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ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА  

КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ  

П Р О Т О К О Л    № 24 

 

засідання  виконавчого  комітету 

31  жовтня 2017 р.          м.  Ірпінь                           

   

 
                

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

                                                                       перший заступник міського голови                                                          

Секретар                       Негреша Д.М. –  керуючий справами   

    
 

 

                                                Взяли участь у засіданні: 

 

Головкевич М.М. Член виконкому 

Михальченко Л.Я. Член виконкому 

ГірникА.П. Член виконкому 

Демчишин Д.Д. Член виконкому 

Прилипко Ю.І. Член виконкому 

Чмелюк В.В. Член виконкому 

Кульчицька Ю.А. Член виконкому 

Ковальчук М.М. Член виконкому 

Бойчук У.В. Член виконкому 

Вигінний В.М. Член виконкому 

Памазан А.С. Член виконкому 

Пащинський С.І Член виконкому 

Кижлай С.В. Член виконкому 

  

 

Зі складу виконкому на засіданні відсутні: 

 

 

Карплюк В.А.,  Денисенко Ю.О., Семко Н.Г.,  

Федорук Л.П., Куровський М.Б., Матюшина О.В. 

  

 

Присутні на засіданні: 
 

 

1.  Данилюк Є.В. Нач.фінуправління 

2.  Демченко С.А. Нач.відділу економіки 

3.  Черкас А.В. Заст.нач.юр.відділу 

4.  Парахіна В.А. Нач. загального відділу  

5.  Калита О.А. Нач.відділу ЖКГ упр-ня ІРІ та ЖКГ 

6.  Горбата Л.П. Нач.відділу інформ.-комп. забезпечення 

7.  Федоров В.В. Заст.нач.відділу містобудування 

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

9.  Наказненко О. «Незалежний портал Ірпеня» 
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СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного     

 

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

ВИСТУПИЛИ:   

Канюра С.О., начальник відділу комунального майна управління ІРІ та ЖКГ, 

запропонував винести на розгляд питання : 

- «Про затвердження тарифів на теплову енергію та послуги з централізованого 

опалення, що надаються КПП «Теплоенергопостач»;  

- «Про встановлення тарифів на послуги з центарлізованого опалення, що 

надаються ПКПП «Теплокомунсервіс»; 

- «Про встановлення тарифів на теплову енергію для ТОВ «УкрОПТ «Мастер-

енерго»; 

Калита О.А., начальник відділу ЖКГ управління ІРІ та ЖКГ, запропонувала внести на 

розгляд  питання: 

- «Про надання дозволу ЖБК «Грін Плейс» на проведення робіт по електрифікації  

території комплексної забудови; 

 

ВИРІШИЛИ: взяти  Порядок денний  із внесеними змінами за основу: 

 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ Доповідач 

1. 
Про звіт про виконання міського бюджету м. Ірпінь за 9 місяців 

2017 року 

Данилюк Є.В.- 

нач.фінуправління 

2. 

Про проект рішення «Про внесення змін до рішення 26-ї сесії 

Ірпінської міської ради VІІ скликання від 22.12.2016 року № 1694-

26-VІІ «Про міський бюджет м. Ірпінь на 2017 рік» 
 

-//- 

3. 
Про впорядкування бухгалтерської звітності щодо кредиторської 

заборгованості згідно Постанови КМУ № 332 від 18.05.2017 р. 
-//- 

4. 

Про погодження розрахунку обсягу заборгованості з різниці в 

тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого опалення, 

постачання гарячої води, вироблялися, транспортувалися та 

постачалися населенню та/або іншим підприємствам 

теплопостачання, які надають населенню теплову енергію, послуги 

з централізованого опалення, постачання гарячої води по ТОВ 

«УкрОпт «Мастер-енерго»   
 

-//- 

10.  Гніденко Ю. Журналіст каналу «Погляд» 

11.  Швець В. «Ірпінський портал» 

12.  Маркушин О.Г. Директор КП «Ірпіньводоканал» 

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

14.  Замойський З. журналіст 

15.  Дворніков І.Є, Директор КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 

16.  Скрипник С.Ф. Директор КП «УЖКГ «Ірпінь» 

17.  Канюра С.О. Нач.відділу комунального майна упр-ня ІРІ та ЖКГ 

18.  Зброжек П.В. Нач.Ірп.УПСЗН 

19.  Загодіренко А.О. Заст. директора КПП «Теплоенергопостач» 

20.  Алєксєєва Є.В. Нач. КП «Контроль благоустрою міста» 

21.  Оранюк І.А. Приватний підприємець 
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5. 

