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ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА  

КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ  

П Р О Т О К О Л    № 25 

 

засідання  виконавчого  комітету 

14  листопада 2017 р.          м.  Ірпінь                           

   

 
                

Головуючий        Христюк Д.М. –  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 

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 

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., Прилипко Ю.І., Памазан А.С., 

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

  

Присутні на засіданні: 
 

 

1.  Данилюк Є.В. Нач.фінуправління 

2.  Дворніков І.Є. Директор КП»Ірпіньжитлоінвестбуд» 

3.  Залужняк О.В. Нач.юр.відділу 

4.  Парахіна В.А. Нач. загального відділу  

5.  Літвинов А.В. Нач.упр-ня ІРІ та ЖКГ 

6.  Білорус О.А. Заст.нач.упр-ня ІРІ та ЖКГ 

7.  Сапон М.М. Нач.відділу містобудування та архітектури 

8.  Мурга І.В. Нач. КП «Центр захисту та лікування тварин» 

9.  Попруга М.П. Заст. нач. упр-ня ІРІ та ЖКГ 

10.  Олах Н. Гол. спец.відділу компютеного забезпечення 

11.  Костюк О.О. Нач. відділу НС 

12.  Бережко-Камінська Ю. Головний редактор «Ірпінський вісник» 

13.  ТерещенкоА.І. Начальник служби у справах сімї 
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СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного     

 

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

ВИСТУПИЛИ:   

Літвинов А.В., начальник  управління ІРІ та ЖКГ, запропонував винести на розгляд 

питання : 

- «Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків іспоруд та 

прибудинкових територій, які надає ТОВ «ЖИТЛОКОМ-СЕРВІС» (для 

мешканців по вул. Чехова,7-б, Чехова, 7-г);  

- «Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків іспоруд та 

прибудинкових територій, які надає ТОВ «ЖИТЛОКОМ-СЕРВІС»(для 

мешканців по вул. Полтавська,55,57); 

- «Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків іспоруд та 

прибудинкових територій, які надає ТОВ «ЖИТЛОКОМ-СЕРВІС» (для 

мешканців по вул. Северинівська, 105-О, вул.Северинівська, 105-Ж, вул. 

Полтавська,45); 

Сапон М.М., начальник відділу містобудування та архітектури, запропонував зняти 

питання на доопрацювання:: 

- «Про зміну адресного номеру земельної ділянки гр. Троцька В.В. в м. Ірпінь  по 

вул. Київській, 60»; 

- «Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту нерухомого майна –  

житловому будинку (ІІ- черга)  ТОВ „ ДМР ДЕВЕЛОПМЕНТ” в  м. Ірпінь по 

вул.  Київській, 53»; 

 

ВИРІШИЛИ: взяти  Порядок денний  із внесеними змінами за основу: 

 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ Доповідач 

1. 

Про впорядкування бухгалтерської заборгованості щодо 

кредиторської заборгованості згідно Постанови КМУ № 332 від 

18.05.2017 р. 

Данилюк Є.В.- 

нач.фінуправління 

2. 

Про затвердження Правил перебування (поведінки) громадян в 

адміністративній будівлі Ірпінської міської ради Київської області 

та Положення про пропускний і внутрішньообєктовий режим в 

адміністративній будівлі Ірпінської міської ради 

 

Костюк О.О. – 

начальник відділу 

НС 

3. 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради від 26.09.2017 р. № 213 «Про внесення змін до 

рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 

28.02.2017р. № 53 «Про встановлення розмірів місячної 

батьківської плати з надання платних освітніх послуг закладами 

освіти» 
 

Білорус О.А. – 

заст.нач.упр-ня 

освіти 

4. Про передачу комп’ютерного комплексу з балансу виконавчого Негреша Д.М. – 

14.  Наказненко О. «Незалежний портал Ірпеня» 

15.  Мельничук Є. Громадський активіст 

16.  Представники телеканалу 

«Погляд» 
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комітету Ірпінської міської ради на баланс КП «Центр захисту та 

лікування тварин» 

керуючий 

справами 

5. 
Про надання дозволу на видалення аварійних, сухостійних дерев та 

санітарної обрізки 

Негреша Д.М. – 

керуючий 

справами 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

 

6.1 Про передачу квартир у власність громадян 
Літвинов А.В. – 

нач. упр-ня 

6.2 Про виведення квартири із числа службових  -//- 

6.3 Про надання службових жилих приміщень (родині Підгорного А.) -//- 

6.4 Про надання службових жилих приміщень (родині Тарасюка Ф.)  

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

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

директор КП 

7.2 
«Щодо затвердження кошторисної заробітної плати при визначенні 

вартості будівництва» 
-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ УСПРАВАХ ДІТЕЙ 

8.1 
Про встановлення опіки над  неповнолітньою Бременок Ольгою 

Ігорівною, 19.10.2001 р.н. 

Терещенко А.І. – 

начальник Служби 

8.2 

Про визначення способу участі батька Галат Віктора Івановича у 

вихованні малолітнього сина Галат Кирила Вікторовича,11.07.2006 

р.н. 

