  Григоровичу  на  отримання  грошової
компенсації  від  імені  малолітнього сина,  Редьки Артема
Олександровича,  29.10.2006  р.н.,  за  належне  йому  для
отримання жиле приміщення» (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

12.6 СЛУХАЛИ: Про  надання  статусу  дитини,  позбавленої  батьківського
піклування  малолітньому  Хлусевичу  Даніілу
Віталійовичу, 30.11.2006р.н. 

Доповідає: Лучко Л.С. – головний спеціаліст служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  223/6 «Про  надання  статусу

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування
малолітньому  Хлусевичу  Даніілу  Віталійовичу,
30.11.2006р.н.» (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

12.7 СЛУХАЛИ: Про  визначення  місця  проживання  малолітньої  Резнік
Софії Сергіївни, 12.08.2015р.н.

Доповідає: Лучко Л.С. – головний спеціаліст служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  223/7 «Про  визначення  місця

проживання  малолітньої  Резнік  Софії  Сергіївни,
12.08.2015р.н.» (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

12.8 СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  Базяк  Світлані  Василівні
представляти законні права та інтереси свого малолітнього
сина,  Базяка  Тараса  Тарасовича,  04.02.2016  р.н.,  при
укладанні  та  підписанні  договору  дарування  йому
квартири  за  адресою:  м.Ірпінь,  провулок  Яблуневий,
буд.11, корп.2, кв.9

Доповідає: Лучко Л.С. – головний спеціаліст служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 223/8 «Про надання дозволу Базяк

Світлані Василівні представляти законні права та інтереси
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свого  малолітнього  сина,  Базяка  Тараса  Тарасовича,
04.02.2016  р.н.,  при  укладанні  та  підписанні  договору
дарування йому квартири за адресою: м.Ірпінь, провулок
Яблуневий, буд.11, корп.2, кв.9» (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

12.9 СЛУХАЛИ: Про  надання  малолітній  Богдан  Ользі  Русланівні,  09
листопада  2007  року  народження,  статусу  дитини,  яка
постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та  збройних
конфліктів 

Доповідає: Лучко Л.С. – головний спеціаліст служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 223/9 «Про надання малолітній

Богдан  Ользі  Русланівні,  09  листопада  2007  року
народження,  статусу дитини,  яка постраждала  внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів» (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

12.10 СЛУХАЛИ: Про надання малолітній Божинській Таїсії  Євгеніївні, 12
квітня  2008  року  народження,  статусу  дитини,  яка
постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та  збройних
конфліктів 

Доповідає: Лучко Л.С. – головний спеціаліст служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 223/10 «Про надання малолітній

Божинській  Таїсії  Євгеніївні,  12  квітня  2008  року
народження,  статусу дитини,  яка постраждала  внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів» (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

12.11 СЛУХАЛИ: Про  надання  малолітньому  Божинському  Платону
Євгенійовичу, 15 березня 2015 року народження, статусу
дитини,  яка  постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та
збройних конфліктів 

Доповідає: Лучко Л.С. – головний спеціаліст служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 223/11 «Про надання малолітньому

Божинському Платону Євгенійовичу, 15 березня 2015 року
народження,  статусу дитини,  яка постраждала  внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів» (додається)

Голосували: “За” –17
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“Проти” – 0
“Утримались” – 0

12.12 СЛУХАЛИ: Про  надання  неповнолітньому  Ботвіну  Данилу
Олександровичу, 25 квітня  2001 року народження, статусу
дитини,  яка  постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та
збройних конфліктів 

Доповідає: Лучко Л.С. – головний спеціаліст служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  223/12 «Про  надання

неповнолітньому  Ботвіну  Данилу  Олександровичу,  25
квітня   2001  року  народження,  статусу  дитини,  яка
постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та  збройних
конфліктів» (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

12.13 СЛУХАЛИ: Про  надання  неповнолітньому  Дарвай  Тарасу
Володимировичу,  05  грудня  2003  року  народження,
статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів 

Доповідає: Лучко Л.С. – головний спеціаліст служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  223/13 «Про  надання

неповнолітньому  Дарвай  Тарасу  Володимировичу,  05
грудня  2003  року  народження,  статусу  дитини,  яка
постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та  збройних
конфліктів» (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

12.14 СЛУХАЛИ: Про  надання  неповнолітній  Калатай  Анастасії
Володимирівні, 24 вересня 2001 року народження, статусу
дитини,  яка  постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та
збройних конфліктів 

Доповідає: Лучко Л.С. – головний спеціаліст служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  223/14 «Про  надання

неповнолітній  Калатай  Анастасії  Володимирівні,  24
вересня  2001  року  народження,  статусу  дитини,  яка
постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та  збройних
конфліктів» (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0
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12.15 СЛУХАЛИ: Про надання малолітній Киричок Анастасії Романівні, 10
грудня  2009  року  народження,  статусу  дитини,  яка
постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та  збройних
конфліктів 

Доповідає: Лучко Л.С. – головний спеціаліст служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 223/15 «Про надання малолітній

Киричок  Анастасії  Романівні,  10  грудня  2009  року
народження,  статусу дитини,  яка постраждала  внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів» (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

12.16 СЛУХАЛИ: Про  надання  неповнолітній  Кубрак  Анні  Сергіївні,  11
листопада  2003  року  народження,  статусу  дитини,  яка
постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та  збройних
конфліктів 

Доповідає: Лучко Л.С. – головний спеціаліст служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  223/16 «Про  надання

неповнолітній Кубрак Анні Сергіївні,  11 листопада 2003
року  народження,  статусу  дитини,  яка  постраждала
внаслідок  воєнних  дій  та  збройних  конфліктів»
(додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