Про внесення змін до складу робочої групи з питання забезпечення 

реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці 

та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної 

плати  

Зброжек П.В. – 

нач. Ірп.УПСЗН 

6. 

Про внесення змін до складу тимчасової комісії виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради з питань погашення 

заборгованості з виплати заробітної плати (грошового 

забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат 

-//- 

7. Про організацію зупинки по вул. Северинівська в м.Ірпінь 

Демченко С.А. – 

нач.відділу 

економіки 

8. 

Про затвердження тарифів на теплову енергію та послуги з 

централізованого опалення, що надаються КПП 

«Теплоенергопостач» 

Канюра С.О. – 

нач.відділу 

комунального 

майна управління 

ІРІ та ЖКГ 

9. 
Про встановлення тарифів на послуги з центарлізованого опалення, 

що надаються ПКПП «Теплокомунсервіс» 
-//- 

10. 
Про встановлення тарифів на теплову енергію для ТОВ «УкрОПТ 

«Мастер-енерго» 
-//- 

11. 
Про надання дозволу ЖБК «Грін Плейс» на проведення робіт по 

електрифікації  території комплексної забудови 

Калита О.А. – 

нач.відділу ЖКГ та 

ЖКГ  

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

 

12.1 
Про взяття на квартирний облік, внесення змін до квартирних 

справ, зняття з квартирного обліку 

Літвинов А.В. – 

нач. упр-ня 

12.2 
Про видачу службового ордеру військовослужбовцю Чімишенку 

С.М. 
-//- 

12.3 
Про передачу квартир у власність громадян 
 

-//- 

ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

13.1 
Про погодження режиму роботи кафе «БАРОМЕТР» (м. Ірпінь, 

вул.Центральна,20) 

Алєксєєва Є.В. – 

начальник КП 

13.2 
Про погодження режиму роботи кафе «Водка пєть» (м.Ірпінь, вул. 

Центральна,57) 
-//- 

13.3 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю ФОП Плешко 

М.В. 
-//- 

13.4 
Про надання дозволу на розробку проектно-кошторисної 

документації реконструкції підземного переходу на станції Ірпінь 
 

-//- 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

14.1 

Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Реконструкція місцевого проїзду вздовж вул. Свято-Покровська 

від № 62А до пл. Рекунова в сел. Гостомель Київської області» 

Дворніков І.Є. – 

директор КП 

14.2 Про затвердження проектно-кошторисної документації  -//- 

14.3 

Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Будівництво станції очищення питної води на ВНС №2 по вул. 

Полтавській,62 в м.Ірпінь Київської області» 

-//- 
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14.4 

Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Реконструкція прибудинкової території Ірпінської спеціалізованої 

загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів №12 з вивченням іноземних 

мов (школа лінгвістики) імені З.Алієвої по вул. З.Алієвої 64, 

м.Ірпінь Київської області» 

-//- 

14.5 

Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Будівництво мережі зовнішнього освітлення  території «Парку 

письменників» в  м. Ірпінь Київської області (в т.ч. проектування)» 

-//- 

14.6 

Про внесення змін в рішення № 43/1 від 14.02.2017 р. «Капітальний 

ремонт приміщень під влаштування відділення швидкої допомоги в 

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

Київської області» 

-//- 

14.7 

Про затвердження кошторисної документації по об’єкту 

«Будівництво мереж зовнішнього освітлення набережної навколо 

озера в м.Ірпінь (в т.ч. проектування)» 

 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ УСПРАВАХ ДІТЕЙ 

15.1 
Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського  піклування, 

малолітньою Гейко Лідією Дмитрівною, 04.07.2017 р.н.  

Терещенко А.І. – 

начальник Служби 

15.2 

Про надання дозволу Дерзському Миколі Вікторовичу та Дерзській 

Лесі Михайлівні на укладання договору поділу майна, а саме 

будинку за адресою: м. Ірпінь, вул. Макаренка, 2-В. 

-//- 

15.3 

Про надання дозволу Каленковій Оксані Юріївні представляти 

законні права та інтереси свого малолітнього сина при укладанні та 

підписанні договору дарування йому земельної ділянки. 

-//- 

15.4 

Про надання дозволу Коваленко Вікторії Миколаївні  на укладання 

та підписання її неповнолітньою донькою договору купівлі-

продажу 1/6 частки будинку за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Ярославська, б. 30. 

