
 

ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

П Р О Т О К О Л  №  9

засідання  виконавчого  комітету  Ірпінської міської ради

від «21» травня 2019 року  

Рішення  № 73/1 -81/14

 



ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 
П Р О Т О К О Л    № 9

засідання  виконавчого  комітету
від «21» травня 2019 року                                       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.
Михальченко Л.Я.
Попруга М.П.
Даніш С.П.
Пащинський С.І.
Головкевич М.М.
Памазан А.С.
Прилипко Ю.І.
Гірник А.П.
Копач М.І.
Демчишин Д.Д.
Бойчук У.В.
Чмелюк В.В.
Лаговська Т.В.

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

Зі складу виконкому на засіданні відсутні:

Кульчицька Ю.А., Кижлай С.В., Нельзін М.С., Вигінний В.М. 

Присутні на засіданні:

1. Мигитко І.В. Нач. загального відділу
2. Залужняк О.В. Нач. юридичного відділу
3. Остапчук Ж. О. Нач. відділу КП «Ірпіньжитлоінвестбуд»
4. Данилюк Є.В. Нач. фінансового управління
5. Білорус О.А. Нач. управління освіти і науки
6. Канюра С.О. Заступник нач. управління ІРІ та ЖКГ
7. Терещенко А.І. Нач. служби у справах сім’ї та дітей
8. Ковальчук М.М. Нач. КП «Муніципальна варта»
9. Представники Газета «Ірпінський вісник»
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10. Представники Інформаційне агенство ITV
11. Представники телеканалу «Погляд»
12. Наказненко О. Газета «Зоря Приірпіння»

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного    

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

ВИСТУПИЛИ: 

Негреша Д.М.  – керуючий справами 
- Про  присвоєння  поштової  адреси  новоствореному  обєкту  нерухомого  майна  –

багатоквартирному житловому будинку з  вбудованими нежитловими приміщеннями
гр. Бокача Івана Дмитровича в м. Ірпінь по вул. Мечнікова, 106-а, 106-е, 104-б, 106-б;

ВИРІШИЛИ: взяти Порядок денний  із внесеними змінами за основу: 

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

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ

1.1. Про звіт про виконання міського бюджету м. Ірпінь за І квартал 2019 року
Данилюк Є.В. –
нач. управління

1.2.
Про проект рішення «Про внесення змін до рішення 62-ї сесії Ірпінської
міської  ради  VII скликання  від  19.12.2018  року  №4577-62-VII «Про
міський бюджет м. Ірпінь на 2019 рік»

-//-

ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ

2. Про розгляд скарги Захарової Л. І.
Фрейберг А. А. –
спеціаліст відділу

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

3.
Про  роботу  закладів  дошкільної  освіти  м.  Ірпеня  та  селищ  Ворзель,
Гостомель, Коцюбинське

Білорус О.А. – 
нач. управління

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

4.
Про надання згоди на влаштування до психоневрологічного інтернату та
зміну реєстрації місця проживання недієздатної особи Фортуни А.О.

Чернявська О.І. –
заст. міського

голови

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬКОМУНІЯКАЦІЯСЕРВІС»

5.
Про  затвердження  кошторисної  документації  по  об’єкту  «Будівництво
волконно-оптичних  ліній  зв’язку  КП  «Ірпіннькомунікаціясервіс»  за
адресою: м. Іріпнь та м. Буча, Київської обл.»

Калічка А.А. –
директор КП

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД»

6. Про затвердження проектно-кошторисної документації
Дворніков І.Є. –

директор КП
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ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ, ІНВЕСТИЦІЙ
ТА ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

7.1.

Про внесення  змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської
ради №240/13 від 18.12.2018р. «Про включення житлових приміщень за
адресою  м.  Ірпінь  вул.  Тургенівська,  104-А  до  числа  службового  та
надання статусу соціального житла» 

Літвинов А.В. –
нач. управління

7.2.
Про внесення  змін  до рішення  виконавчого  комітету  Ірпінської  міської
ради від 12.02.2019 № 18/4 «Про передачу квартир у власність  громадян»

-//-

7.3. Про передачу квартир у власність громадян -//-
7.4. Про упорядкування квартирних справ -//-
7.5. Про надання службового ордеру на житло Балі С.І. -//-
7.6. Про взяття на квартирний облік -//-
7.7. Про виведення квартири із числа службових -//-

7.8.

Про внесення  змін  до рішення  виконавчого  комітету  Ірпінської  міської
ради  від  26.03.2019  №47/2  «Про  оголошення  конкурсу  серед  ОСББ  та
ЖБК  міста  щодо  реалізації  підготовлених  ними  проектів  в  рамках
Програми підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків
та житлово-будівельних кооперативів у місті Ірпінь на 2019-2021 роки»

-//-

7.9.
Про затвердження переліку платних послуг з медичного обслуговування,
які надаються КНП «ІЦМЛ» ІМР КО в новій редакції

-//-

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї

8.1.
Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського піклування
малолітній Комінар Наталії Юріївні, 02.11.2018 р.н. 

Терещенко А.І. –
начальник служби

8.2.
Про встановлення  опіки над малолітньою Комінар Наталією Юріївною,
02.11.2018 р.н.

-//-

8.3.
Про  встановлення  статусу  дитини-сироти  малолітньому  Миронюку
Олександру Володимировичу, 18.08.2009 р.н.

-//-

8.4.
Про  встановлення  опіки  над  малолітнім  Миронюком  Олександром
Володимировичем, 18.08.2009 р.н.