12.17 СЛУХАЛИ: Про  надання  неповнолітній  Кубрак  Олені  Сергіївні,  11
листопада  2003  року  народження,  статусу  дитини,  яка
постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та  збройних
конфліктів 

Доповідає: Лучко Л.С. – головний спеціаліст служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  223/17 «Про  надання

неповнолітній Кубрак Олені Сергіївні, 11 листопада 2003
року  народження,  статусу  дитини,  яка  постраждала
внаслідок  воєнних  дій  та  збройних  конфліктів»
(додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

12.18 СЛУХАЛИ: Про  надання  неповнолітній  Кузіній  Дар’ї  Сергіївні,  27
січня  2003  року  народження,  статусу  дитини,  яка
постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та  збройних

21



конфліктів

Доповідає: Лучко Л.С. – головний спеціаліст служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  223/18 «Про  надання

неповнолітній Кузіній Дар’ї Сергіївні, 27 січня 2003 року
народження,  статусу дитини,  яка постраждала  внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів» (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

12.19 СЛУХАЛИ: Про надання неповнолітній Перевертанній  Вірі  Юріївні,
20  квітня  2003  року  народження,  статусу  дитини,  яка
постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та  збройних
конфліктів 

Доповідає: Лучко Л.С. – головний спеціаліст служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  223/19 «Про  надання

неповнолітній Перевертанній Вірі Юріївні, 20 квітня 2003
року  народження,  статусу  дитини,  яка  постраждала
внаслідок  воєнних  дій  та  збройних  конфліктів»
(додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

12.20 СЛУХАЛИ: Про  надання  малолітній  Пузановій  Оксані,  16  березня
2006 року народження, статусу дитини, яка постраждала
внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

Доповідає: Лучко Л.С. – головний спеціаліст служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 223/20 «Про надання малолітній

Пузановій  Оксані,  16  березня  2006  року  народження,
статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів» (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

12.21 СЛУХАЛИ: Про  надання  неповнолітньому  Філенку  Марку
Олексійовичу,  15  березня       2003  року  народження,
статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів 

Доповідає: Лучко Л.С. – головний спеціаліст служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  223/21 «Про  надання

неповнолітньому  Філенку  Марку  Олексійовичу,  15
березня      2003 року народження, статусу дитини, яка
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постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та  збройних
конфліктів» (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

12.22 СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  Власову  Андрію  Васильовичу  на
укладання  договору  дарування  квартири  за  адресою:
м.Ірпінь, вул.Чехова, буд.6ж, кв.42

Доповідає: Лучко Л.С. – головний спеціаліст служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  223/22 «Про  надання  дозволу

Власову  Андрію  Васильовичу  на  укладання  договору
дарування  квартири  за  адресою:  м.Ірпінь,  вул.Чехова,
буд.6ж, кв.42» (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

12.23 СЛУХАЛИ: Про зняття піклування та  звільнення Ковальової  Любові
Володимирівни  від  здійснення  повноважень
піклувальника  над   неповнолітнім  Ботвіним  Данилом
Олександровичем, 25.04.2001 р.н.

Доповідає: Лучко Л.С. – головний спеціаліст служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 223/23 «Про зняття піклування та

звільнення  Ковальової  Любові  Володимирівни  від
здійснення  повноважень  піклувальника  над
неповнолітнім  Ботвіним  Данилом  Олександровичем,
25.04.2001 р.н.» (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

12.24 СЛУХАЛИ: Про  надання статусу дитини, позбавленої батьківського
піклування неповнолітньому Калатай Денису Сергійовичу,
19.06.2004 р.н.

Доповідає: Лучко Л.С. – головний спеціаліст служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  223/24 «Про   надання  статусу

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування
неповнолітньому Калатай Денису Сергійовичу, 19.06.2004
р.н.» (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

12.25 СЛУХАЛИ: Про  встановлення  опіки  над  неповнолітнім  Калатай
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Денисом Сергійовичем, 19.06.2004 р.н.

Доповідає: Лучко Л.С. – головний спеціаліст служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 223/25 «Про встановлення опіки

над  неповнолітнім  Калатай  Денисом  Сергійовичем,
19.06.2004 р.н.» (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

12.26 СЛУХАЛИ: Про  встановлення  статусу  дитини-сироти  малолітньому
Кузнєцову Кирилу Олександровичу, 23.09.2007 р.н.

Доповідає: Лучко Л.С. – головний спеціаліст служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 223/26 «Про встановлення статусу

дитини-сироти малолітньому Кузнєцову Кирилу 
Олександровичу, 23.09.2007 р.н.» (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

12.27 СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  Кузьміч  Валентині  Василівні  на
укладання  договору  дарування  1/5  частки  квартири  за
адресою:  смт.  Коцюбинське,  вул.  Пономарьова,  буд.2-в,
кв.16

Доповідає: Лучко Л.С. – головний спеціаліст служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  223/27 «Про  надання  дозволу

Кузьміч  Валентині  Василівні  на  укладання  договору
дарування  1/5  частки  квартири  за  адресою:  смт.
Коцюбинське,  вул.  Пономарьова,  буд.2-в,  кв.16»
(додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

12.28 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу  матері,  Музиці  Ганні  Петрівні,  на
реєстрацію малолітньої доньки, Музики Астри Артемівни,
17 червня 2015 року народження, за адресою: м. Ірпінь,
вул.  Західна,  буд.  14,  кв.  57,  без  згоди  батька,  Музики
Артема Михайловича

Доповідає: Лучко Л.С. – головний спеціаліст служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  223/28 «Про  надання  дозволу