-//- 

8.3 

Про надання дозволу Гемпель Ірині Анатоліївні та Гемпель Віктору 

Васильовичу на укладання договору дарування належних їм часток 

будинку та земельної ділянки за адресою: смт. Гостомель, вул. 

Ярова (Червоноармійська), 6 

-//- 

8.4 

Про надання дозволу  Дубровенко Ользі Іванівні на 

укладання договору дарування 1/3 частки кімнати за адресою: смт 

Гостомель, вул. Свято-Покровська, буд. 141-а, кім. 16 

-//- 

8.5 

Про надання дозволу Захарко Мирону Тарасовичу на 

укладання договору дарування 0,25 частки квартири за адресою: 

м.Ірпінь, вул. Давидчука, буд. 42, кв. 8 

-//- 

8.6 

Про надання дозволу Кириленку Івану Валерійовичу на укладання 

договору дарування квартири за адресою: м. Ірпінь, вул. 8 

Березня, будинок 26 а, квартира 8. 
 

-//- 

8.7 

Про  встановлення статусу дитини, позбавленої  батьківського 

піклування, малолітньому Кушніру Артему Ігоровичу, 12.11.2006 

р.н. 

-//- 

8.8 

Про створення дитячого будинку сімейного типу на базі прийомної 

сім’ї Махині Лариси Володимирівни і влаштування до нього на 

виховання та спільне проживання дітей 
 

-//- 

8.9 

Про надання дозволу Мельничук Ганні Сергіївні представляти 

законні права та інтереси своєї малолітньої доньки Мельничук 

Дарії Андріївни,19.06.2006 р.н., при укладанні та підписанні 

договору дарування їй земельної ділянки 
 

-//- 
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8.10 

Про надання дозволу Поволоцькому Олександру Віталійовичу 

представляти законні права та інтереси  свого малолітнього сина 

Поволоцького Івана Олександровича, 05.12.2016 р.н., при 

укладанні та підписанні договору дарування йому нежитлового 

приміщення за адресою: м.Ірпінь, вул. Лісова, 6-к, приміщення 123 

-//- 

8.11 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 

батьківських прав  Проскуркіна Олександра 

Олександровича відносно малолітньої доньки  Проскуркіної 

Маргарити Олександрівни, 27.09.2010 р.н. 
 

-//- 

8.12 

Про надання дозволу Романько Ганні Ігорівні представляти законні 

права та інтереси своєї малолітньої доньки Сєрової Софії 

Костянтинівни, 05.02.2014 р.н., при укладанні та підписанні 

договору купівлі-продажу квартири за адресою: м.Ірпінь, 

вул.Пушкінська, 25-в, кв. 122 

-//- 

8.13 

Про надання дозволу Шептицькій Сніжані Володимирівні на 

укладання та підписання  її неповнолітньою донькою 

Винярською Христиною-Анною Олегівною, 27.04.2002 р.н 

договору купівлі-продажу ½ частки будинку за адресою: м.Ірпінь, 

вул.Київська, 73е/2 та ½ частки земельної ділянки за адресою: 

м.Ірпінь, вул.Київська, 73е 

-//- 

8.14 

Про надання дозволу Шептицькій Сніжані Володимирівні на 

укладання та підписання  її неповнолітньою донькою Винярською 

Христиною-Анною Олегівною, 27.04.2002 р.н договору розірвання 

договору міни 

-//- 

8.15 Про звільнення від здійснення повноважень опікуна  

ПИТАННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

9.1 

Про  внесення змін в п.1 рішення виконавчого комітету Ірпінської  

міської ради від  07.04.2015 року за № 91/3 «Про  виділення частин 

житлового будинку в окремі об’єкти власності гр. Гаценко Н.В., гр. 

Посвятенка О.Г. в м. Ірпінь, вул. Озерна, 24-а з присвоєнням їм 

нових адресних номерів» 

Сапон М.М.– 

начальник відділу 

9.2 
Про присвоєння адрес земельним ділянкам  гр. Заїки Ю.В. в м. 

Ірпінь по вул. Героїв, 87 
-//- 

9.3 

Про  виділення гр. Зорі В.Л. в окремі  об’єкти власності  частин 

житлового будинку літ. «А» в  м. Ірпінь по  вул. Білокур (раніше 

Курська), 2/1 з присвоєнням їм нових адресних номерів 

-//- 

9.4 

Про  присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна  - 

житловому будинку гр.   Корнієнко Л.А.  поштової адреси:  м. 

Ірпінь,  вул.  Чехова, 5-в 

-//- 

9.5 
Про присвоєння адресного номеру земельній ділянці гр. 

Кримовської О.М. в м. Ірпінь по вул. Виговського 
-//- 

9.6 

Про присвоєння адресного номеру гаражу та земельній ділянці, що 

знаходяться у власності  гр. Муріної О.О. , гр.. Завадського В.О. в 

м. Ірпінь по вул. Кулиняка (раніше Калініна) 

-//- 

9.7 
Про присвоєння адресних номерів земельним ділянкам 

гр.Нестерової О.В.в м.Ірпінь по вул.Степана Руданського, 6 
-//- 

9.8 

Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту 

нерухомого майна -  дошкільному дитячому закладу гр. Оверка  І.І. 