-//-

8.5.
Про  втрату  статусу  дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,
малолітнім Тимощуком Олександром Вікторовичем, 12.09.2018 р.н.

-//-

8.6.
Про  втрату  статусу  дитини-сироти,  малолітнім  Клопотом  Ярославом
Вадимовичем, 24.10.2014 р.н.

-//-

8.7.
Про  затвердження  висновку  про  доцільність  позбавлення  батьківських
прав  Чернишова  Дениса  Валентиновича  відносно  малолітнього  сина
Чернишова Нікіти Денисовича, 08.10.2009р.н.

-//-

8.8.
Про  затвердження  висновку  про  визначення  місця  проживання
малолітньої    Колтуненко  Аліси  Юріївни,  14.09.2013р.н.,  з  матір’ю,
Колтуненко Анастасією Андріївною.

-//-

8.9.

Про надання дозволу Акімовій Світлані  Іванівні  на укладання договору
дарування будинку за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Варшавська,
буд.114-Е/15, в якому зареєстрована малолітня онука, Акімова Катерина
Олександрівна, 06.01.2019р.н., та земельних ділянок за адресою: Київська
обл.,  м.  Ірпінь,  вул.  Варшавська,  земельна  ділянка  114-е,  кадастровий
номер 3210900000:01:138:0233, площею 0,0215га, та за адресою: Київська
обл.,  м.  Ірпінь,  вул.  Варшавська,  земельна  ділянка  114-г,  кадастровий
номер 3210900000:01:138:0256,  площею 0,0054га,  на  ім’я  сина,  Акімова
Олександра Сергійовича

-//-

8.10.

Про  надання  дозволу  матері,  Збірник  Ользі  Сергіївні,  від  імені
малолітнього сина, Збірника Германа Ігоровича, 04.07.2011 р.н., на продаж
земельної  ділянки  за  адресою:  Київська  обл.,  м.  Ірпінь,  вул.  Лугова,
земельна  ділянка  46-а,  кадастровий  номер  3210900000:01:160:0041,
площею 0,05га.  

-//-
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8.11.

Про  надання  дозволу  неповнолітній  Науменко  Вікторії  Олегівні,
19.10.2001  року  народження,  зі  згоди  батьків,  Науменка  Олега
Анатолійовича та Науменко Олени Миколаївни,  на отримання грошової
компенсації за належне їй для отримання жиле приміщення

-//-

8.12.
Про надання малолітньому Бабаченку Дмитру Денисовичу, 07 грудня 2014
року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій
та збройних конфліктів

-//-

8.13.
Про надання малолітній Бабаченко Катерині Денисівні , 26 квітня  2017
року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій
та збройних конфліктів

-//-

8.14.
Про  надання  малолітньому  Заїці  Володимиру  Едуардовичу,  14  серпня
2005  року  народження,  статусу  дитини,  яка  постраждала  внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів

-//-

8.15.
Про  надання  Тищенко  Анастасії  Дмитрівні,  08  грудня  2000  року
народження,  статусу дитини,  яка постраждала внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів

-//-

8.16.
Про надання малолітньому Тищенку Андрію Андрійовичу, 08 грудня 2015
року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій
та збройних конфліктів

-//-

8.17.
Про надання малолітній Тищенко Валерії Сергіївні, 31 травня 2010 року
народження,  статусу дитини,  яка постраждала внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів

-//-

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

9.1.
Про  погодження  гр.  Багатюку  А.О.  переведення  садового  будинку  в
м.  Ірпінь, садівницьке  товариство  „Яблунька”  по  вул.  Озерній,  35  в
житловий будинок

Негреша Д.М. –
керуючий
справами

9.2.
Про  присвоєння  поштової  адреси  новоствореному  об’єкту  нерухомого
майна – житловому будинку та земельній ділянці гр. Бойка І.В. в м. Ірпінь
по вул. Героїв, 48-б

-//-

9.3.
Про  зміну  поштової  адреси  житлового  будинку  в  м.  Ірпінь  по
вул. Київській, 79-е

-//-

9.4.
Про зміну  поштової  адреси  медично-санітарної  частини з  відповідними
господарськими  будівлями  і  спорудами  Національного  університету
державної фіскальної служби України в м. Ірпінь по вул. Садовій, 45-а

-//-

9.5.
Про  закріплення  нових  адресних  номерів  земельним  ділянкам  після
розподілу ділянки гр. Джафарової Н. М. в м. Ірпінь по вул. Слов’янській,
33

-//-

9.6.
Про  виділення  частин  житлового  будинку  в  окремі  об’єкти  власності
гр.  Павельчука  В.І.  та  гр.  Жемчужній  Т.Є.  в  м.  Ірпінь  по  вул.  74-ї
стрілецької дивізії, 8 з присвоєнням нових адрес

-//-

9.7.
Про присвоєння  новоствореному  об’єкту  нерухомого  майна  –  магазину
ФОП Кисленко Р. І. нової поштової адреси: м. Ірпінь,  вул. Центральна,
24-а

-//-

9.8.
Про  виділення  частин  житлового  будинку  в  окремі  об’єкти  власності
гр. Репіка В.М. в м. Ірпінь по вул. Давидчука, 59-б з присвоєнням нових
поштових адрес

-//-

9.9.
Про  виділення  частин  житлового  будинку  в  окремі  об’єкти  власності
гр. Репік А.В. та гр. Лісовської Н.М. в м. Ірпінь по вул. Давидчука, 59-б/1 з
присвоєнням нових поштових адрес