матері, Музиці Ганні Петрівні, на реєстрацію малолітньої
доньки,  Музики Астри Артемівни,  17  червня 2015 року
народження, за адресою: м. Ірпінь, вул. Західна, буд. 14,
кв.  57,  без  згоди  батька,  Музики Артема Михайловича»
(додається)
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Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

12.29 СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  Онуфрійчук  Станіславу
Анатолійовичу  на  укладання  та  підписання  його
неповнолітньою  донькою,  Онуфрійчук  Марією
Станіславівною, 28.08.2001 р.н., договору купівлі-продажу
будинку за адресою: смт. Коцюбинське, вул. Соборна, 22/1

Доповідає: Лучко Л.С. – головний спеціаліст служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  223/29 «Про  надання  дозволу

Онуфрійчук  Станіславу  Анатолійовичу  на  укладання  та
підписання  його  неповнолітньою  донькою,  Онуфрійчук
Марією Станіславівною, 28.08.2001 р.н., договору купівлі-
продажу  будинку  за  адресою:  смт.  Коцюбинське,  вул.
Соборна, 22/1» (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

12.30 СЛУХАЛИ: Про  встановлення  опіки   над   житлом неповнолітнього
Угляй Дениса Юрійовича, 09.05.2003р.н.

Доповідає: Лучко Л.С. – головний спеціаліст служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 223/30 «Про встановлення опіки

над  житлом неповнолітнього Угляй Дениса  Юрійовича,
09.05.2003р.н.» (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

12.31 СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над житлом малолітнього Шпака
Микити Руслановича, 01.08.2007 р.н.

Доповідає: Лучко Л.С. – головний спеціаліст служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 223/31 «Про встановлення опіки

над  житлом  малолітнього  Шпака  Микити  Руслановича,
01.08.2007 р.н.» (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

12.32 СЛУХАЛИ: Про встановлення  опіки  над малолітньою Соромицькою
Тетяною Сергіївною, 08.08.2005  р.н.

Доповідає: Лучко Л.С. – головний спеціаліст служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 223/32 «Про встановлення опіки
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над  малолітньою  Соромицькою  Тетяною  Сергіївною,
08.08.2005  р.н.» (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

12.33 СЛУХАЛИ: Про  встановлення  опіки  над  малолітнім  Хлусевич
Даніілом Віталійовичем, 30.11.2006  р.н.

Доповідає: Лучко Л.С. – головний спеціаліст служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 223/33 «Про встановлення опіки

над  малолітнім  Хлусевич  Даніілом  Віталійовичем,
30.11.2006  р.н.» (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

12.34 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Пархоменко Людмилі Валеріївні та
Пархоменко  Юлії  Валеріївні  на  укладання  договору
купівлі-продажу 2/4 часток квартири за адресою: м.Ірпінь,
вул. Антонова Авіаконструктора, буд. 6-а, кв.4

Доповідає: Лучко Л.С. – головний спеціаліст служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  223/34 «Про  надання  дозволу

Пархоменко  Людмилі  Валеріївні  та  Пархоменко  Юлії
Валеріївні  на  укладання  договору  купівлі-продажу  2/4
часток  квартири  за  адресою:  м.Ірпінь,  вул.  Антонова
Авіаконструктора, буд. 6-а, кв.4» (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

12.35 СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  Устенко  Маргариті  Сергіївні
представляти законні права та інтереси своєї малолітньої
доньки,  Рябоконь  Марії  Дмитрівні,  09.11.2010  р.н.,  при
укладанні та підписанні договору про поділ спадщини

Доповідає: Лучко Л.С. – головний спеціаліст служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  223/35 «Про  надання  дозволу

Устенко Маргариті  Сергіївні  представляти законні  права
та  інтереси  своєї  малолітньої  доньки,  Рябоконь  Марії
Дмитрівні,  09.11.2010  р.н.,  при  укладанні  та  підписанні
договору про поділ спадщини» (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

12.36 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Скороходову Максиму Івановичу на
укладання  договору  дарування  1/2  частки  квартири  за
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адресою: м.Ірпінь, вул.Полтавська, буд.64, кв.114

Доповідає: Лучко Л.С. – головний спеціаліст служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  223/36 «Про  надання  дозволу

Скороходову Максиму Івановичу на укладання договору
дарування  1/2  частки  квартири  за  адресою:  м.Ірпінь,
вул.Полтавська, буд.64, кв.114» (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

12.37 СЛУХАЛИ: Про  надання статусу дитини, позбавленої батьківського
піклування  малолітній  Соромицькій  Тетяні  Сергіївні,
08.08.2005 р.н.

Доповідає: Лучко Л.С. – головний спеціаліст служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  223/37 «Про   надання  статусу

дитини, позбавленої батьківського піклування малолітній 
Соромицькій Тетяні Сергіївні, 08.08.2005 р.н.» (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

12.38 СЛУХАЛИ: Про  встановлення  статусу  дитини-сироти  малолітньому
Дзгоєву Іллі Сергійовичу, 03.08.2005 р.н.

Доповідає: Лучко Л.С. – головний спеціаліст служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 223/38 «Про встановлення статусу

дитини-сироти  малолітньому  Дзгоєву  Іллі  Сергійовичу,
03.08.2005 р.н.» (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

12.39 СЛУХАЛИ: Про  встановлення  статусу  дитини-сироти  малолітньому
Дзгоєву Назару Володимировичу, 05.09.2014 р.н.