-//- 

15.5 

Про надання дозволу Ковальчук Степаниді Іванівні на укладання 

договору дарування ½ частки квартири за адресою: смт Гостомель, 

вул. Свято-Покровська, буд. 1-а, кв. 9. 

-//- 

15.6 

Про надання дозволу Кравченко Юрію Олександровичу на 

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

Гагаріна, буд. 17, кв. 56. 

-//- 

15.7 

Про надання дозволу Маковській Світлані Василівні представляти 

законні права та інтереси малолітнього сина  Маковського Дмитра 

Андрійовича, 26.01.2004 р.н., при підписанні договору на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

складання документів, що посвідчують право власності на 

земельну ділянку за адресою: смт. Гостомель, вул. Свято-

Покровська, 77-а.  
 

-//- 

15.8 

Про надання дозволу Метельській Євгенії Михайлівні 

представляти законні права та інтереси своєї малолітньої доньки 

при укладанні та підписанні договору дарування їй квартири 
 

-//- 

15.9 

Про надання дозволу Рак Олексію Леонідовичу на укладання 

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

буд. 50-Б, кв. 48. 
 

-//- 
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ПИТАННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

16.1 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності гр. Присяжнюк С.А. та  гр. Кирієнка С.А., в м. Ірпінь по 

вул. Університетській, 63 з присвоєнням нових поштових адрес 

Сапон М.М.– 

начальник відділу 

16.2 
Про зміну адреси земельної  ділянки гр. Руденка С.С. в м. Ірпінь по  

вул. Гостомельське шосе, 1-а 
-//- 

16.3 

Про присвоєння нових адресних номерів земельним ділянкам після 

розподілу ділянки гр. Смирнової О.М. в м. Ірпінь по вул. 

Варшавській, 87 

-//- 

16.4 
Про зміну адреси земельній ділянці, в м. Ірпінь по вул. Гоголя,3-а 

гр. Філімонової Н.Г. та гр.Антонюк Л.А. 
-//- 

16.5 

Про  присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна  - 

житловому будинку гр.  Чернишевич  Е.Й. адреси:  м. Ірпінь,  вул.  

Полтавська, 29- н 

-//- 

16.6 
Про впорядкування нумерації квартир в м. Ірпінь по  вул. 74-ї 

Стрілецької дивізії, 35 
-//- 

       

       

Голосували: 

 “За” – 15 

 “Проти” – 0  

“Утримались” – 0 

 

 

 
П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й : 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про звіт про виконання міського бюджету м. Ірпінь за 9 місяців 

2017 року 

 Доповідає: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 231 «Про звіт про виконання міського 

бюджету м. Ірпінь за 9 місяців 2017 року»  (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

2. СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про внесення змін до рішення 26-ї сесії 

Ірпінської міської ради VІІ скликання від 22.12.2016 року № 

1694-26-VІІ «Про міський бюджет м. Ірпінь на 2017 рік» 

 Доповідає: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 232 «Про проект рішення «Про внесення 

змін до рішення 26-ї сесії Ірпінської міської ради VІІ скликання 

від 22.12.2016 року № 1694-26-VІІ «Про міський бюджет м. 

Ірпінь на 2017 рік»»  (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

3. СЛУХАЛИ: Про впорядкування бухгалтерської звітності щодо кредиторської 

заборгованості згідно Постанови КМУ № 332 від 18.05.2017 р. 
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 Доповідає: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 233 «Про впорядкування бухгалтерської 

звітності щодо кредиторської заборгованості згідно Постанови 

КМУ № 332 від 18.05.2017 р.» (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

4. СЛУХАЛИ: Про погодження розрахунку обсягу заборгованості з різниці в 

тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого 

опалення, постачання гарячої води, вироблялися, 

транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим 

підприємствам теплопостачання, які надають населенню теплову 

енергію, послуги з централізованого опалення, постачання 

гарячої води по ТОВ «УкрОпт «Мастер-енерго»   

 Доповідає: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 234 «Про погодження розрахунку обсягу 

заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з 

централізованого опалення, постачання гарячої води, 

вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або 

іншим підприємствам теплопостачання, які надають населенню 

теплову енергію, послуги з централізованого опалення, 

постачання гарячої води по ТОВ «УкрОпт «Мастер-енерго» 

(додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу робочої групи з питання 

забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення 

рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині 

мінімальної заробітної плати 

 Доповідає: Зброжек П.В. – начальник Ірпінського УПСЗН  

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 235 «Про внесення змін до складу робочої 

групи з питання забезпечення реалізації рішень, спрямованих на 

підвищення рівня оплати праці та дотримання норм 

законодавства в частині мінімальної заробітної плати» 

(додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу тимчасової комісії виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради з питань погашення 

заборгованості з виплати заробітної плати (грошового 

забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат 

 Доповідає: Зброжек П.В. – начальник Ірпінського УПСЗН 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 236 «Про внесення змін до складу 

тимчасової комісії виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати 

(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших 

соціальних виплат» (додається) 

 Голосували: “За” –15 
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“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

7. СЛУХАЛИ: Про організацію зупинки по вул. Северинівська в м.Ірпінь 

 Доповідає: Демченко С.А. – начальник відділу економіки 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 237 «Про організацію зупинки по вул. 

Северинівська в м.Ірпінь» (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження тарифів на теплову енергію та послуги з 

централізованого опалення, що надаються КПП 

«Теплоенергопостач» 

 Доповідає: Канюра С.О. – начальник відділу комунального майна 

управління ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 238 «Про затвердження тарифів на 

теплову енергію та послуги з централізованого опалення, що 

надаються КПП «Теплоенергопостач»» (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 1 

9. СЛУХАЛИ: Про встановлення тарифів на послуги з центарлізованого 

опалення, що надаються ПКПП «Теплокомунсервіс» 

 Доповідає: Канюра С.О. – начальник відділу комунального майна 

управління ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 239 «Про встановлення тарифів на послуги 

з центарлізованого опалення, що надаються ПКПП 

«Теплокомунсервіс»» (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

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

«УкрОПТ «Мастер-енерго» 

 Доповідає: Канюра С.О. – начальник відділу комунального майна 

управління ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 240  «Про встановлення тарифів на 

теплову енергію для ТОВ «УкрОПТ «Мастер-енерго»» 

(додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

11. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ЖБК «Грін Плейс» на проведення робіт по 

електрифікації  території комплексної забудови 

 Доповідає: Калита О.А. – начальник відділу ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 241 «Про надання дозволу ЖБК «Грін 

Плейс» на проведення робіт по електрифікації  території 

комплексної забудови» (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 
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12.1 СЛУХАЛИ: Про взяття на квартирний облік, внесення змін до квартирних 

справ, зняття з квартирного обліку 

 Доповідає: Калита О.А. – начальник відділу ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 242/1 «Про взяття на квартирний облік, 

внесення змін до квартирних справ, зняття з квартирного обліку» 

(додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

12.2 СЛУХАЛИ: Про видачу службового ордеру військовослужбовцю Чімишенку 

С.М. 

 Доповідає: Калита О.А. – начальник відділу ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 242/2 «Про видачу службового ордеру 

військовослужбовцю Чімишенку С.М.» (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

12.3 СЛУХАЛИ: Про передачу квартир у власність громадян 

 Доповідає: Калита О.А. – начальник відділу ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 242/3 «Про передачу квартир у власність 

громадян» (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

13.1 СЛУХАЛИ: Про погодження режиму роботи кафе «БАРОМЕТР» (м. Ірпінь, 

вул.Центральна,20) 

 Доповідає: АлєксєєваЄ.В. – начальник КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 243/1 «Про погодження режиму роботи 

кафе «БАРОМЕТР» (м. Ірпінь, вул.Центральна,20)» (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

13.2 СЛУХАЛИ: Про погодження режиму роботи кафе «Водка пєть» (м.Ірпінь, 

вул. Центральна,57) 

 Доповідає: АлєксєєваЄ.В. – начальник КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 243/2 «Про погодження режиму роботи 

кафе «Водка пєть» (м.Ірпінь, вул. Центральна,57)» (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

13.3 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю ФОП 

Плешко М.В. 