-//-

9.10.
Про  зміну  адресного  номеру  земельної  ділянки,  що  знаходяться  у
власності гр. Смульського А.А., Смульської В.Б.К. та гр. Сулима Н.А. в
м. Ірпінь по вул. Котляревського, 18

-//-

5



9.11.
Про зміну поштової адреси об’єкта нерухомого майна – магазину № 110
гр. Сущенка А.В. в м. Ірпінь по вул. Гостомельське шосе, 6-а

-//-

9.12.
Про  закріплення  нових  адресних  номерів  земельним  ділянкам  після
розподілу ділянки гр. Целік О.Р. в м. Ірпінь по вул. В. Павленка, 36

-//-

9.13.
Про  закріплення  нових  адресних  номерів  земельним  ділянкам  після
розподілу  ділянки  гр.  Целіка  Є.С.  в  м.  Ірпінь  по  провул.  1-ому
Українському, 27

-//-

П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й :

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ
1.1 СЛУХАЛИ: Про звіт про виконання міського бюджету м. Ірпінь за І квартал

2019 року 

Доповідає: Данилюк Є.В. – начальник управління
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 73/1  «Про звіт про виконання міського

бюджету м. Ірпінь за І квартал 2019 року»  (додається)

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

1.2 СЛУХАЛИ: Про  проект  рішення  «Про  внесення  змін  до  рішення  62-ї  сесії
Ірпінської міської ради VII скликання від 19.12.2018 року №4577-
62-VII «Про міський бюджет м. Ірпінь на 2019 рік»

Доповідає: Данилюк Є.В. – начальник управління
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 73/2  «Про проект рішення «Про внесення

змін до рішення 62-ї сесії Ірпінської міської ради VII скликання
від 19.12.2018 року №4577-62-VII «Про міський бюджет м. Ірпінь
на 2019 рік»»  (додається)

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

ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ
2. СЛУХАЛИ: Про розгляд скарги Захарової Л. І.

Доповідає: Фрейберг А. А. – спеціаліст відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №74   «Про розгляд скарги Захарової Л. І.»

(додається)

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

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

3 СЛУХАЛИ: Про  роботу  закладів  дошкільної  освіти  м.  Ірпеня  та  селищ
Ворзель, Гостомель, Коцюбинське

Доповідає: Білорус О.А. – нач. управління
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ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення  №  75   «Про  роботу  закладів  дошкільної
освіти  м.  Ірпеня  та  селищ  Ворзель,  Гостомель,  Коцюбинське»
(додається)

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

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА 
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

4. СЛУХАЛИ: Про  надання  згоди  на  влаштування  до  психоневрологічного
інтернату  та  зміну  реєстрації  місця  проживання  недієздатної
особи Фортуни А.О.

Доповідає: Чернявська О.І. – заступник міського голови
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення  №76   «Про  розгляд  скарги  Берзіної  Л.І.»

(додається)

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

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬКОМУНІЯКАЦІЯСЕРВІС»
5. СЛУХАЛИ: Про  затвердження  кошторисної  документації  по  об’єкту

«Будівництво  волконно-оптичних  ліній  зв’язку  КП
«Ірпіннькомунікаціясервіс»  за  адресою:  м.  Іріпнь  та  м.  Буча,
Київської обл.»

Доповідає: Калічка А.А. – директор КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення  №77   «Про  затвердження  кошторисної

документації  по  об’єкту  «Будівництво  волконно-оптичних  ліній
зв’язку КП «Ірпіннькомунікаціясервіс» за адресою: м. Іріпнь та м.
Буча, Київської обл.»»  (додається)

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

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТГРУП»

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації 

Доповідає: Дворніков І.Є. -  директор КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  78 «Про  затвердження  проектно-

кошторисної документації» (додається)

Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0
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ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ
7.1 СЛУХАЛИ: Про внесення  змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської

міської ради №240/13 від 18.12.2018р. «Про включення житлових
приміщень за адресою м. Ірпінь вул. Тургенівська, 104-А до числа
службового та надання статусу соціального житла» 

Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  79/1 «Про  внесення   змін  до  рішення

виконавчого  комітету  Ірпінської  міської  ради  №240/13  від
18.12.2018р. «Про включення житлових приміщень за адресою м.
Ірпінь вул. Тургенівська, 104-А до числа службового та надання
статусу соціального житла»» (додається)

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

7.2 СЛУХАЛИ: Про внесення  змін  до  рішення виконавчого  комітету  Ірпінської
міської  ради  від  12.02.2019  №18/4  «Про  передачу  квартир  у
власність  громадян»

Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  79/2 «Про  внесення  змін  до  рішення

виконавчого  комітету  Ірпінської  міської  ради  від  12.02.2019
№18/4 «Про передачу квартир у власність  громадян»» (додається)

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

7.3 СЛУХАЛИ: Про передачу квартир у власність громадян 

Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 79/3 «Про передачу квартир у власність

громадян» (додається)

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

7.4 СЛУХАЛИ: Про упорядкування квартирних справ 

Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  79/4 «Про  упорядкування  квартирних

справ» (додається)

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

7.5 СЛУХАЛИ: Про надання службового ордеру на житло Балі С.І.
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Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 79/5 «Про надання службового ордеру на

житло Балі С.І.» (додається)

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

7.6 СЛУХАЛИ: Про взяття на квартирний облік 

Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 79/6 «Про взяття на квартирний облік»