Доповідає: Лучко Л.С. – головний спеціаліст служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 223/39 «Про встановлення статусу

дитини-сироти  малолітньому  Дзгоєву  Назару
Володимировичу, 05.09.2014 р.н.» (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

12.40 СЛУХАЛИ: Про  влаштування  до  прийомної  сім’ї  Кузьмичей
малолітнього Дзгоєва Іллю Сергійовича, 03.08.2005 р.н.
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Доповідає: Лучко Л.С. – головний спеціаліст служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  223/40 «Про  влаштування  до

прийомної  сім’ї  Кузьмичей  малолітнього  Дзгоєва  Іллю
Сергійовича, 03.08.2005 р.н.» (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

12.41 СЛУХАЛИ: Про  влаштування  до  прийомної  сім’ї  Кузьмичей
малолітнього Дзгоєва Назара Володимировича, 05.09.2014
р.н.

Доповідає: Лучко Л.С. – головний спеціаліст служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  223/41 «Про  влаштування  до

прийомної сім’ї  Кузьмичей малолітнього Дзгоєва Назара
Володимировича, 05.09.2014 р.н.» (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

12.42 СЛУХАЛИ: Про  надання статусу дитини, позбавленої батьківського
піклування  малолітній  Павленко  Владиславі  Іванівні,
09.08.2010 р.н.

Доповідає: Лучко Л.С. – головний спеціаліст служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  223/42 «Про   надання  статусу

дитини, позбавленої батьківського піклування малолітній
Павленко Владиславі Іванівні, 09.08.2010 р.н.» (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

12.43 СЛУХАЛИ: Про  встановлення  опіки  над  малолітньою  Павленко
Владиславою Іванівною, 09.08.2010 р.н.

Доповідає: Лучко Л.С. – головний спеціаліст служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 223/43 «Про встановлення опіки

над  малолітньою  Павленко  Владиславою  Іванівною,
09.08.2010 р.н.» (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ
13.1 СЛУХАЛИ: Про  присвоєння  новоствореному  об’єкту  нерухомого  майна  –

індивідуальномут  житловому  будинку  гр.  Ємельяненко  Н.Г.
поштової адреси: м. Ірпінь, вул. академіка Заріфи Алієвої, 58-б
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Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу

ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 224/1  «Про присвоєння новоствореному
об’єкту  нерухомого  майна  –  індивідуальномут  житловому
будинку гр.  Ємельяненко Н.Г. поштової  адреси:  м.  Ірпінь,  вул.
академіка Заріфи Алієвої, 58-б»  (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

13.2 СЛУХАЛИ: Про оформлення ВКФ"ВІКТОР" дозволу на розміщення об’єктів
зовнішньої реклами по вул. Центральній, 2-а, в м. Ірпінь    
 

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 224/2  «Про оформлення ВКФ"ВІКТОР"

дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої 
реклами по вул. Центральній, 2-а, в м. Ірпінь»  (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

13.3 СЛУХАЛИ: Про  присвоєння  поштової  адреси   новоствореному  об’єкту
нерухомого майна – багатоквартирному житловому будинку гр.
Ільницької Я.Л. в  м. Ірпінь по вул. Білокур, 11
 

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 224/3  «Про присвоєння поштової адреси

новоствореному об’єкту нерухомого майна – багатоквартирному
житловому  будинку  гр.  Ільницької  Я.Л.  в   м.  Ірпінь  по  вул.
Білокур, 11»  (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

13.4 СЛУХАЛИ: Про  присвоєння  новоствореному  об’єкту  нерухомого  майна  –
багатоквартирному  житловому  будинку  №3  Приватного
акціонерного  товариства  «Київське  спеціалізоване  ремонтно-
будівельне товариство» нової поштової адреси:  м. Ірпінь,  вул.
Тургенівська, 50/3
 

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 224/4  «Про присвоєння новоствореному

об’єкту  нерухомого  майна  –  багатоквартирному  житловому
будинку  №3  Приватного  акціонерного  товариства  «Київське
спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство» нової поштової
адреси:  м. Ірпінь,  вул.  Тургенівська, 50/3»  (додається)
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Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

13.5 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської
міської  ради  №  165/4  від  14.08.2018  року:  „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  № 224/5  «Про внесення змін до рішення

виконавчого  комітету  Ірпінської  міської  ради  №  165/4  від
14.08.2018  року:  „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” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

13.6 СЛУХАЛИ: Про  оформлення  ПП«Сфера-2012»  дозволу  на  розміщення
об’єкту зовнішньої реклами по вул. Соборній в м. Ірпінь  
 

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  224/6  «Про  оформлення  ПП«Сфера-

2012» дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої
реклами по вул. Соборній в м. Ірпінь »  (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

13.7 СЛУХАЛИ: Про  оформлення  ПП«Сфера-2012»  дозволу  на  розміщення
об’єкту зовнішньої реклами по вул. Університетській в м. Ірпінь
 

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  224/7  «Про  оформлення  ПП«Сфера-

2012» дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої
реклами по вул. Університетській в м. Ірпінь»  (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

13.8 СЛУХАЛИ: Про  закріплення  нових  адресних  номерів  земельним  ділянкам
після розподілу земельної ділянки гр. Сарайли С.В. в м. Ірпінь по
вул. Ново-Оскольській, 57-а    
 

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
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ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 224/8  «Про закріплення нових адресних
номерів земельним ділянкам після розподілу земельної ділянки
гр.  Сарайли  С.В.  в  м.  Ірпінь  по  вул.  Ново-Оскольській,  57-а»
(додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

13.9 СЛУХАЛИ: Про  присвоєння  нових  адресних  номерів  земельним  ділянкам
після  розподілу  ділянки  гр.  Семенихіної  Анни  Юріївни  в  м.
Ірпінь по провулку Ворзельському,7
 

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 224/9  «Про присвоєння нових адресних

номерів  земельним  ділянкам  після  розподілу  ділянки  гр.
Семенихіної  Анни  Юріївни  в  м.  Ірпінь  по  провулку
Ворзельському,7»  (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