в м. Ірпінь по вул. Сковороди Григорія, 9 

-//- 
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9.9 

Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради від 31.10.2017 року за № 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 ” 

-//- 

9.10 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради № 197/19 від 05.09.2017 року: «Про зміну адреси 

земельної ділянки гр. Руденка М.С. в м. Ірпінь по вул. Героїв, 10-в» 

-//- 

9.11 

Про  внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради від 27.06.2017 р.№ 152/12 «Про погодження 

гр.Савицькій Б.І. переведення садового будинку в м.Ірпінь, садове 

товариство «Аграрник», вул.Вишнева,3 в житловий будинок 

 

-//- 

9.12 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності гр. Сірої В.Д. та  гр. Чернова М.О. в м. Ірпінь по вул. 

Тищенка, 18 з присвоєнням нових поштових адрес 

 

-//- 

9.13 

Про присвоєння поштової адреси частині житлового будинку (кв. 

3) гр.Симоняна Е.Ш. в м. Ірпінь  по вул. Давидчука, 67, кв.3 

 

-//- 

9.14 

Про оформлення ФОП Щербині П.М. дозволу на  розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами в м. Ірпінь 

 

-//- 

9.15 

Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту 

нерухомого майна - житловому будинку гр. Якименка Л. І. в м. 

Ірпінь по вул. Київській, 79-є 

 

-//- 

9.16 

Про присвоєння поштової адреси  об’єкту нерухомого майна – 

будівлі Виконавчого комітету Ірпінської міської ради в м. Ірпінь по 

вул. Покровській 

-//- 

 

10. 

Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків іспоруд 

та прибудинкових територій, які надає ТОВ «ЖИТЛОКОМ-

СЕРВІС» (для мешканців по вул. Чехова,7-б, Чехова, 7-г) 

Літвинов А.В. – 

нач. упр-ня 

11. 

Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків іспоруд 

та прибудинкових територій, які надає ТОВ «ЖИТЛОКОМ-

СЕРВІС»(для мешканців по вул. Полтавська,55,57) 

-//- 

12. 

Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків іспоруд 

та прибудинкових територій, які надає ТОВ «ЖИТЛОКОМ-

СЕРВІС» (для мешканців по вул. Северинівська, 105-О, 

вул.Северинівська, 105-Ж, вул. Полтавська,45) 

-//- 

       

       

Голосували: 

 “За” – 13 

 “Проти” – 0  

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

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про впорядкування бухгалтерської заборгованості щодо 

кредиторської заборгованості згідно Постанови КМУ № 332 від 

18.05.2017 р. 

 Доповідає: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 247 «Про впорядкування бухгалтерської 

заборгованості щодо кредиторської заборгованості згідно 

Постанови КМУ № 332 від 18.05.2017 р.»  (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження Правил перебування (поведінки) громадян в 

адміністративній будівлі Ірпінської міської ради Київської 

області та Положення про пропускний і внутрішньообєктовий 

режим в адміністративній будівлі Ірпінської міської ради 

 Доповідає: Костюк О.О.- нач.відділу НС 

 Виступили: Ковальчук М.М. – заст.нач.КП «Муніципальна варта» 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  «Про затвердження Правил перебування 

(поведінки) громадян в адміністративній будівлі Ірпінської 

міської ради Київської області та Положення про пропускний і 

внутрішньообєктовий режим в адміністративній будівлі 

Ірпінської міської ради»   

 Голосували: “За” –0 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 13 

Рішення не прийнято 

 

3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради від 26.09.2017 р. № 213 «Про внесення змін до 

рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 

28.02.2017р. № 53 «Про встановлення розмірів місячної 

батьківської плати з надання платних освітніх послуг закладами 

освіти» 

 Доповідає: Білорус О.А. – заст.нач.упр-ня освіти 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 248  «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 26.09.2017 р. № 

213 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради від 28.02.2017р. № 53 «Про встановлення 

розмірів місячної батьківської плати з надання платних освітніх 

послуг закладами освіти» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

4. СЛУХАЛИ: Про передачу комп’ютерного комплексу з балансу виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради на баланс КП «Центр захисту та 

лікування тварин» 

 Доповідає: Негреша Д.М.- керуючий справами 
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 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 249 «Про передачу комп’ютерного 

комплексу з балансу виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради на баланс КП «Центр захисту та лікування тварин» 

(додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

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

та санітарної обрізки 

 Доповідає: Негреша Д.М.- керуючий справами 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 250 «Про надання дозволу на видалення 

аварійних, сухостійних дерев та санітарної обрізки» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

6.1 СЛУХАЛИ: Про передачу квартир у власність громадян 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач.управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 251/1 «Про передачу квартир у власність 

громадян» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

6.2 СЛУХАЛИ: Про виведення квартири із числа службових 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач.управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 251/2 «Про виведення квартири із числа 

службових» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

6.3 СЛУХАЛИ: Про надання службових жилих приміщень (родині Підгорного 

А.) 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач.управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 251/3 «Про надання службових жилих 

приміщень (родині Підгорного А.)» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