(додається)

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

7.7 СЛУХАЛИ: Про виведення квартири із числа службових 

Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 79/7 «Про виведення квартири із  числа

службових» (додається)

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

7.8 СЛУХАЛИ: Про внесення  змін  до  рішення виконавчого  комітету  Ірпінської
міської  ради  від  26.03.2019  №47/2  «Про  оголошення  конкурсу
серед ОСББ та  ЖБК міста  щодо  реалізації  підготовлених ними
проектів  в  рамках  Програми підтримки  об'єднань  співвласників
багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів
у місті Ірпінь на 2019-2021 роки»

Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  79/8 «Про  внесення  змін  до  рішення

виконавчого  комітету  Ірпінської  міської  ради  від  26.03.2019
№47/2  «Про  оголошення  конкурсу  серед  ОСББ  та  ЖБК  міста
щодо реалізації підготовлених ними проектів в рамках Програми
підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та
житлово-будівельних  кооперативів  у  місті  Ірпінь  на  2019-2021
роки»» (додається)

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

7.9 СЛУХАЛИ: Про  затвердження  переліку  платних  послуг  з  медичного
обслуговування,  які  надаються  КНП  «ІЦМЛ»  ІМР  КО  в  новій
редакції 
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Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 79/9 «Про затвердження переліку платних

послуг з медичного обслуговування, які надаються КНП «ІЦМЛ»
ІМР КО в новій редакції» (додається)

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

          ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї
8.1 СЛУХАЛИ: Про  встановлення  статусу  дитини,  позбавленої  батьківського

піклування малолітній Комінар Наталії Юріївні, 02.11.2018 р.н. 

Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 80/1 «Про встановлення статусу дитини,

позбавленої батьківського піклування малолітній Комінар Наталії
Юріївні, 02.11.2018 р.н.» (додається)

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

8.2 СЛУХАЛИ: Про  встановлення  опіки  над  малолітньою  Комінар  Наталією
Юріївною, 02.11.2018 р.н.

Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №80/2 «Про  встановлення  опіки  над

малолітньою  Комінар  Наталією  Юріївною,  02.11.2018  р.н.»
(додається)

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

8.3 СЛУХАЛИ: Про  встановлення  статусу  дитини-сироти  малолітньому
Миронюку Олександру Володимировичу, 18.08.2009 р.н.

Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 80/3 «Про встановлення статусу дитини-

сироти  малолітньому  Миронюку  Олександру  Володимировичу,
18.08.2009 р.н.» (додається)

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

8.4 СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над малолітнім Миронюком Олександром
Володимировичем, 18.08.2009 р.н.

Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби
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ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  80/4 «Про  встановлення  опіки  над
малолітнім  Миронюком  Олександром    Володимировичем,
18.08.2009 р.н.» (додається)

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

8.5 СЛУХАЛИ: Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування,
малолітнім  Тимощуком  Олександром  Вікторовичем,  12.09.2018
р.н.

Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  80/5 «Про  втрату  статусу  дитини,

позбавленої  батьківського  піклування,  малолітнім  Тимощуком
Олександром Вікторовичем, 12.09.2018 р.н.» (додається)

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

8.6 СЛУХАЛИ: Про  втрату  статусу  дитини-сироти,  малолітнім  Клопотом
Ярославом Вадимовичем, 24.10.2014 р.н.

Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 80/6 «Про втрату статусу дитини-сироти,

малолітнім Клопотом Ярославом Вадимовичем,  24.10.2014  р.н.»
(додається)

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

8.7 СЛУХАЛИ: Про  затвердження  висновку  про  доцільність  позбавлення
батьківських  прав  Чернишова  Дениса  Валентиновича  відносно
малолітнього сина Чернишова Нікіти Денисовича, 08.10.2009р.н.

Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  80/7 «Про  затвердження  висновку  про

доцільність  позбавлення  батьківських  прав  Чернишова  Дениса
Валентиновича  відносно  малолітнього  сина  Чернишова  Нікіти
Денисовича, 08.10.2009р.н.» (додається)

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

8.8 СЛУХАЛИ: Про  затвердження  висновку  про  визначення  місця  проживання
малолітньої Колтуненко Аліси Юріївни, 14.09.2013р.н., з матір’ю,
Колтуненко Анастасією Андріївною.
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Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  80/8 «Про  затвердження  висновку  про

визначення  місця  проживання  малолітньої  Колтуненко  Аліси
Юріївни,  14.09.2013р.н.,  з  матір’ю,  Колтуненко  Анастасією
Андріївною.» (додається)

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

8.9 СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  Акімовій  Світлані  Іванівні  на  укладання
договору дарування будинку за адресою: Київська обл., м. Ірпінь,
вул. Варшавська, буд.114-Е/15, в якому зареєстрована малолітня
онука,  Акімова  Катерина  Олександрівна,  06.01.2019р.н.,  та
земельних  ділянок  за  адресою:  Київська  обл.,  м.  Ірпінь,  вул.
Варшавська,  земельна  ділянка  114-е,  кадастровий  номер
3210900000:01:138:0233,  площею  0,0215га,  та  за  адресою:
Київська обл., м. Ірпінь, вул. Варшавська, земельна ділянка 114-г,
кадастровий номер 3210900000:01:138:0256, площею 0,0054га, на
ім’я сина, Акімова Олександра Сергійовича

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  80/9 «Про  надання  дозволу  Акімовій