13.10 СЛУХАЛИ: Про  оформлення  ПТ  "Ломбард  Перший"  ТОВ  "Мікрофінанс  і
Компанія" дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої  реклами
по вул. Центральній, в м. Ірпінь  
 

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 224/10  «Про оформлення ПТ "Ломбард

Перший" ТОВ "Мікрофінанс і Компанія" дозволу на розміщення
об’єктів зовнішньої реклами по вул. Центральній, в м. Ірпінь  »
(додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

13.11 СЛУХАЛИ: Про оформлення ТОВ "МЦ"Первоцвіт» дозволу на розміщення
об’єктів  зовнішньої  реклами  по  вул.  Ново-Оскольській,  8-в,  в
м. Ірпінь  
 

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  224/11  «Про  оформлення  ТОВ

"МЦ"Первоцвіт»  дозволу  на  розміщення  об’єктів  зовнішньої
реклами по вул. Ново-Оскольській, 8-в, в м. Ірпінь »  (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

13.12 СЛУХАЛИ: Про  оформлення  ТОВ  "Фішки.юа"  дозволу  на  розміщення
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об’єктів зовнішньої реклами по вул. Центральній в м. Ірпінь    
 

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  224/12  «Про  оформлення  ТОВ

"Фішки.юа" дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої 
реклами по вул. Центральній в м. Ірпінь »  (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

13.13 СЛУХАЛИ: Про оформлення ФОП Плошенко Н.Л.  дозволу  на розміщення
об’єктів зовнішньої реклами по вул. Центральній в м. Ірпінь  
 

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  224/13  «Про  оформлення  ФОП

Плошенко  Н.Л.  дозволу  на  розміщення  об’єктів  зовнішньої
реклами по вул. Центральній в м. Ірпінь»  (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

13.14 СЛУХАЛИ: Про оформлення ФОП Стефанович С.В. дозволу на розміщення
об’єктів зовнішньої реклами по вул. Покровська,1 в м. Ірпінь  
 

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  224/14  «Про  оформлення  ФОП

Стефанович  С.В.  дозволу  на  розміщення  об’єктів  зовнішньої
реклами по вул. Покровська,1 в м. Ірпінь»  (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

13.15 СЛУХАЛИ: Про оформлення ФОП Ядловській  І.В.  дозволу  на розміщення
об’єктів зовнішньої реклами по вул. Грибоєдова в м. Ірпінь  
 

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  224/15  «Про  оформлення  ФОП

Ядловській  І.В.  дозволу  на  розміщення  об’єктів  зовнішньої
реклами по вул. Грибоєдова в м. Ірпінь  »  (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

13.16 СЛУХАЛИ: Про  закріплення  нових  адресних  номерів  земельним  ділянкам
після розподілу земельної ділянки гр. Хоменко В.П. в м. Ірпінь
по вул. Б. Хмельницького, 13   
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Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 224/16  «Про закріплення нових адресних

номерів земельним ділянкам після розподілу земельної ділянки
гр.  Хоменко  В.П.  в  м.  Ірпінь  по  вул.  Б.  Хмельницького,  13»
(додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

13.17 СЛУХАЛИ: Про присвоєння нової поштової адреси новоствореному об’єкту
нерухомого майна - житловому будинку гр. Шевцової Т.В. в м.
Ірпінь, вул. 6-та Лінія, 3    
 

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 224/17  «Про присвоєння нової поштової

адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна - житловому
будинку  гр.  Шевцової  Т.В.  в  м.  Ірпінь,  вул.  6-та  Лінія,  3»
(додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

13.18 СЛУХАЛИ: Про  впорядкування  та  організацію  території  міста  Ірпінь  для
розміщення КНС   
 

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  224/18  «Про  впорядкування  та

організацію  території  міста  Ірпінь  для  розміщення  КНС»
(додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

13.19 СЛУХАЛИ: Про  присвоєння  поштової  адреси  новоствореному  обєкту
нерухомого майна – багатоквартирному житловому будинку гр.
Оверка І.І.  в м. Ірпінь по вул. Ново-Оскольська  
 

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  224/19  «Про  присвоєння  поштової

адреси  новоствореному  обєкту  нерухомого  майна  –
багатоквартирному житловому будинку гр. Оверка І.І.  в м. Ірпінь
по вул. Ново-Оскольська»  (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0
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Головуючий                            А.В. Попсуй
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П Е Р Е Л І К
рішень, які було прийнято на засіданні

виконавчого комітету Ірпінської міської ради

                                                                           від  „13” листопада 2018 р.

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ

1. Про фінансування видатків 212

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ОБОРОНИ ТА ЦИВІЛЬНОЇ РОБОТИ

2.
Про  погодження  КП  «Ірпіньводоканал»  будівництва  нової  каналізаційної
насосної станції по вул. Джерельна в м. Ірпінь

213

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

3.
Про  затвердження  переліку  видів робіт  для відбування суспільно корисних
робіт   порушниками,  на  яких  накладено  адміністративне  стягнення  у  вигляді
суспільно корисних робіт

214

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ КООРДИНУВАННЯ КУЛЬТМАСОВИХ ЗАХОДІВ ТА
ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ РОБОТИ

4.
Про  затвердження  норм  витрат  на  проведення  спортивних  заходів  та  участі
спортсменів, тренерів та інших фахівців в міських, обласних, всеукраїнських та
міжнародних змаганнях

215

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ КУЛЬТУРУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ

5.
Про затвердження нового складу комісії з питань збереження історико-культурної
спадщини, найменувань та пам’ятних знаків при виконавчому комітеті Ірпінської
міської ради