 Доповідає: Алєксєєва Є.В. – начальник КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 243/3 «Про надання дозволу на виносну та 

виїзну торгівлю ФОП Плешко М.В.» (додається) 

 Голосували: “За” –14 – засідання залишив Чмелюк В.В. 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

13.4 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проектно-кошторисної 
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документації реконструкції підземного переходу на станції 

Ірпінь 

 Доповідає: Алєксєєва Є.В. – начальник КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 243/4 «Про надання дозволу на розробку 

проектно-кошторисної документації реконструкції підземного 

переходу на станції Ірпінь» (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

14.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Реконструкція місцевого проїзду вздовж вул. Свято-Покровська 

від № 62А до пл. Рекунова в сел. Гостомель Київської області» 

 Доповідає: Дворніков І.Є. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 244/1 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації  проекту «Реконструкція місцевого 

проїзду вздовж вул. Свято-Покровська від № 62А до пл. 

Рекунова в сел. Гостомель Київської області»» (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

14.2 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації 

 Доповідає: Дворніков І.Є. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 244/2 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації» (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

14.3 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Будівництво станції очищення питної води на ВНС №2 по вул. 

Полтавській,62 в м.Ірпінь Київської області» 

 Доповідає: Дворніков І.Є. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 244/3 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації  проекту «Будівництво станції 

очищення питної води на ВНС №2 по вул. Полтавській,62 в 

м.Ірпінь Київської області»» (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

14.4 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Реконструкція прибудинкової території Ірпінської 

спеціалізованої загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів №12 з 

вивченням іноземних мов (школа лінгвістики) імені З.Алієвої по 

вул. З.Алієвої 64, м.Ірпінь Київської області» 

 Доповідає: Дворніков І.Є. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 244/4 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації проекту «Реконструкція 

прибудинкової території Ірпінської спеціалізованої 

загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів №12 з вивченням 

іноземних мов (школа лінгвістики) імені З.Алієвої по вул. 
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З.Алієвої 64, м.Ірпінь Київської області»» (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

14.5 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Будівництво мережі зовнішнього освітлення  території «Парку 

письменників» в  м. Ірпінь Київської області (в т.ч. 

проектування)» 

 Доповідає: Дворніков І.Є. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 244/5 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації  проекту «Будівництво мережі 

зовнішнього освітлення  території «Парку письменників» в  м. 

Ірпінь Київської області (в т.ч. проектування)»» (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

14.6 СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення № 43/1 від 14.02.2017 р. 

«Капітальний ремонт приміщень під влаштування відділення 

швидкої допомоги в Ірпінській дитячій міській лікарні по 

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

 Доповідає: Дворніков І.Є. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 244/6 «Про внесення змін в рішення № 

43/1 від 14.02.2017 р. «Капітальний ремонт приміщень під 

влаштування відділення швидкої допомоги в Ірпінській дитячій 

міській лікарні по вул.Давидчука, 65 в м. Ірпінь Київської 

області»» (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

14.7 СЛУХАЛИ: Про затвердження кошторисної документації по об’єкту 

«Будівництво мереж зовнішнього освітлення набережної 

навколо озера в м.Ірпінь (в т.ч. проектування)» 

 Доповідає: Літвинов А.В. – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 244/7 «Про затвердження кошторисної 

документації по об’єкту «Будівництво мереж зовнішнього 

освітлення набережної навколо озера в м.Ірпінь (в т.ч. 

проектування)»» (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

15.1 СЛУХАЛИ: Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського  

піклування, малолітньою Гейко Лідією Дмитрівною, 04.07.2017 

р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби  

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 245/1  «Про втрату статусу дитини, 

позбавленої батьківського  піклування, малолітньою Гейко 

Лідією Дмитрівною, 04.07.2017 р.н.»  (додається) 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 
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“Утримались” – 0 

15.2 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Дерзському Миколі Вікторовичу та 

Дерзській Лесі Михайлівні на укладання договору поділу майна, 

а саме будинку за адресою: м. Ірпінь, вул. Макаренка, 2-В. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 245/2  «Про надання дозволу Дерзському 

Миколі Вікторовичу та Дерзській Лесі Михайлівні на укладання 

договору поділу майна, а саме будинку за адресою: м. Ірпінь, 

вул. Макаренка, 2-В.»  (додається) 

 Голосували: “За” –13 (засідання покинув Памазан А.) 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

15.3 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Каленковій Оксані Юріївні представляти 

законні права та інтереси свого малолітнього сина при укладанні 

та підписанні договору дарування йому земельної ділянки 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 245/3  «Про надання дозволу Каленковій 

Оксані Юріївні представляти законні права та інтереси свого 

малолітнього сина при укладанні та підписанні договору 

дарування йому земельної ділянки»  (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

15.4 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Коваленко Вікторії Миколаївні  на 

укладання та підписання її неповнолітньою донькою договору 

купівлі-продажу 1/6 частки будинку за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Ярославська, б. 30. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 245/4  «Про надання дозволу Коваленко 

Вікторії Миколаївні  на укладання та підписання її 

неповнолітньою донькою договору купівлі-продажу 1/6 частки 

будинку за адресою: м. Ірпінь, вул. Ярославська, б. 30.»  

(додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

15.5 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Ковальчук Степаниді Іванівні на укладання 

договору дарування ½ частки квартири за адресою: смт 

Гостомель, вул. Свято-Покровська, буд. 1-а, кв. 9. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 245/5  «Про надання дозволу Ковальчук 

Степаниді Іванівні на укладання договору дарування ½ частки 

квартири за адресою: смт Гостомель, вул. Свято-Покровська, 

буд. 1-а, кв. 9.»  (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

15.6 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Кравченко Юрію Олександровичу на 

укладання договору дарування  квартири за адресою: м. Ірпінь, 

вул. Гагаріна, буд. 17, кв. 56. 
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 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 245/6  «Про надання дозволу Кравченко 

Юрію Олександровичу на укладання договору дарування  

квартири за адресою: м. Ірпінь, вул. Гагаріна, буд. 17, кв. 56.» 

(додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

15.7 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Маковській Світлані Василівні 

представляти законні права та інтереси малолітнього сина  

Маковського Дмитра Андрійовича, 26.01.2004 р.н., при 

підписанні договору на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 

власності на земельну ділянку за адресою: смт. Гостомель, вул. 

Свято-Покровська, 77-а. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 245/7 «Про надання дозволу Маковській 

Світлані Василівні представляти законні права та інтереси 

малолітнього сина  Маковського Дмитра Андрійовича, 

26.01.2004 р.н., при підписанні договору на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо складання 

документів, що посвідчують право власності на земельну 

ділянку за адресою: смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 77-

а.» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

15.8 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Метельській Євгенії Михайлівні 

представляти законні права та інтереси своєї малолітньої доньки 

при укладанні та підписанні договору дарування їй квартири 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення № 245/8 «Про надання дозволу Метельській 

Євгенії Михайлівні представляти законні права та інтереси своєї 

малолітньої доньки при укладанні та підписанні договору 

дарування їй квартири»  (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

15.9 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Рак Олексію Леонідовичу на укладання 

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

Толстого, буд. 50-Б, кв. 48. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 245/9  «Про надання дозволу Рак Олексію 

Леонідовичу на укладання договору дарування квартири за 

адресою: м.Ірпінь, вул. Толстого, буд. 50-Б, кв. 48.»  (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 ПИТАННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА РАХІТЕКТУРИ 

16.1 СЛУХАЛИ: Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 
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власності гр. Присяжнюк С.А. та  гр. Кирієнка С.А., в м. Ірпінь 

по вул. Університетській, 63 з присвоєнням нових поштових 

адрес 

 Доповідає: Федоров В.В. – заст. начальника відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 246/1 «Про виділення частин житлового 

будинку в окремі об’єкти власності гр. Присяжнюк С.А. та  гр. 

Кирієнка С.А., в м. Ірпінь по вул. Університетській, 63 з 

присвоєнням нових поштових адрес» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

16.2 СЛУХАЛИ: Про зміну адреси земельної  ділянки гр. Руденка С.С. в м. Ірпінь 

по  вул. Гостомельське шосе, 1-а 

 Доповідає: Федоров В.В. – заст. начальника відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 246/2  «Про зміну адреси земельної  

ділянки гр. Руденка С.С. в м. Ірпінь по  вул. Гостомельське шосе, 

1-а»  (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

16.3 СЛУХАЛИ: Про присвоєння нових адресних номерів земельним ділянкам 

після розподілу ділянки гр. Смирнової О.М. в м. Ірпінь по вул. 

Варшавській, 87 

 Доповідає: Федоров В.В. – заст. начальника відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 246/3  «Про присвоєння нових адресних 

номерів земельним ділянкам після розподілу ділянки гр. 

Смирнової О.М. в м. Ірпінь по вул. Варшавській, 87»  

(додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

16.4 СЛУХАЛИ: Про зміну адреси земельній ділянці, в м. Ірпінь по вул. Гоголя,3-

а гр. Філімонової Н.Г. та гр.Антонюк Л.А. 