Світлані  Іванівні  на  укладання  договору  дарування  будинку  за
адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Варшавська, буд.114-Е/15,
в  якому  зареєстрована  малолітня  онука,  Акімова  Катерина
Олександрівна, 06.01.2019р.н.,  та земельних ділянок за адресою:
Київська обл., м. Ірпінь, вул. Варшавська, земельна ділянка 114-е,
кадастровий номер 3210900000:01:138:0233, площею 0,0215га, та
за адресою: Київська обл.,  м.  Ірпінь,  вул.  Варшавська,  земельна
ділянка  114-г,  кадастровий  номер  3210900000:01:138:0256,
площею 0,0054га, на ім’я сина, Акімова Олександра Сергійовича»
(додається)

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

8.10 СЛУХАЛИ: Про надання  дозволу  матері,  Збірник  Ользі  Сергіївні,  від  імені
малолітнього сина,  Збірника Германа Ігоровича,  04.07.2011 р.н.,
на продаж земельної ділянки за адресою: Київська обл., м. Ірпінь,
вул.  Лугова,  земельна  ділянка  46-а,  кадастровий  номер
3210900000:01:160:0041, площею 0,05га.  

Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  80/10 «Про  надання  дозволу  матері,

Збірник  Ользі  Сергіївні,  від  імені  малолітнього  сина,  Збірника
Германа Ігоровича, 04.07.2011 р.н., на продаж земельної ділянки
за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Лугова, земельна ділянка
46-а, кадастровий номер 3210900000:01:160:0041, площею 0,05га.
» (додається)
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Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

8.11 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу неповнолітній Науменко Вікторії Олегівні,
19.10.2001  року  народження,  зі  згоди  батьків,  Науменка  Олега
Анатолійовича  та  Науменко  Олени  Миколаївни,  на  отримання
грошової  компенсації  за  належне  їй  для  отримання  жиле
приміщення

Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 80/11 «Про надання дозволу неповнолітній

Науменко Вікторії Олегівні, 19.10.2001 року народження, зі згоди
батьків,  Науменка  Олега  Анатолійовича  та  Науменко  Олени
Миколаївни,  на  отримання  грошової  компенсації  за  належне  їй
для отримання жиле приміщення» (додається)

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

8.12 СЛУХАЛИ: Про  надання  малолітньому  Бабаченку  Дмитру  Денисовичу,  07
грудня 2014 року народження,  статусу дитини, яка постраждала
внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  80/12 «Про  надання  малолітньому

Бабаченку Дмитру Денисовичу, 07 грудня 2014 року народження,
статусу  дитини,  яка  постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та
збройних конфліктів» (додається)

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

8.13 СЛУХАЛИ: Про надання малолітній Бабаченко Катерині Денисівні, 26 квітня
2017 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів 

Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 80/13 «Про надання малолітній Бабаченко

Катерині  Денисівні,  26  квітня   2017  року  народження,  статусу
дитини,  яка  постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та  збройних
конфліктів» (додається)

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

8.14 СЛУХАЛИ: Про  надання  малолітньому  Заїці  Володимиру  Едуардовичу,
13



14 серпня 2005 року народження, статусу дитини, яка постраждала
внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 80/14 «Про надання малолітньому Заїці

Володимиру  Едуардовичу,  14  серпня  2005  року  народження,
статусу  дитини,  яка  постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та
збройних конфліктів» (додається)

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

8.15 СЛУХАЛИ: Про надання Тищенко Анастасії Дмитрівні, 08 грудня 2000 року
народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних
дій та збройних конфліктів 

Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 80/15 «Про надання Тищенко Анастасії

Дмитрівні, 08 грудня 2000 року народження, статусу дитини, яка
постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та  збройних  конфліктів»
(додається)

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

8.16 СЛУХАЛИ: Про  надання  малолітньому  Тищенку  Андрію  Андрійовичу,
08 грудня 2015 року народження, статусу дитини, яка постраждала
внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  80/16 «Про  надання  малолітньому

Тищенку Андрію Андрійовичу, 08 грудня 2015 року народження,
статусу  дитини,  яка  постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та
збройних конфліктів» (додається)

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

8.17 СЛУХАЛИ: Про  надання  малолітній  Тищенко  Валерії  Сергіївні,  31  травня
2010 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів 

Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 80/17 «Про надання малолітній Тищенко

Валерії  Сергіївні,  31  травня  2010  року  народження,  статусу
дитини,  яка  постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та  збройних
конфліктів» (додається)
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Голосували: “За” –17
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

9.1 СЛУХАЛИ: Про погодження гр. Багатюку А.О. переведення садового будинку
в м. Ірпінь, садівницьке товариство „Яблунька” по вул. Озерній,
35 в житловий будинок 

Доповідає: Негреша Д.М. – керуючий справами
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 81/1 «Про погодження гр. Багатюку А.О.