216

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ТА НАУКИ

6.
Про затвердження порядку та проведення виплат за проходження обов’язкових
періодичних  профілактичних  медичних  оглядів  працівників  закладів  освіти
м. Ірпінь, селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське

217

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЗЕЛЕНБУД»

7.1
Про  надання  дозволу  на  видалення  аварійних,  сухостійних  дерев  у  зв’язку  з
упорядкуванням території міста Ірпеня (паркові зони)

218/1

7.2
Про надання дозволу на видалення аварійних,  сухостійних дерев  по вулицям
міста Ірпеня у зв’язку з упорядкуванням території

218/2

7.3
Про  надання  дозволу  на  видалення  аварійних,  сухостійних  дерев  у  зв’язку  з
упорядкуванням території міста Ірпеня

218/3

7.4
Про визначення юридичних осіб відповідальних за догляд та утримання скверу
«Перемога», парку «Незнайка», парку «Молодіжний», алеї, набережної та площі
Творчого духу

218/4

ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА»

8.1
Про  надання  дозволу  на  виносну  та  виїзну  торгівлю  новорічними  ялинками,
новорічними прикрасами, іграшками

219/1

8.2
Про  надання  дозволу  на  проведення  відео  зйомки  в  місті  Ірпінь,
ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПРОДАКШИН СТУДІЯ»

219/2

8.3
Про  надання  дозволу  на  виносну  та  виїзну  торгівлю  в  місті  Ірпінь  по
вул. Чехова (парк Центральний) та вул. Центральна (Привокзальна площа)

219/3

8.4
Про  надання  дозволу  на  проведення  відео  зйомки  в  місті  Ірпінь,
ТОВ «АРМАДА ФІЛМЗ»

219/4

ПИТАННЯ КП «УЖКГ «ІРПІНЬ»

9.1
Про  затвердження  кошторисної  документації  по  об’єкту  «Будівництво
(облаштування)  дренажної  системи  на  прибудинковій  території  житлового
будинку по вул. Гагаріна, 17 м. Ірпінь Київської області»

220/1

9.2 Про  затвердження  кошторисної  документації  по  обєкту  «Капітальний  ремонт
мереж зовнішнього освітлення  по вул.  Ломоносова  в  межах вулиць  9-лінія  та

220/2
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вул. Покровська в м. Ірпінь»

9.3
Про  затвердження  кошторисної  документації  по  обєкту  «Капітальний  ремонт
мереж  зовнішнього  освітлення  проїзду  вул.  Н.Оскольська  до  «джерела»  в
м. Ірпінь

220/3

ПИТАННЯ УПАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ

10.1 Про надання службового ордеру 221/1

10.2 Про взяття на квартирний облік 221/2
10.3 Про видачу дублікату Свідоцтва про право власності на житло 221/3
10.4 Про внесення змін до квартирних справ 221/4

10.5
Про  коригування  тарифів  на  теплову  енергію  та  послуги  з  централізованого
опалення, що надаються КПП «Теплоенергопостач» 

221/5

10.6

Про  встановлення  тарифів  на  послуги  з  утримання  будинків  і  споруд  та
прибудинкових територій, які надає ТОВ «ПЖ Комфортний дім (для мешканців
житлових будинків за адресами: м. Ірпінь, вул. Полтавська, 25,25-В, 25-В/1, 25-
В/2, 25-Г)»

221/6

10.7
Про коригування тарифів на послуги з централізованого опалення, що надаються
ТОВ «Ірпіньтеплопеостач»

221/7

10.8
Про погодження тарифів на послуги з централізованого опалення та постачання
гарячої води, що надаються ПрАТ «Ірпіньмаш»

221/8

10.9
Про погодження тарифів на послуги з централізованого опалення, що надаються
ТОВ «АХІМ ЕНЕРДЖИ КИЇВ»

221/9

10.10
Про погодження тарифів на послуги з централізованого опалення, що надаються
пкпп «Теплокомунсервіс»

221/10

10.11
Про  встановлення  тарифів  на  послуги  з  утримання  будинків  і  споруд  та
прибудинкових територій, які надає ТОВ «ПЖ Комфортний дім (для мешканців
житлових будинків за адресами: м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64

221/11

10.12
Про  встановлення  тарифів  на  послуги  з  утримання  будинків  і  споруд  та
прибудинкових територій, які надає ТОВ «ПЖ Комфортний дім (для мешканців
житлових будинків за адресами: м. Ірпінь, вул. Полтавська, 27-Д, 31-Н

221/12

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД»

11.1
Про  затвердження  кошторисної  документації   по  об’єкту  «Капітальне
будівництво  міні-футбольного  майданчика  по  вул.  Лісовій  (Громадянський
бюджет №53)»

222/1

11.2
Про затвердження кошторисної документації  по об’єкту «Реконструкція бювету
по вул. Шевченка в м. Ірпінь Київської області»

222/2

11.3 Про затвердження проектно-кошторисної документації 222/3
ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї

12.1
Про  визначення  місця  проживання  малолітнього  Стехайчука  Бориса,
Олександровича, 22.08.2009 р.н.

223/1

12.2

Про  надання  дозволу  Яценко  Галині  Василівни  та  Яценко  Віктору
Володимировичу  на  отримання  їхньою  неповнолітньою  донькою,  Яценко
Олександрою Вікторівною, 25.08.2002 р.н., грошової компенсації за належне їй
для отримання жиле приміщення

223/2

12.3
Про  встановлення  статусу  дитини-сироти  малолітньому  Пономаренку  Матвію
Олександровичу, 20.03.2018 р.н.

223/3

12.4
Про  встановлення  опіки  над  малолітнім  Пономаренком  Матвієм
Олександровичем, 20.03.2018р.н.

