
ПРОЕКТ 

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й  

засідання виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 

від «03» березня 2020 року 9.00 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ОБОРОНИ ТА 

МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ  РОБОТИ 

1. 
Про передачу канцелярських товарів та паливно-мастильних матеріалів 

Ірпінсько - Бучанському об’єднаному міському військовому комісаріату 

Остапчук Ігор – 

нач. відділу 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

2.1 
Про створення комісії по прийому-передачі виконаних робіт, послуг та 

матеріальних цінностей в комунальну власність м. Ірпінь  

Дворніков Ігор – 

директор КП 

2.2 Про затвердження проектно-кошторисної документації -//- 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

3.1 Про упорядкування квартирних справ 
Канюра Сергій – 

нач. управління 

3.2 Про надання службового ордеру на житло Шестопаловій Я.В. -//- 

3.3 Про визначення уповноваженої особи -//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

4.1 

Про присвоєння поштових адрес новоствореним об’єктам нерухомого майна 

– багатоквартирним житловим будинкам гр. Ільницької Я.Л. в м.Ірпінь по 

вул. Білокур, 3-в, 3-г 

Сапон Михайло – 

начальник відділу 

4.2 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності                  

гр. Дубас М.М., в м. Ірпінь по вул. Північний тупик 1, будинок 5 з 

присвоєнням нових поштових адрес 

-//- 

4.3 

Про оформлення ТОВ «Мережа магазинів Дніпро-М» дозволів на 

розміщення об’єктів зовнішньої реклами по вул. Авіаконструктора Антонова, 

9-в, в м. Ірпінь 

-//- 

4.4 
Про оформлення ТОВ «Мережа магазинів Дніпро-М» дозволів на 

розміщення об’єктів зовнішньої реклами по вул. Соборна, 2-л, в м. Ірпінь 
-//- 

4.5 
Про оформлення ТОВ «Структура Нова» дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами по вул. Троїцька, 40, в м. Ірпінь 
-//- 

4.6 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності                

гр.  Орнох Н.Г. та гр. Клеопи Т.Є. в м. Ірпінь по вул. Кулиняка, 39 з 

присвоєнням нових адрес 

-//- 

4.7 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності               

гр.Бринюк Н.І., гр.Карплюку В.П., гр.Колеснику В.А., гр.Пашковській С.О. в 

м.Ірпінь по вул.Щаслива, будинок 2 з присвоєнням нових поштових адрес 

-//- 

4.8 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

№ 25/1 від 11 лютого 2020 року: «Про виділення частин житлового будинку в 

окремі об’єкти власності  гр. Кириченко В.М., Терновець Р.В. та                         

гр. Терновець Т.М. в м. Ірпінь по вул. Житомирській, 40-а з присвоєнням 

нових поштових адрес» 

-//- 

4.9 

Про погодження гр. Тетянчуку О.В. переведення садового будинку в 

м.Ірпінь, садівницьке товариство «Перемога» по вул. Вишнева, 66 в 

житловий будинок 

-//- 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

5.1 

Про надання дозволу на демонтаж самовільно встановленої малої 

архітектурної форми (вагончик-побутівка), розташованої за адресою: 

м.Ірпінь, вул. Громадянська, 1 (біля колишньої АЗС) 

Караченцова К.– 

нач. відділу КП 



5.2 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в місті Ірпінь з нагоди 

святкування Міжнародного жіночого дня 8 Березня 
-//- 

5.3 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання послуг у сфері 

розваг за адресою: м. Ірпінь, вул. Підгірна (Набережна річки Ірпінь) 
-//- 

5.4 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю у місті Ірпінь в районі 

парку «Незнайка» 
-//- 

5.5 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю у місті Ірпінь по 

вул.Чехова (зона парковки біля парку Центрального) 
-//- 

5.6 
Про надання дозволу на проведення ярмарки за адресою: м. Ірпінь, вул.Ново-

Оскольська (на території скверу) 
-//- 

5.7 
Про надання дозволу на проведення ярмарки за адресою: м. Ірпінь 

вул.Шевченка, в зоні парковки (навпроти  буд. № 3) 
-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

6.1 

Про надання дозволу матері, Андрейцевій Ользі Владиславівні, на укладання 

договору дарування квартири за адресою: Київська обл., м.Ірпінь,                      

вул. Садова, буд. 6а, кв. 50, на ім’я малолітньої доньки, Андрейцевої Дарини 

Вікторівни, 02.04.2007 р.н. 

Терещенко Алла – 

начальник служби 

6.2 

Про надання дозволу матері, Блонській Наталії Олександрівні, діяти від імені 

неповнолітнього сина, Блонського Дмитра Андрійовича, 19.06.2004 р.н., під  

час оформлення всіх необхідних документів та подання заяви на 

першочергове отримання земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення, як члену родини, загиблого (померлого) учасника АТО, з 

подальшою реєстрацією права власності на земельну ділянку на ім’я дитини 

-//- 

6.3 

Про надання дозволу неповнолітньому Бублику Іллі Ігоровичу, 03.01.2006 

р.н., зі згоди матері, Бублик Наталії Миколаївни, на продаж належних йому 

частин земельної ділянки кадастровий номер 3210900000:01:171:0006, 

площею 8,4469 га за адресою: Київська обл., м. Ірпінь 

-//- 

6.4 

Про надання дозволу бабусі, Верещинській Наталії Миколаївні, на укладання 

договору дарування по 1/3 частині квартири за адресою: Київська обл.,                 

м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, буд. 2-є, кв. 131, на ім’я  малолітніх онуків, 

Шаповал Вікторії Олександрівни, 08.05.2014 р.н., та Шаповала Богдана 

Олександровича, 08.04.2010 р.н. 