переведення садового будинку в м. Ірпінь, садівницьке товариство
„Яблунька” по вул. Озерній, 35 в житловий будинок» (додається)

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

9.2 СЛУХАЛИ: Про  присвоєння  поштової  адреси  новоствореному  об’єкту
нерухомого майна – житловому будинку та земельній ділянці гр.
Бойка І.В. в м. Ірпінь по вул. Героїв, 48-б

Доповідає: Негреша Д.М. – керуючий справами
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 81/2 «Про присвоєння поштової  адреси

новоствореному об’єкту нерухомого майна – житловому будинку
та земельній ділянці гр. Бойка І.В. в м. Ірпінь по вул. Героїв, 48-б»
(додається)

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

9.3 СЛУХАЛИ: Про  зміну  поштової  адреси  житлового  будинку  в  м.  Ірпінь  по
вул. Київській, 79-е 

Доповідає: Негреша Д.М. – керуючий справами
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  81/3 «Про  зміну  поштової  адреси

житлового  будинку  в  м.  Ірпінь  по  вул.  Київській,  79-е»
(додається)

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

9.4 СЛУХАЛИ: Про  зміну  поштової  адреси  медично-санітарної  частини  з
відповідними  господарськими  будівлями  і  спорудами
Національного  університету  державної  фіскальної  служби
України в м. Ірпінь по вул. Садовій, 45-а

Доповідає: Негреша Д.М. – керуючий справами
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 81/4 «Про зміну поштової адреси медично-

15



санітарної  частини  з  відповідними  господарськими  будівлями  і
спорудами  Національного  університету  державної  фіскальної
служби України в м. Ірпінь по вул. Садовій, 45-а» (додається)

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

9.5 СЛУХАЛИ: Про  закріплення  нових  адресних  номерів  земельним  ділянкам
після розподілу ділянки гр. Джафарової Н. М. в м. Ірпінь по вул.
Слов’янській, 33

Доповідає: Негреша Д.М. – керуючий справами
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 81/5 «Про закріплення нових адресних

номерів  земельним  ділянкам  після  розподілу  ділянки  гр.
Джафарової  Н.  М.  в  м.  Ірпінь  по  вул.  Слов’янській,  33»
(додається)

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

9.6 СЛУХАЛИ: Про  виділення  частин  житлового  будинку  в  окремі  об’єкти
власності гр. Павельчука В.І. та гр. Жемчужній Т.Є. в м. Ірпінь по
вул. 74-ї стрілецької дивізії, 8 з присвоєнням нових адрес 

Доповідає: Негреша Д.М. – керуючий справами
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 81/6 «Про виділення частин житлового

будинку  в  окремі  об’єкти  власності  гр.  Павельчука  В.І.  та  гр.
Жемчужній Т.Є.  в м. Ірпінь по вул.  74-ї  стрілецької дивізії,  8 з
присвоєнням нових адрес» (додається)

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

9.7 СЛУХАЛИ: Про  присвоєння  новоствореному  об’єкту  нерухомого  майна  –
магазину  ФОП Кисленко Р. І. нової поштової адреси: м. Ірпінь,
вул. Центральна, 24-а 

Доповідає: Негреша Д.М. – керуючий справами
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   № 81/7 «Про присвоєння  новоствореному

об’єкту нерухомого майна – магазину  ФОП Кисленко Р. І. нової
поштової адреси: м. Ірпінь,  вул. Центральна, 24-а» (додається)

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

9.8 СЛУХАЛИ: Про  виділення  частин  житлового  будинку  в  окремі  об’єкти
власності  гр.  Репіка В.М. в м.  Ірпінь по вул.  Давидчука,  59-б з
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присвоєнням нових поштових адрес 

Доповідає: Негреша Д.М. – керуючий справами
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 81/8 «Про виділення частин житлового

будинку в окремі об’єкти власності гр. Репіка В.М. в м. Ірпінь по
вул.  Давидчука,  59-б  з  присвоєнням  нових  поштових  адрес»
(додається)

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

9.9 СЛУХАЛИ: Про  виділення  частин  житлового  будинку  в  окремі  об’єкти
власності гр. Репік А.В. та гр. Лісовської Н.М. в м. Ірпінь по вул.
Давидчука, 59-б/1 з присвоєнням нових поштових адрес 

Доповідає: Негреша Д.М. – керуючий справами
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 81/9 «Про виділення частин житлового

будинку в окремі об’єкти власності гр. Репік А.В. та гр. Лісовської
Н.М. в м. Ірпінь по вул. Давидчука, 59-б/1 з присвоєнням нових
поштових адрес» (додається)

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

9.10 СЛУХАЛИ: Про зміну адресного номеру земельної ділянки, що знаходяться у
власності гр. Смульського А.А., Смульської В.Б.К. та гр. Сулима
Н.А. в м. Ірпінь по вул. Котляревського, 18

Доповідає: Негреша Д.М. – керуючий справами
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  81/10 «Про  зміну  адресного  номеру

земельної  ділянки,  що знаходяться у  власності  гр.  Смульського
А.А.,  Смульської В.Б.К.  та гр.  Сулима Н.А. в м.  Ірпінь по вул.
Котляревського, 18» (додається)

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

9.11 СЛУХАЛИ: Про зміну поштової адреси об’єкта нерухомого майна – магазину
№ 110 гр. Сущенка А.В. в м. Ірпінь по вул. Гостомельське шосе,
6-а 

Доповідає: Негреша Д.М. – керуючий справами
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 81/11 «Про зміну поштової адреси об’єкта

нерухомого майна – магазину № 110 гр. Сущенка А.В. в м. Ірпінь
по вул. Гостомельське шосе, 6-а» (додається)

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

9.12 СЛУХАЛИ: Про  закріплення  нових  адресних  номерів  земельним  ділянкам
після  розподілу  ділянки  гр.  Целік  О.Р.  в  м.  Ірпінь  по  вул.  В.
Павленка, 36

Доповідає: Негреша Д.М. – керуючий справами
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 81/12 «Про закріплення нових адресних