223/4

12.5
Про  надання  дозволу  Редьці  Олександру  Григоровичу  на  отримання  грошової
компенсації  від  імені  малолітнього  сина,  Редьки  Артема  Олександровича,
29.10.2006 р.н., за належне йому для отримання жиле приміщення

223/5

12.6
Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування малолітньому
Хлусевичу Даніілу Віталійовичу, 30.11.2006р.н. 

223/6

12.7
Про  визначення  місця  проживання  малолітньої  Резнік  Софії  Сергіївни,
12.08.2015р.н.

223/7

12.8 Про  надання  дозволу  Базяк  Світлані  Василівні  представляти  законні  права  та
інтереси свого малолітнього сина, Базяка Тараса Тарасовича, 04.02.2016 р.н., при
укладанні та підписанні договору дарування йому квартири за адресою: 

223/8
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м.Ірпінь, провулок Яблуневий, буд.11, корп.2, кв.9.

12.9
Про  надання  малолітній  Богдан  Ользі  Русланівні,  09  листопада  2007  року
народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних
конфліктів

223/9

12.10
Про  надання  малолітній  Божинській  Таїсії  Євгеніївні,  12  квітня  2008  року
народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних
конфліктів

223/10

12.11
Про надання малолітньому Божинському Платону Євгенійовичу, 15 березня 2015
року  народження,  статусу  дитини,  яка  постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та
збройних конфліктів

223/11

12.12
Про надання неповнолітньому Ботвіну Данилу Олександровичу, 25 квітня  2001
року  народження,  статусу  дитини,  яка  постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та
збройних конфліктів

223/12

12.13
Про надання неповнолітньому Дарвай Тарасу Володимировичу, 05 грудня 2003
року  народження,  статусу  дитини,  яка  постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та
збройних конфліктів

223/13

12.14
Про надання неповнолітній Калатай Анастасії  Володимирівні,  24 вересня 2001
року  народження,  статусу  дитини,  яка  постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та
збройних конфліктів

223/14

12.15
Про  надання  малолітній  Киричок  Анастасії  Романівні,  10  грудня  2009  року
народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних
конфліктів

223/15

12.16
Про  надання  неповнолітній  Кубрак  Анні  Сергіївні,  11  листопада  2003  року
народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних
конфліктів

223/16

12.17
Про  надання  неповнолітній  Кубрак  Олені  Сергіївні,  11  листопада  2003  року
народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних
конфліктів

223/17

12.18
Про  надання  неповнолітній  Кузіній  Дар’ї  Сергіївні,  27  січня  2003  року
народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних
конфліктів

223/18

12.19
Про  надання  неповнолітній  Перевертанній  Вірі  Юріївні,  20  квітня  2003  року
народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних
конфліктів

223/19

12.20
Про надання малолітній  Пузановій Оксані,  16 березня  2006 року народження,
статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

223/20

12.21
Про надання неповнолітньому Філенку Марку Олексійовичу, 15 березня      2003
року  народження,  статусу  дитини,  яка  постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та
збройних конфліктів

223/21

12.22
Про  надання  дозволу  Власову  Андрію  Васильовичу  на  укладання  договору
дарування квартири за адресою: м.Ірпінь, вул.Чехова, буд.6ж, кв.42

223/22

12.23
Про  зняття  піклування  та  звільнення  Ковальової  Любові  Володимирівни  від
здійснення  повноважень  піклувальника над  неповнолітнім Ботвіним Данилом
Олександровичем, 25.04.2001 р.н.

223/23

12.24
Про   надання  статусу  дитини,  позбавленої  батьківського  піклування
неповнолітньому Калатай Денису Сергійовичу, 19.06.2004 р.н.

223/24

12.25
Про  встановлення  опіки  над  неповнолітнім  Калатай  Денисом  Сергійовичем,
19.06.2004 р.н.

223/25

12.26
Про встановлення статусу дитини-сироти малолітньому Кузнєцову Кирилу 
Олександровичу, 23.09.2007 р.н.

223/26

12.27
Про  надання  дозволу  Кузьміч  Валентині  Василівні  на  укладання  договору
дарування  1/5  частки  квартири  за  адресою:  смт. Коцюбинське,
вул. Пономарьова, буд.2-в, кв.16

223/27

12.28

Про надання дозволу матері, Музиці Ганні Петрівні, на реєстрацію малолітньої
доньки, Музики Астри Артемівни, 17 червня 2015 року народження, за адресою:
м.  Ірпінь,  вул.  Західна,  буд.  14,  кв.  57,  без  згоди  батька,  Музики  Артема
Михайловича

223/28

12.29 Про  надання  дозволу  Онуфрійчук  Станіславу Анатолійовичу  на  укладання  та
підписання його неповнолітньою донькою, Онуфрійчук Марією Станіславівною,

223/29
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28.08.2001  р.н.,  договору  купівлі-продажу  будинку  за  адресою:
смт. Коцюбинське, вул. Соборна, 22/1

12.30
Про встановлення опіки  над  житлом неповнолітнього Угляй Дениса Юрійовича,
09.05.2003р.н.

223/30

12.31
Про встановлення опіки над житлом малолітнього Шпака Микити Руслановича,
01.08.2007 р.н.

223/31

12.32
Про  встановлення  опіки  над  малолітньою Соромицькою Тетяною Сергіївною,
08.08.2005  р.н.

223/32

12.33
Про  встановлення  опіки  над  малолітнім  Хлусевич  Даніілом  Віталійовичем,
30.11.2006  р.н.