6.4 СЛУХАЛИ: Про надання службових жилих приміщень (родині Тарасюка Ф.) 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач.управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 251/4 «Про надання службових жилих 

приміщень (родині Тарасюка Ф.)» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

7.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно- кошторисної документації 

 Доповідає: Дворніков І.Є. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 252/1 «Про затвердження проектно- 

кошторисної документації» (додається) 
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 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

7.2 СЛУХАЛИ: «Щодо затвердження кошторисної заробітної плати при 

визначенні вартості будівництва» 

 Доповідає: Дворніков І.Є. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 252/2 ««Щодо затвердження кошторисної 

заробітної плати при визначенні вартості будівництва»» 

(додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

8.1 СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над  неповнолітньою Бременок Ольгою 

Ігорівною, 19.10.2001 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби  

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 253/1 «Про 

встановлення опіки над  неповнолітньою Бременок Ольгою 

Ігорівною, 19.10.2001 р.н.»  (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

8.2 СЛУХАЛИ: Про визначення способу участі батька Галат Віктора Івановича у 

вихованні малолітнього сина Галат Кирила 

Вікторовича,11.07.2006 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 253/2  «Про визначення способу участі 

батька Галат Віктора Івановича у вихованні малолітнього сина 

Галат Кирила Вікторовича,11.07.2006 р.н.»  (додається) 

 Голосували: “За” –13 “ 

Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

8.3 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Гемпель Ірині Анатоліївні та Гемпель 

Віктору Васильовичу на укладання договору дарування 

належних їм часток будинку та земельної ділянки за адресою: 

смт. Гостомель, вул. Ярова (Червоноармійська), 6 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 253/3  «Про надання дозволу Гемпель 

Ірині Анатоліївні та Гемпель Віктору Васильовичу на 

укладання договору дарування належних їм часток будинку та 

земельної ділянки за адресою: смт. Гостомель, вул. Ярова 

(Червоноармійська), 6»  (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

8.4 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу  Дубровенко Ользі Іванівні на 

укладання договору дарування 1/3 частки кімнати за адресою: 

смт Гостомель, вул. Свято-Покровська, буд. 141-а, кім. 16 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 
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 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 253/4  «Про надання дозволу  Дубровенко 

Ользі Іванівні на укладання договору дарування 1/3 частки 

кімнати за адресою: смт Гостомель, вул. Свято-Покровська, буд. 

141-а, кім. 16»  (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

8.5 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Захарко Мирону Тарасовичу на 

укладання договору дарування 0,25 частки квартири за адресою: 

м.Ірпінь, вул. Давидчука, буд. 42, кв. 8 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 253/5  «Про надання дозволу Захарко 

Мирону Тарасовичу на укладання договору дарування 0,25 

частки квартири за адресою: м.Ірпінь, вул. Давидчука, буд. 42, 

кв. 8»  (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

8.6 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Кириленку Івану Валерійовичу на 

укладання договору дарування квартири за адресою: м. Ірпінь, 

вул. 8 Березня, будинок 26 а, квартира 8. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 253/6  «Про надання дозволу Кириленку 

Івану Валерійовичу на укладання договору дарування квартири 

за адресою: м. Ірпінь, вул. 8 Березня, будинок 26 а, квартира 8.» 

(додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

8.7 СЛУХАЛИ: Про  встановлення статусу дитини, позбавленої  батьківського 

піклування, малолітньому Кушніру Артему Ігоровичу, 

12.11.2006 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 253/7 «Про  встановлення статусу 

дитини, позбавленої  батьківського піклування, малолітньому 

Кушніру Артему Ігоровичу, 12.11.2006 р.н.» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

8.8 СЛУХАЛИ: Про створення дитячого будинку сімейного типу на базі 

прийомної сім’ї Махині Лариси Володимирівни і влаштування 

до нього на виховання та спільне проживання дітей 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення № 253/8 «Про створення дитячого будинку 

сімейного типу на базі прийомної сім’ї Махині Лариси 

Володимирівни і влаштування до нього на виховання та спільне 

проживання дітей»  (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
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8.9 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Мельничук Ганні Сергіївні представляти 

законні права та інтереси своєї малолітньої доньки Мельничук 

Дарії Андріївни,19.06.2006 р.н., при укладанні та підписанні 

договору дарування їй земельної ділянки 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 253/9  «Про надання дозволу Мельничук 

Ганні Сергіївні представляти законні права та інтереси своєї 

малолітньої доньки Мельничук Дарії Андріївни,19.06.2006 р.н., 

при укладанні та підписанні договору дарування їй земельної 

ділянки»  (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

8.10 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Поволоцькому Олександру Віталійовичу 

представляти законні права та інтереси  свого малолітнього сина 

Поволоцького Івана Олександровича, 05.12.2016 р.н., при 

укладанні та підписанні договору дарування йому нежитлового 

приміщення за адресою: м.Ірпінь, вул. Лісова, 6-к, приміщення 

123 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 253/10  «Про надання 

дозволу Поволоцькому Олександру Віталійовичу представляти 

законні права та інтереси  свого малолітнього сина 

Поволоцького Івана Олександровича, 05.12.2016 р.н., при 

укладанні та підписанні договору дарування йому нежитлового 

приміщення за адресою: м.Ірпінь, вул. Лісова, 6-к, приміщення 

123»  (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

8.11 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 

батьківських прав  Проскуркіна Олександра 

Олександровича відносно малолітньої доньки  Проскуркіної 

Маргарити Олександрівни, 27.09.2010 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 253/11  «Про затвердження висновку про 

доцільність позбавлення батьківських прав  Проскуркіна 

Олександра Олександровича відносно малолітньої доньки 

 Проскуркіної Маргарити Олександрівни, 27.09.2010 р.н.»  

(додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

8.12 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Романько Ганні Ігорівні представляти 

законні права та інтереси своєї малолітньої доньки Сєрової Софії 

Костянтинівни, 05.02.2014 р.н., при укладанні та підписанні 

договору купівлі-продажу квартири за адресою: м.Ірпінь, 

вул.Пушкінська, 25-в, кв. 122 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 253/12  «Про надання дозволу Романько 
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Ганні Ігорівні представляти законні права та інтереси своєї 

малолітньої доньки Сєрової Софії Костянтинівни, 05.02.2014 

р.н., при укладанні та підписанні договору купівлі-продажу 

квартири за адресою: м.Ірпінь, вул.Пушкінська, 25-в, кв. 122»  

(додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

8.13 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Шептицькій Сніжані Володимирівні на 

укладання та підписання  її неповнолітньою донькою 

Винярською Христиною-Анною Олегівною, 27.04.2002 р.н 

договору купівлі-продажу ½ частки будинку за адресою: 

м.Ірпінь, вул.Київська, 73е/2 та ½ частки земельної ділянки за 

адресою: м.Ірпінь, вул.Київська, 73е 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 253/13  «Про надання дозволу 

Шептицькій Сніжані Володимирівні на укладання та 

підписання  її неповнолітньою донькою 

Винярською Христиною-Анною Олегівною, 27.04.2002 р.н 

договору купівлі-продажу ½ частки будинку за адресою: 

м.Ірпінь, вул.Київська, 73е/2 та ½ частки земельної ділянки за 

адресою: м.Ірпінь, вул.Київська, 73е»  (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

8.14 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Шептицькій Сніжані Володимирівні на 

укладання та підписання  її неповнолітньою донькою 

Винярською Христиною-Анною Олегівною, 27.04.2002 р.н 

договору розірвання договору міни 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 253/14  «Про надання дозволу 

Шептицькій Сніжані Володимирівні на укладання та 

підписання  її неповнолітньою донькою Винярською 

Христиною-Анною Олегівною, 27.04.2002 р.н договору 

розірвання договору міни»  (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

8.15 СЛУХАЛИ: Про звільнення від здійснення повноважень опікуна 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 253/15  «Про звільнення від здійснення 

повноважень опікуна»  (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 ПИТАННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА РАХІТЕКТУРИ 

9.1 СЛУХАЛИ: Про  внесення змін в п.1 рішення виконавчого комітету 

Ірпінської  міської ради від  07.04.2015 року за № 91/3 «Про  

виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності 

гр. Гаценко Н.В., гр. Посвятенка О.Г. в м. Ірпінь, вул. Озерна, 
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24-а з присвоєнням їм нових адресних номерів» 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 254/1 «Про  внесення змін в п.1 рішення 

виконавчого комітету Ірпінської  міської ради від  07.04.2015 

року за № 91/3 «Про  виділення частин житлового будинку в 

окремі об’єкти власності гр. Гаценко Н.В., гр. Посвятенка О.Г. в 

м. Ірпінь, вул. Озерна, 24-а з присвоєнням їм нових адресних 

номерів»» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

9.2 СЛУХАЛИ: Про присвоєння адрес земельним ділянкам  гр. Заїки Ю.В. в м. 

Ірпінь по вул. Героїв, 87 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 254/2  «Про присвоєння адрес земельним 

ділянкам  гр. Заїки Ю.В. в м. Ірпінь по вул. Героїв, 87»  

(додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

9.3 СЛУХАЛИ: Про  виділення гр. Зорі В.Л. в окремі  об’єкти власності  частин 

житлового будинку літ. «А» в  м. Ірпінь по  вул. Білокур (раніше 

Курська), 2/1 з присвоєнням їм нових адресних номерів 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 254/3  «Про  виділення гр. Зорі В.Л. в 

окремі  об’єкти власності  частин житлового будинку літ. «А» в  

м. Ірпінь по  вул. Білокур (раніше Курська), 2/1 з присвоєнням їм 

нових адресних номерів»  (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

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

житловому будинку гр.   Корнієнко Л.А.  поштової адреси:  м. 

Ірпінь,  вул.  Чехова, 5-в 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 254/4  «Про  присвоєння новоствореному 

об’єкту нерухомого майна  - житловому будинку гр.   Корнієнко 

Л.А.  поштової адреси:  м. Ірпінь,  вул.  Чехова, 5-в»  (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

9.5 СЛУХАЛИ: Про присвоєння адресного номеру земельній ділянці гр. 