 Доповідає: Федоров В.В. – заст. начальника відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 246/4  «Про зміну адреси земельній 

ділянці, в м. Ірпінь по вул. Гоголя,3-а 

гр. Філімонової Н.Г. та гр.Антонюк Л.А.»  (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

16.5 СЛУХАЛИ: Про  присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна  - 

житловому будинку гр.  Чернишевич  Е.Й. адреси:  м. Ірпінь,  

вул.  Полтавська, 29- н 

 Доповідає: Федоров В.В. – заст. начальника відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 246/5  «Про  присвоєння новоствореному 

об’єкту нерухомого майна  - житловому будинку гр.  

Чернишевич  Е.Й. адреси:  м. Ірпінь,  вул.  Полтавська, 29- н» 

(додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 
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“Утримались” – 0 

16.6 СЛУХАЛИ: Про впорядкування нумерації квартир в м. Ірпінь по  вул. 74-ї 

Стрілецької дивізії, 35 

 Доповідає: Федоров В.В. – заст. начальника відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 246/6  «Про впорядкування нумерації 

квартир в м. Ірпінь по  вул. 74-ї Стрілецької дивізії, 35»  

(додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

 

 

Головуючий       Д.В.Христюк 

 

 

 

 

П Е Р Е Л І К 

рішень, які було прийнято на засіданні 

виконкому Ірпінської міської ради 

 

                                                                           від  „31” жовтня  2017 року 

 

 НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ  

1. 
Про звіт про виконання міського бюджету м. Ірпінь за 9 місяців 2017 

року 
№ 231 

2. 

Про проект рішення «Про внесення змін до рішення 26-ї сесії 

Ірпінської міської ради VІІ скликання від 22.12.2016 року № 1694-26-

VІІ «Про міський бюджет м. Ірпінь на 2017 рік» 

№ 232 

3. 
Про впорядкування бухгалтерської звітності щодо кредиторської 

заборгованості згідно Постанови КМУ № 332 від 18.05.2017 р. 
№ 233 

4. 

Про погодження розрахунку обсягу заборгованості з різниці в тарифах 

на теплову енергію, послуги з централізованого опалення, постачання 

гарячої води, вироблялися, транспортувалися та постачалися 

населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, які надають 

населенню теплову енергію, послуги з централізованого опалення, 

постачання гарячої води по ТОВ «УкрОпт «Мастер-енерго»   

№ 234 

5. 

Про внесення змін до складу робочої групи з питання забезпечення 

реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та 

дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати  

№ 235 

6. 

Про внесення змін до складу тимчасової комісії виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради з питань погашення заборгованості з виплати 

заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших 

соціальних виплат 

№236 

7. Про організацію зупинки по вул. Северинівська в м.Ірпінь № 237 

8. 
Про затвердження тарифів на теплову енергію та послуги з 

централізованого опалення, що надаються КПП «Теплоенергопостач» 
№ 238 

9. 
Про встановлення тарифів на послуги з центарлізованого опалення, що 

надаються ПКПП «Теплокомунсервіс» 
№ 239 
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10. 
Про встановлення тарифів на теплову енергію для ТОВ «УкрОПТ 

«Мастер-енерго» 
№ 240 

11. 
Про надання дозволу ЖБК «Грін Плейс» на проведення робіт по 

електрифікації  території комплексної забудови 
№ 241 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

12.1 
Про взяття на квартирний облік, внесення змін до квартирних справ, 

зняття з квартирного обліку 
№ 242/1 

12.2 Про видачу службового ордеру військовослужбовцю Чімишенку С.М. № 242/2 

12.3 Про передачу квартир у власність громадян № 242/3 

ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

13.1 
Про погодження режиму роботи кафе «БАРОМЕТР» (м. Ірпінь, 

вул.Центральна,20) 
№ 243/1 

13.2 
Про погодження режиму роботи кафе «Водка пєть» (м.Ірпінь, вул. 

Центральна,57) 
№ 243/2 

13.3 Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю ФОП Плешко М.В. № 243/3 

13.4 
Про надання дозволу на розробку проектно-кошторисної документації 

реконструкції підземного переходу на станції Ірпінь 
№ 243/4 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

14.1 

Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Реконструкція місцевого проїзду вздовж вул. Свято-Покровська від № 

62А до пл. Рекунова в сел. Гостомель Київської області» 

№ 244/1 

14.2 Про затвердження проектно-кошторисної документації  № 244/2 

14.3 

Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Будівництво станції очищення питної води на ВНС №2 по вул. 