номерів  земельним ділянкам  після  розподілу  ділянки  гр.  Целік
О.Р. в м. Ірпінь по вул. В. Павленка, 36» (додається)

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

9.13 СЛУХАЛИ: Про  закріплення  нових  адресних  номерів  земельним  ділянкам
після розподілу ділянки гр. Целіка Є.С. в м. Ірпінь по провул. 1-
ому Українському, 27

Доповідає: Негреша Д.М. – керуючий справами
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 81/13 «Про закріплення нових адресних

номерів земельним ділянкам після розподілу ділянки гр.  Целіка
Є.С. в м. Ірпінь по провул. 1-ому Українському, 27» (додається)

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

9.14 СЛУХАЛИ: Про  присвоєння  поштової  адреси  новоствореному  обєкту
нерухомого  майна  –  багатоквартирному  житловому  будинку  з
вбудованими  нежитловими  приміщеннями  гр.  Бокача  Івана
Дмитровича  в  м.  Ірпінь по вул.  Мечнікова,  106-а,  106-е,  104-б,
106-б

Доповідає: Негреша Д.М. – керуючий справами
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 81/14 «Про присвоєння поштової адреси

новоствореному обєкту  нерухомого  майна  –  багатоквартирному
житловому будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями
гр. Бокача Івана Дмитровича в м. Ірпінь по вул. Мечнікова, 106-а,
106-е, 104-б, 106-б» (додається)

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

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 «21» травня 2019 року 9.00

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ

1.1. Про звіт про виконання міського бюджету м. Ірпінь за І квартал 2019 року 73/1

1.2.
Про проект рішення «Про внесення змін до рішення 62-ї сесії Ірпінської міської
ради VII скликання від 19.12.2018 року №4577-62-VII «Про міський бюджет м.
Ірпінь на 2019 рік»

73/2

ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ

2. Про розгляд скарги Захарової Л. І. 74

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

3.
Про роботу закладів дошкільної освіти м. Ірпеня та селищ Ворзель, Гостомель,
Коцюбинське

75

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

4.
Про надання згоди на влаштування до психоневрологічного інтернату та зміну
реєстрації місця проживання недієздатної особи Фортуни А.О.

76

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬКОМУНІЯКАЦІЯСЕРВІС»

5.
Про  затвердження  кошторисної  документації  по  об’єкту  «Будівництво
волконно-оптичних ліній зв’язку КП «Ірпіннькомунікаціясервіс» за адресою: м.
Іріпнь та м. Буча, Київської обл.»

77

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД»

6. Про затвердження проектно-кошторисної документації 78

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ, ІНВЕСТИЦІЙ
ТА ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

7.1.

Про внесення  змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради
№240/13 від 18.12.2018р. «Про включення житлових приміщень за адресою м.
Ірпінь  вул.  Тургенівська,  104-А  до  числа  службового  та  надання  статусу
соціального житла» 

79/1

7.2.
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради від
12.02.2019 № 18/4 «Про передачу квартир у власність  громадян»

79/2

7.3. Про передачу квартир у власність громадян 79/3
7.4. Про упорядкування квартирних справ 79/4
7.5. Про надання службового ордеру на житло Балі С.І. 79/5
7.6. Про взяття на квартирний облік 79/6
7.7. Про виведення квартири із числа службових 79/7

7.8.

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради від
26.03.2019 №47/2 «Про оголошення конкурсу серед ОСББ та ЖБК міста щодо
реалізації підготовлених ними проектів в рамках Програми підтримки об'єднань
співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів
у місті Ірпінь на 2019-2021 роки»

79/8
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7.9.
Про затвердження  переліку  платних  послуг  з  медичного обслуговування,  які
надаються КНП «ІЦМЛ» ІМР КО в новій редакції

79/9

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї

8.1.
Про  встановлення  статусу  дитини,  позбавленої  батьківського  піклування
малолітній Комінар Наталії Юріївні, 02.11.2018 р.н. 

80/1

8.2.
Про  встановлення  опіки  над  малолітньою  Комінар  Наталією  Юріївною,
02.11.2018 р.н.

80/2

8.3.
Про встановлення статусу дитини-сироти малолітньому Миронюку Олександру
Володимировичу, 18.08.2009 р.н.

80/3

8.4.
Про  встановлення  опіки  над  малолітнім  Миронюком  Олександром
Володимировичем, 18.08.2009 р.н.

80/4

8.5.
Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, малолітнім
Тимощуком Олександром Вікторовичем, 12.09.2018 р.н.

80/5

8.6.
Про  втрату  статусу  дитини-сироти,  малолітнім  Клопотом  Ярославом
Вадимовичем, 24.10.2014 р.н.

80/6

8.7.
Про  затвердження  висновку  про  доцільність  позбавлення  батьківських  прав
Чернишова  Дениса  Валентиновича  відносно  малолітнього  сина  Чернишова
Нікіти Денисовича, 08.10.2009р.н.

80/7

8.8.
Про  затвердження  висновку  про  визначення  місця  проживання  малолітньої
Колтуненко Аліси Юріївни, 14.09.2013р.н., з матір’ю, Колтуненко Анастасією
Андріївною.

80/8

8.9.