223/33

12.34
Про  надання  дозволу  Пархоменко  Людмилі  Валеріївні  та  Пархоменко  Юлії
Валеріївні  на  укладання  договору  купівлі-продажу  2/4  часток  квартири  за
адресою: м.Ірпінь, вул. Антонова Авіаконструктора, буд. 6-а, кв.4

223/34

12.35
Про надання дозволу Устенко Маргариті Сергіївні представляти законні права та
інтереси своєї малолітньої доньки, Рябоконь Марії Дмитрівні, 09.11.2010 р.н., при
укладанні та підписанні договору про поділ спадщини

223/35

12.36
Про надання дозволу  Скороходову Максиму Івановичу на  укладання  договору
дарування  1/2  частки  квартири  за  адресою:  м.Ірпінь,  вул.Полтавська,  буд.64,
кв.114

223/36

12.37
Про  надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування малолітній 
Соромицькій Тетяні Сергіївні, 08.08.2005 р.н.

223/37

12.38
Про  встановлення  статусу  дитини-сироти  малолітньому  Дзгоєву  Іллі
Сергійовичу, 03.08.2005 р.н.

223/38

12.39
Про  встановлення  статусу  дитини-сироти  малолітньому  Дзгоєву  Назару
Володимировичу, 05.09.2014 р.н.

223/39

12.40
Про  влаштування  до  прийомної  сім’ї  Кузьмичей  малолітнього  Дзгоєва  Іллю
Сергійовича, 03.08.2005 р.н.

223/40

12.41
Про  влаштування  до  прийомної  сім’ї  Кузьмичей малолітнього Дзгоєва  Назара
Володимировича, 05.09.2014 р.н.

223/41

12.42
Про  надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування малолітній
Павленко Владиславі Іванівні, 09.08.2010 р.н.

223/42

12.43
Про  встановлення  опіки  над  малолітньою  Павленко  Владиславою  Іванівною,
09.08.2010 р.н.

223/43

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

13.1
Про присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна – індивідуальному
житловому  будинку  гр.  Ємельяненко  Н.Г.  поштової  адреси:  м.  Ірпінь,
вул. академіка Заріфи Алієвої, 58-б

224/1

13.2
Про  оформлення  ВКФ"ВІКТОР"  дозволу  на  розміщення  об’єктів  зовнішньої
реклами по вул. Центральній, 2-а, в м. Ірпінь

224/2

13.3
Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту нерухомого майна – 
багатоквартирному  житловому  будинку  гр.  Ільницької  Я.Л.  в   м.  Ірпінь  по
вул. Білокур, 11

224/3

13.4

Про присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна – багатоквартирному
житловому  будинку  №3  Приватного  акціонерного  товариства  «Київське
спеціалізоване  ремонтно-будівельне  товариство»  нової  поштової  адреси:
м. Ірпінь,  вул.  Тургенівська, 50/3

224/4

13.5

Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого  комітету  Ірпінської  міської  ради
№  165/4  від  14.08.2018  року:  „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”

224/5

13.6
Про  оформлення  ПП«Сфера-2012»  дозволу  на  розміщення  об’єкту зовнішньої
реклами по вул. Соборній в м. Ірпінь  

224/6

13.7
Про  оформлення  ПП«Сфера-2012»  дозволу  на  розміщення  об’єкту зовнішньої
реклами по вул. Університетській в м. Ірпінь  

224/7

13.8
Про закріплення нових адресних номерів земельним ділянкам після розподілу
земельної ділянки гр. Сарайли С.В. в м. Ірпінь по вул. Ново-Оскольській, 57-а

224/8

13.9
Про  присвоєння  нових  адресних номерів  земельним ділянкам після  розподілу
ділянки гр. Семенихіної Анни Юріївни в м. Ірпінь по провулку Ворзельському,7

224/9

13.10 Про оформлення ПТ "Ломбард Перший" ТОВ "Мікрофінанс і Компанія" дозволу 224/10
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на розміщення об’єктів зовнішньої реклами по вул. Центральній, в м. Ірпінь  

13.11
Про  оформлення  ТОВ  "МЦ"Первоцвіт»  дозволу  на  розміщення  об’єктів
зовнішньої реклами по вул. Ново-Оскольській, 8-в, в м. Ірпінь  

224/11

13.12
Про оформлення ТОВ "Фішки.юа" дозволу на розміщення об’єктів  зовнішньої
реклами по вул. Центральній в м. Ірпінь  

224/12

13.13
Про  оформлення  ФОП  Плошенко  Н.Л.  дозволу  на  розміщення  об’єктів
зовнішньої реклами по вул. Центральній в м. Ірпінь  

224/13

13.14
Про  оформлення  ФОП  Стефанович  С.В.  дозволу  на  розміщення  об’єктів
зовнішньої реклами по вул. Покровська,1 в м. Ірпінь  

224/14

13.15
Про  оформлення  ФОП  Ядловській  І.В.  дозволу  на  розміщення  об’єктів
зовнішньої реклами по вул. Грибоєдова в м. Ірпінь  

224/15

13.16
Про закріплення нових адресних номерів земельним ділянкам після розподілу 
земельної ділянки гр. Хоменко В.П. в м. Ірпінь по вул. Б. Хмельницького, 13

224/16

13.17
Про  присвоєння  нової  поштової  адреси  новоствореному  об’єкту нерухомого
майна - житловому будинку гр. Шевцової Т.В. в м. Ірпінь, вул. 6-та Лінія, 3

224/17

13.18 Про впорядкування та організацію території міста Ірпінь для розміщення КНС 224/18

13.19
Про  присвоєння  поштової  адреси новоствореному обєкту нерухомого майна  –
багатоквартирному житловому будинку гр. Оверка І.І.  в м. Ірпінь по вул. Ново-
Оскольська

224/19

Керуючий справами                                                                  Д. М. Негреша
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