Полтавській,62 в м.Ірпінь Київської області» 

№ 244/3 

14.4 

Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Реконструкція прибудинкової території Ірпінської спеціалізованої 

загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів №12 з вивченням іноземних 

мов (школа лінгвістики) імені З.Алієвої по вул. З.Алієвої 64, м.Ірпінь 

Київської області» 

№ 244/4 

14.5 

Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Будівництво мережі зовнішнього освітлення  території «Парку 

письменників» в  м. Ірпінь Київської області (в т.ч. проектування)» 

№ 244/5 

14.6 

Про внесення змін в рішення № 43/1 від 14.02.2017 р. «Капітальний 

ремонт приміщень під влаштування відділення швидкої допомоги в 

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

Київської області» 

№ 244/6 

14.7 

Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Будівництво 

мереж зовнішнього освітлення набережної навколо озера в м.Ірпінь (в 

т.ч. проектування)» 

№ 244/1 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ Ї  

15.1 
Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського  піклування, 

малолітньою Гейко Лідією Дмитрівною, 04.07.2017 р.н.  
№ 245/1 

15.2 

Про надання дозволу Дерзському Миколі Вікторовичу та Дерзській 

Лесі Михайлівні на укладання договору поділу майна, а саме будинку 

за адресою: м. Ірпінь, вул. Макаренка, 2-В. 

№ 245/2 

15.3 

Про надання дозволу Каленковій Оксані Юріївні представляти законні 

права та інтереси свого малолітнього сина при укладанні та підписанні 

договору дарування йому земельної ділянки. 
 

№ 245/3 
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15.4 

Про надання дозволу Коваленко Вікторії Миколаївні  на укладання та 

підписання її неповнолітньою донькою договору купівлі-продажу 1/6 

частки будинку за адресою: м. Ірпінь, вул. Ярославська, б. 30. 

№ 245/4 

15.5 

Про надання дозволу Ковальчук Степаниді Іванівні на укладання 

договору дарування ½ частки квартири за адресою: смт Гостомель, вул. 

Свято-Покровська, буд. 1-а, кв. 9. 

№ 245/5 

15.6 

Про надання дозволу Кравченко Юрію Олександровичу на укладання 

договору дарування  квартири за адресою: м. Ірпінь, вул. Гагаріна, буд. 

17, кв. 56. 

№ 245/6 

15.7 

Про надання дозволу Маковській Світлані Василівні представляти 

законні права та інтереси малолітнього сина  Маковського Дмитра 

Андрійовича, 26.01.2004 р.н., при підписанні договору на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 

посвідчують право власності на земельну ділянку за адресою: смт. 

Гостомель, вул. Свято-Покровська, 77-а.  

№ 245/7 

15.8 

Про надання дозволу Метельській Євгенії Михайлівні представляти 

законні права та інтереси своєї малолітньої доньки при укладанні та 

підписанні договору дарування їй квартири 

№ 245/8 

15.9 

Про надання дозволу Рак Олексію Леонідовичу на укладання договору 

дарування квартири за адресою: м.Ірпінь, вул. Толстого, буд. 50-Б, кв. 

48. 

№ 245/9 

ПИТАННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

16.1 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності 

гр. Присяжнюк С.А. та  гр. Кирієнка С.А., в м. Ірпінь по вул. 

Університетській, 63 з присвоєнням нових поштових адрес 

№ 246/1 

16.2 
Про зміну адреси земельної  ділянки гр. Руденка С.С. в м. Ірпінь по  

вул. Гостомельське шосе, 1-а 
№ 246/2 

16.3 

Про присвоєння нових адресних номерів земельним ділянкам після 

розподілу ділянки гр. Смирнової О.М. в м. Ірпінь по вул. Варшавській, 

87 

№ 246/3 

16.4 
Про зміну адреси земельній ділянці, в м. Ірпінь по вул. Гоголя,3-а 

гр. Філімонової Н.Г. та гр.Антонюк Л.А. 
№ 246/4 

16.5 

Про  присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна  - 

житловому будинку гр.  Чернишевич  Е.Й. адреси:  м. Ірпінь,  вул.  

Полтавська, 29- н 

№ 246/5 

16.6 
Про впорядкування нумерації квартир в м. Ірпінь по  вул. 74-ї 

Стрілецької дивізії, 35 
№ 246/6 

  

 

 

Керуючий справами                                                       Д.М. Негреша 