Про  надання  дозволу  Акімовій  Світлані  Іванівні  на  укладання  договору
дарування  будинку  за  адресою:  Київська  обл.,  м.  Ірпінь,  вул.  Варшавська,
буд.114-Е/15,  в  якому  зареєстрована  малолітня  онука,  Акімова  Катерина
Олександрівна, 06.01.2019р.н., та земельних ділянок за адресою: Київська обл.,
м.  Ірпінь,  вул.  Варшавська,  земельна  ділянка  114-е,  кадастровий  номер
3210900000:01:138:0233,  площею  0,0215га,  та  за  адресою:  Київська  обл.,  м.
Ірпінь,  вул.  Варшавська,  земельна  ділянка  114-г,  кадастровий  номер
3210900000:01:138:0256,  площею 0,0054га,  на  ім’я сина,  Акімова Олександра
Сергійовича

80/9

8.10.

Про надання дозволу матері,  Збірник Ользі  Сергіївні,  від імені  малолітнього
сина, Збірника Германа Ігоровича, 04.07.2011 р.н., на продаж земельної ділянки
за  адресою:  Київська  обл.,  м.  Ірпінь,  вул.  Лугова,  земельна  ділянка  46-а,
кадастровий номер 3210900000:01:160:0041, площею 0,05га.  

80/10

8.11.

Про  надання  дозволу  неповнолітній  Науменко  Вікторії  Олегівні,  19.10.2001
року народження, зі згоди батьків, Науменка Олега Анатолійовича та Науменко
Олени  Миколаївни,  на  отримання  грошової  компенсації  за  належне  їй  для
отримання жиле приміщення

80/11

8.12.
Про надання малолітньому Бабаченку Дмитру Денисовичу, 07 грудня 2014 року
народження,  статусу  дитини,  яка  постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та
збройних конфліктів

80/12

8.13.
Про надання малолітній Бабаченко Катерині Денисівні , 26 квітня  2017 року
народження,  статусу  дитини,  яка  постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та
збройних конфліктів

80/13

8.14.
Про надання малолітньому Заїці Володимиру Едуардовичу, 14 серпня 2005 року
народження,  статусу  дитини,  яка  постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та
збройних конфліктів

80/14

8.15.
Про надання Тищенко Анастасії Дмитрівні, 08 грудня 2000 року народження,
статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

80/15

8.16.
Про надання малолітньому Тищенку Андрію Андрійовичу, 08 грудня 2015 року
народження,  статусу  дитини,  яка  постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та
збройних конфліктів

80/16
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8.17.
Про  надання  малолітній  Тищенко  Валерії  Сергіївні,  31  травня  2010  року
народження,  статусу  дитини,  яка  постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та
збройних конфліктів

80/17

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

9.1.
Про  погодження  гр.  Багатюку  А.О.  переведення  садового  будинку  в
м. Ірпінь, садівницьке товариство „Яблунька” по вул. Озерній, 35 в житловий
будинок

81/1

9.2.
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна –
житловому  будинку  та  земельній  ділянці  гр.  Бойка  І.В.  в  м.  Ірпінь  по  вул.
Героїв, 48-б

81/2

9.3.
Про зміну поштової адреси житлового будинку в м. Ірпінь по                      вул.
Київській, 79-е

81/3

9.4.
Про  зміну  поштової  адреси  медично-санітарної  частини  з  відповідними
господарськими будівлями і спорудами Національного університету державної
фіскальної служби України в м. Ірпінь по вул. Садовій, 45-а

81/4

9.5.
Про закріплення нових адресних номерів земельним ділянкам після розподілу
ділянки гр. Джафарової Н. М. в м. Ірпінь по вул. Слов’янській, 33

81/5

9.6.
Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності           гр.
Павельчука  В.І.  та  гр.  Жемчужній  Т.Є.  в  м.  Ірпінь  по  вул.  74-ї  стрілецької
дивізії, 8 з присвоєнням нових адрес

81/6

9.7.
Про присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна – магазину  ФОП
Кисленко Р. І. нової поштової адреси: м. Ірпінь,  вул. Центральна, 24-а

81/7

9.8.
Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності            гр.
Репіка В.М. в м. Ірпінь по вул. Давидчука, 59-б з присвоєнням нових поштових
адрес

81/8

9.9.
Про  виділення  частин  житлового  будинку  в  окремі  об’єкти  власності
гр.  Репік А.В. та гр. Лісовської Н.М. в м. Ірпінь по вул. Давидчука,  59-б/1 з
присвоєнням нових поштових адрес

81/9

9.10.
Про зміну адресного номеру земельної ділянки, що знаходяться у власності гр.
Смульського А.А., Смульської В.Б.К. та гр. Сулима Н.А. в  м. Ірпінь по вул.
Котляревського, 18

81/10

9.11.
Про зміну поштової  адреси об’єкта нерухомого майна – магазину № 110 гр.
Сущенка А.В. в м. Ірпінь по вул. Гостомельське шосе, 6-а

81/11

9.12.
Про закріплення нових адресних номерів земельним ділянкам після розподілу
ділянки гр. Целік О.Р. в м. Ірпінь по вул. В. Павленка, 36

81/12

9.13.
Про закріплення нових адресних номерів земельним ділянкам після розподілу
ділянки гр. Целіка Є.С. в м. Ірпінь по провул. 1-ому Українському, 27

81/13

9.14.

Про присвоєння поштової адреси новоствореному обєкту нерухомого майна –
багатоквартирному  житловому  будинку  з  вбудованими  нежитловими
приміщеннями гр. Бокача Івана Дмитровича в м. Ірпінь по вул. Мечнікова, 106-
а, 106-е, 104-б, 106-б

81/14

Керуючий справами                                                                  Д. М. Негреша
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