Кримовської О.М. в м. Ірпінь по вул. Виговського 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 254/5  «Про присвоєння адресного 

номеру земельній ділянці гр. Кримовської О.М. в м. Ірпінь по 

вул. Виговського» (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
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9.6 СЛУХАЛИ: Про присвоєння адресного номеру гаражу та земельній ділянці, 

що знаходяться у власності  гр. Муріної О.О. , гр.. Завадського 

В.О. в м. Ірпінь по вул. Кулиняка (раніше Калініна) 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 254/6  «Про присвоєння адресного 

номеру гаражу та земельній ділянці, що знаходяться у власності  

гр. Муріної О.О. , гр.. Завадського В.О. в м. Ірпінь по вул. 

Кулиняка (раніше Калініна)»  (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

9.7 СЛУХАЛИ: Про присвоєння адресних номерів земельним ділянкам 

гр.Нестерової О.В.в м.Ірпінь по вул.Степана Руданського, 6 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 254/7 «Про присвоєння адресних номерів 

земельним ділянкам гр.Нестерової О.В.в м.Ірпінь по вул.Степана 

Руданського, 6»  (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

9.8 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту 

нерухомого майна -  дошкільному дитячому закладу гр. Оверка  

І.І. в м. Ірпінь по вул. Сковороди Григорія, 9 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 254/8  «Про присвоєння поштової адреси  

новоствореному об’єкту нерухомого майна -  дошкільному 

дитячому закладу гр. Оверка  І.І. в м. Ірпінь по вул. Сковороди 

Григорія, 9»  (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

9.9 СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради від 31.10.2017 року за № 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 ” 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 254/9  «Про внесення змін в рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 31.10.2017 року 

за № 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 

9.10 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради № 197/19 від 05.09.2017 року: «Про зміну адреси 

земельної ділянки гр. Руденка М.С. в м. Ірпінь по вул. Героїв, 10-

в» 
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 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 254/10  «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради № 197/19 від 

05.09.2017 року: «Про зміну адреси земельної ділянки гр. 

Руденка М.С. в м. Ірпінь по вул. Героїв, 10-в»»  (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

9.11 СЛУХАЛИ: Про  внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради від 27.06.2017 р.№ 152/12 «Про погодження 

гр.Савицькій Б.І. переведення садового будинку в м.Ірпінь, 

садове товариство «Аграрник», вул.Вишнева,3 в житловий 

будинок 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 254/11  «Про  внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 27.06.2017 р.№ 

152/12 «Про погодження гр.Савицькій Б.І. переведення садового 

будинку в м.Ірпінь, садове товариство «Аграрник», 

вул.Вишнева,3 в житловий будинок»  (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

9.12 СЛУХАЛИ: Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності гр. Сірої В.Д. та  гр. Чернова М.О. в м. Ірпінь по вул. 

Тищенка, 18 з присвоєнням нових поштових адрес 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 254/12  «Про виділення частин житлового 

будинку в окремі об’єкти власності гр. Сірої В.Д. та  гр. Чернова 

М.О. в м. Ірпінь по вул. Тищенка, 18 з присвоєнням нових 

поштових адрес»  (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

9.13 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси частині житлового будинку 

(кв. 3) гр.Симоняна Е.Ш. в м. Ірпінь  по вул. Давидчука, 67, кв.3 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 254/13  «Про присвоєння поштової 

адреси частині житлового будинку (кв. 3) гр.Симоняна Е.Ш. в м. 

Ірпінь  по вул. Давидчука, 67, кв.3»  (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

9.14 СЛУХАЛИ: Про оформлення ФОП Щербині П.М. дозволу на  розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами в м. Ірпінь 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 254/14  «Про оформлення ФОП Щербині 

П.М. дозволу на  розміщення об’єктів зовнішньої реклами в м. 

Ірпінь»  (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 



 16 

“Утримались” – 0 

9.15 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту 

нерухомого майна - житловому будинку гр. Якименка Л. І. в м. 

Ірпінь по вул. Київській, 79-є 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 254/15  «Про присвоєння поштової 

адреси  новоствореному об’єкту нерухомого майна - житловому 

будинку гр. Якименка Л. І. в м. Ірпінь по вул. Київській, 79-є»  

(додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

9.16 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси  об’єкту нерухомого майна – 

будівлі Виконавчого комітету Ірпінської міської ради в м. Ірпінь 

по вул. Покровській 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 254/16  «Про присвоєння поштової 

адреси  об’єкту нерухомого майна – будівлі Виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради в м. Ірпінь по вул. Покровській»  

(додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

10. СЛУХАЛИ: Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків 

іспоруд та прибудинкових територій, які надає ТОВ 

«ЖИТЛОКОМ-СЕРВІС» (для мешканців по вул. Чехова,7-б, 

Чехова, 7-г) 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач. упр-ня ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 255  «Про погодження тарифів на 

послуги з утримання будинків іспоруд та прибудинкових 

територій, які надає ТОВ «ЖИТЛОКОМ-СЕРВІС» (для 

мешканців по вул. Чехова,7-б, Чехова, 7-г)»  (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

11. СЛУХАЛИ: Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків 

іспоруд та прибудинкових територій, які надає ТОВ 

«ЖИТЛОКОМ-СЕРВІС»(для мешканців по вул. 