-//- 

6.5 

Про надання дозволу Гапієнку Миколі Івановичу на укладання договору 

дарування належної йому частини квартири за адресою: Київська обл., 

м.Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, буд. 3, кв. 145, в якій зареєстровані 

неповнолітній Буяло Павло Олександрович, 12.07.2002 р.н., та  малолітній 

Фіцкалинець Богдан Васильович, 09.10.2009 р.н., на ім’я Колосюк Галини 

Панасівни 

-//- 

6.6 

Про надання дозволу Домінському Руслану Петровичу на укладання 

договору дарування 1/3 частини квартири за адресою: Київська обл., 

м.Ірпінь, вул. Северинівська (Жовтнева), буд.131, кв.4, в якій зареєстрований 

малолітній син, Домінський  Германн Русланович, 09.02.2016 р.н., на ім’я 

дружини,  Шапошник-Домінської  Дар’ї  Олегівни 

-//- 

6.7 

Про надання дозволу Каленській Ларисі Володимирівні на укладання 

договору дарування 1/2 частини квартири за адресою: Київська обл., 

м.Ірпінь, вул. Садова, буд. 65-б, кв. 59, в якій зареєстровані малолітні онуки, 

Каленський Ельдар Миколайович, 12.10.2010 р.н., та  Каленська Ельвіра 

Сергіївна, 18.12.2019 р.н., на ім’я доньки, Каленської Зорини Миколаївни 

-//- 

6.8 

Про надання дозволу прабабусі, Кононцовій Галині Федорівні, на укладення  

договору дарування 1/3 частини квартири за адресою: Київська обл., 

м.Ірпінь, вул. Зайцева капітана, буд.2, кв.33, на ім’я малолітньої  правнуки, 

Кононцової Анастасії Андріївни, 29.01.2018 р.н. 

-//- 

6.9 

Про надання дозволу Ларіній Галині Анатоліївні та Люльченку Богдану 

Михайловичу на  укладення договору поділу частини будинку за адресою: 

Київська обл., м. Ірпінь, провул. М. Будника, буд. 11, в якому зареєстрований 

малолітній Люльченко Святослав Богданович,04.03.2008 р.н., на два окремі 

житлові будинки з присвоєнням їм нових поштових адрес 

-//- 



6.10 

Про надання дозволу Селіну Олександру Анатолійовичу на укладання 

договору дарування 1/3 частини квартири за адресою: Київська обл., 

м.Ірпінь, вул. Садова, буд. 69, кв. 69, в якій зареєстрований малолітній 

Копилаш Кіріл Павлович, 19.07.2006 р.н., на ім’я сестри, Копилаш Світлани 

Анатоліївни 

-//- 

6.11 

Про надання дозволу Ушкаловій Олександрі Василівні на укладення 

договору дарування квартири за адресою: Киівська обл., м. Ірпінь, 

вул.Джерельна, буд. 10, кв. 91, в якій зареєстрований малолітній онук, 

Ушкалов Олександр Олександрович, 10.12.2018 р.н., на ім’я сина, Ушкалова 

Олександра Леонідовича 

-//- 

6.12 

Про визначення способу участі батька, Ушакова Дмитра Геннадійовича, у 

вихованні малолітнього сина, Ушакова Олександра Дмитровича, 

29.01.2013р.н. 

-//- 

6.13 

Про надання дозволу Шашенко Нелі Олексіївні на укладення договору 

дарування будинку та земельної ділянки (кадастровий номер 

3210900000:01:071:0272, площею 0,1га) за адресою: Київська обл., м.Ірпінь, 

вул. Давидчука (Комінтерну), буд. 4 в, в якому зареєстрована малолітня 

онука, Бакалюк Соломія Вікторівна, 07.07.2017 р.н., на ім’я доньки, Бакалюк 

Наталії Володимирівни 

-//- 

6.14 

Про надання дозволу матері, Крушинській Ярославі Броніславівні, на 

реєстрацію місця проживання малолітніх дітей, Крушинської Наталі 

Віталіївни, 07.01.2015 р.н., Крушинської Анастасії Віталіївни, 13.02.2017 

р.н., Крушинської  Алєсі  Віталіївни, 20.05.2019 р.н., за адресою: Київська 

обл., м. Ірпінь, вул. Миру, буд. 6 А, кв. 4, без згоди батька, Крушинського 

Віталія Миколайовича 

-//- 

6.15 

Про надання малолітній Андрющенко Аліні Іванівні, 28 січня 2015 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

-//- 

6.16 

Про надання малолітньому Андрющенку Андрію Івановичу, 23 лютого 2010 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

-//- 

6.17 

Про надання малолітньому Гавучаку Володимиру Дмитровичу, 29 грудня 

2014 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

-//- 

6.18 

Про надання малолітній Деркачовій Софії Олександрівні, 19 квітня 2012 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

-//- 

6.19 

Про надання малолітній Деркачовій Анастасії Олександрівні, 26 вересня 

2017 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

-//- 

6.20 

Про надання малолітній Федосовій Еліні Віталіївні, 31 липня 2008 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

-//- 

6.21 

Про надання малолітній Шаровій Ксенії Олександрівні, 27 липня 2007 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

-//- 

6.22 

Про надання малолітній Шаровій Маргариті Олександрівні, 19 грудня 2012 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

-//- 

6.23 

Про надання малолітній Шаровій Анні Олександрівні, 02 вересня 2010 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

-//- 

6.24 
Про організацію проведення оздоровлення та відпочинку дітей м. Ірпеня, 

селищ Ворзель, Гостомель та Коцюбинське влітку 2020 року 
-//- 

 

Керуючий справами                                                                                            Дмитро НЕГРЕША 