Полтавська,55,57) 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач. упр-ня ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 256  «Про погодження тарифів на 

послуги з утримання будинків іспоруд та прибудинкових 

територій, які надає ТОВ «ЖИТЛОКОМ-СЕРВІС»(для 

мешканців по вул. Полтавська,55,57)»  (додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

12. СЛУХАЛИ: Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків 

іспоруд та прибудинкових територій, які надає ТОВ 
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«ЖИТЛОКОМ-СЕРВІС» (для мешканців по вул. Северинівська, 

105-О, вул.Северинівська, 105-Ж, вул. Полтавська,45) 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач. упр-ня ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 257  «Про погодження тарифів на 

послуги з утримання будинків іспоруд та прибудинкових 

територій, які надає ТОВ «ЖИТЛОКОМ-СЕРВІС» (для 

мешканців по вул. Северинівська, 105-О, вул.Северинівська, 

105-Ж, вул. Полтавська,45)»  (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  „14” листопада  2017 року 

 

 НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ  

1. 
Про впорядкування бухгалтерської заборгованості щодо кредиторської 

заборгованості згідно Постанови КМУ № 332 від 18.05.2017 р. 
№ 247 

2. 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради від 26.09.2017 р. № 213 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 28.02.2017р. № 53 

«Про встановлення розмірів місячної батьківської плати з надання 

платних освітніх послуг закладами освіти» 

№ 248 

3. 

Про передачу комп’ютерного комплексу з балансу виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради на баланс КП «Центр захисту та 

лікування тварин» 
№ 249 

4. 
Про надання дозволу на видалення аварійних, сухостійних дерев та 

санітарної обрізки 
№ 250 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

5.1 Про передачу квартир у власність громадян № 251/1 

5.2 Про виведення квартири із числа службових  № 251/2 

5.3 Про надання службових жилих приміщень (родині Підгорного А.) № 251/3 

5.4 Про надання службових жилих приміщень (родині Тарасюка Ф.) № 251/4 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

6.1 Про затвердження проектно- кошторисної документації № 252/1 

6.2 
«Щодо затвердження кошторисної заробітної плати при визначенні 

вартості будівництва» 
№ 252/2 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ Ї  

7.1 
Про встановлення опіки над  неповнолітньою Бременок Ольгою 

Ігорівною, 19.10.2001 р.н. 
№ 253/1 
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7.2 
Про визначення способу участі батька Галат Віктора Івановича у 

вихованні малолітнього сина Галат Кирила Вікторовича,11.07.2006 р.н. 
№ 253/2 

7.3 

Про надання дозволу Гемпель Ірині Анатоліївні та Гемпель Віктору 

Васильовичу на укладання договору дарування належних їм часток 

будинку та земельної ділянки за адресою: смт. Гостомель, вул. Ярова 

(Червоноармійська), 6 

№ 253/3 

7.4 

Про надання дозволу  Дубровенко Ользі Іванівні на 

укладання договору дарування 1/3 частки кімнати за адресою: смт 

Гостомель, вул. Свято-Покровська, буд. 141-а, кім. 16 
№ 253/4 

7.5 

Про надання дозволу Захарко Мирону Тарасовичу на 

укладання договору дарування 0,25 частки квартири за адресою: 

м.Ірпінь, вул. Давидчука, буд. 42, кв. 8 
№ 253/5 

7.6 

Про надання дозволу Кириленку Івану Валерійовичу на укладання 

договору дарування квартири за адресою: м. Ірпінь, вул. 8 

Березня, будинок 26 а, квартира 8. 
№ 253/6 

7.7 
Про  встановлення статусу дитини, позбавленої  батьківського 

піклування, малолітньому Кушніру Артему Ігоровичу, 12.11.2006 р.н. 
№ 253/7 

7.8 

Про створення дитячого будинку сімейного типу на базі прийомної 

сім’ї Махині Лариси Володимирівни і влаштування до нього на 

виховання та спільне проживання дітей 
 

№ 253/8 

7.9 

Про надання дозволу Мельничук Ганні Сергіївні представляти законні 

права та інтереси своєї малолітньої доньки Мельничук Дарії 

Андріївни,19.06.2006 р.н., при укладанні та підписанні договору 

дарування їй земельної ділянки 
 

№ 253/9 

7.10 

Про надання дозволу Поволоцькому Олександру Віталійовичу 

представляти законні права та інтереси  свого малолітнього сина 

Поволоцького Івана Олександровича, 05.12.2016 р.н., при укладанні та 

підписанні договору дарування йому нежитлового приміщення за 

адресою: м.Ірпінь, вул. Лісова, 6-к, приміщення 123 

№ 253/10 

7.11 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських 

прав  Проскуркіна Олександра Олександровича відносно малолітньої 

доньки  Проскуркіної Маргарити Олександрівни, 27.09.2010 р.н. 
 

№ 253/11 

7.12 

Про надання дозволу Романько Ганні Ігорівні представляти законні 

права та інтереси своєї малолітньої доньки Сєрової Софії 

Костянтинівни, 05.02.2014 р.н., при укладанні та підписанні договору 

купівлі-продажу квартири за адресою: м.Ірпінь, вул.Пушкінська, 25-в, 

кв. 122 

№ 253/12 

7.13 

Про надання дозволу Шептицькій Сніжані Володимирівні на 

укладання та підписання  її неповнолітньою донькою 

Винярською Христиною-Анною Олегівною, 27.04.2002 р.н договору 

купівлі-продажу ½ частки будинку за адресою: м.Ірпінь, вул.Київська, 

73е/2 та ½ частки земельної ділянки за адресою: м.Ірпінь, вул.Київська, 

73е 

№ 253/13 

7.14 

Про надання дозволу Шептицькій Сніжані Володимирівні на 

укладання та підписання  її неповнолітньою донькою Винярською 

Христиною-Анною Олегівною, 27.04.2002 р.н договору розірвання 

договору міни 

№ 253/14 
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7.15 Про звільнення від здійснення повноважень опікуна № 253/15 

ПИТАННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

8.1 

Про  внесення змін в п.1 рішення виконавчого комітету Ірпінської  

міської ради від  07.04.2015 року за № 91/3 «Про  виділення частин 

житлового будинку в окремі об’єкти власності гр. Гаценко Н.В., гр. 

Посвятенка О.Г. в м. Ірпінь, вул. Озерна, 24-а з присвоєнням їм нових 

адресних номерів» 

№ 254/1 

8.2 
Про присвоєння адрес земельним ділянкам  гр. Заїки Ю.В. в м. Ірпінь 

по вул. Героїв, 87 
№ 254/2 

8.3 

Про  виділення гр. Зорі В.Л. в окремі  об’єкти власності  частин 

житлового будинку літ. «А» в  м. Ірпінь по  вул. Білокур (раніше 

Курська), 2/1 з присвоєнням їм нових адресних номерів 
№ 254/3 

8.4 

Про  присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна  - 

житловому будинку гр.   Корнієнко Л.А.  поштової адреси:  м. Ірпінь,  

вул.  Чехова, 5-в 
№ 254/4 

8.5 
Про присвоєння адресного номеру земельній ділянці гр. Кримовської 

О.М. в м. Ірпінь по вул. Виговського 
№ 254/5 

8.6 

Про присвоєння адресного номеру гаражу та земельній ділянці, що 

знаходяться у власності  гр. Муріної О.О. , гр.. Завадського В.О. в м. 

Ірпінь по вул. Кулиняка (раніше Калініна) 

№ 254/6 

8.7 
Про присвоєння адресних номерів земельним ділянкам гр.Нестерової 

О.В.в м.Ірпінь по вул.Степана Руданського, 6 
№ 254/7 

8.8 

Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту нерухомого 

майна -  дошкільному дитячому закладу гр. Оверка  І.І. в м. Ірпінь по 

вул. Сковороди Григорія, 9 
№ 254/8 

8.9 

Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради від 31.10.2017 року за № 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 ” 

№ 254/9 

8.10 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради № 197/19 від 05.09.2017 року: «Про зміну адреси земельної 

ділянки гр. Руденка М.С. в м. Ірпінь по вул. Героїв, 10-в» 
№ 254/10 

8.11 

Про  внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради від 27.06.2017 р.№ 152/12 «Про погодження гр.Савицькій Б.І. 

переведення садового будинку в м.Ірпінь, садове товариство 

«Аграрник», вул.Вишнева,3 в житловий будинок 

№ 254/11 

8.12 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності 

гр. Сірої В.Д. та  гр. Чернова М.О. в м. Ірпінь по вул. Тищенка, 18 з 

присвоєнням нових поштових адрес 
№ 254/12 

8.13 
Про присвоєння поштової адреси частині житлового будинку (кв. 3) 

гр.Симоняна Е.Ш. в м. Ірпінь  по вул. Давидчука, 67, кв.3 
№ 254/13 

8.14 
Про оформлення ФОП Щербині П.М. дозволу на  розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в м. Ірпінь 
№ 254/14 

8.15 

Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту нерухомого 

майна - житловому будинку гр. Якименка Л. І. в м. Ірпінь по вул. 

Київській, 79-є 
№ 254/15 

8.16 

Про присвоєння поштової адреси  об’єкту нерухомого майна – будівлі 

Виконавчого комітету Ірпінської міської ради в м. Ірпінь по вул. 

Покровській 
№ 254/16 
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9. 

Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків іспоруд та 

прибудинкових територій, які надає ТОВ «ЖИТЛОКОМ-СЕРВІС» (для 

мешканців по вул. Чехова,7-б, Чехова, 7-г) 

№ 255 

10. 

Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків іспоруд та 

прибудинкових територій, які надає ТОВ «ЖИТЛОКОМ-СЕРВІС»(для 

мешканців по вул. Полтавська,55,57) 

№ 256 

11. 

Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків іспоруд та 

прибудинкових територій, які надає ТОВ «ЖИТЛОКОМ-СЕРВІС» (для 

мешканців по вул. Северинівська, 105-О, вул.Северинівська, 105-Ж, 

вул. Полтавська,45) 

№ 257 

  

 

 

Керуючий справами                                                       Д.М. Негреша 


