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ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА  

КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ  

П Р О Т О К О Л    № 26 

 

засідання  виконавчого  комітету 

28  листопада 2017 р.          м.  Ірпінь                           

   

 
                

Головуючий        Семко Н.Г. – заступник міського голови                                                          

Секретар                       Негреша Д.М. –  керуючий справами   

    
 

 

                                                Взяли участь у засіданні: 

 

Головкевич М.М. Член виконкому 

ГірникА.П. Член виконкому 

Демчишин Д.Д. Член виконкому 

Кульчицька Ю.А. Член виконкому 

Памазан А.С. 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., Христюк Д.В., Михальченко Л.Я., Чмелюк В.В., 

Прилипко Ю.І., Федорук Л.П., Куровський М.Б., Матюшина О.В., Ковальчук М.М. 

  

 

Присутні на засіданні: 
 

 

1.  Попруга М.П. Заступник міського голови 

2.  Данилюк Є.В. Нач.фінуправління 

3.  Остапчук Ж.О. Юрист  КП»Ірпіньжитлоінвестбуд» 

4.  Залужняк О.В. Нач.юр.відділу 

5.  Парахіна В.А. Нач. загального відділу  

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

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

8.  Олійнич О.Р. Директор КП 

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

10.  Костюк О.О. Нач. відділу НС 

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

12.  Наказненко О. «Незалежний портал Ірпеня» 

13.  Алєксєєва Є.В. КП «Контроль благоустрою міста» 

14.  Тарасов В.З. Директор ДЮСШ 
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СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного     

 

Доповідає:  Семко Н.Г. – заступник міського голови  

ВИСТУПИЛИ:   

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

питання : 

- «Про надання дозволу КП «УЖКГ «Ірпінь» для розміщення інформації на 

зворотній стороні рахунків про сплату за комунальні послуги»  ;  

- «Про затвердження нового складу постійно діючої комісії зі встановлення місць 

розташування контейнерних майданчиків у виняткових випадках в районах 

забудови, що склалася, де немає можливості дотримання відстаней,  зазначених 

у пункті 2.8 Санітарних норм, утворених рішенням виконкому № 116 від 

24.06.2014 р.» ; 

- «Про включення квартири до числа службового»; 

Зброжек П.В., начальник УПСЗН, запропонував внести в порядок денний питання : 

- «Про зміни в складі комісії з питань забезпечення житлом деяких категорій осіб, 

які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а 

також членів їх сімей при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради»; 

Алєксєєва Є.В., запропонувала зняти питання на доопрацювання: 

- «Про погодження режиму роботи магазину «Міленіум» (м.Ірпінь, вул. 

Садова,94); 

 

ВИРІШИЛИ: взяти  Порядок денний  із внесеними змінами за основу: 

 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ Доповідач 

1. 

Про проект рішення «Про внесення змін до рішення 26-їсесії 

Ірпінської міської ради УІІ скликання від 22.12.2016 року № 1694-

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

Данилюк Є.В.- 

нач.фінуправління 

2. 
Про підготовку проекту бюджету м.Ірпінь на 2018 рік та прогнозу 

бюджету міста на 2019-2020 роки 
-//- 

3. Про виділення коштів на передплату газети «Ірпінський вісник» 
Зброжек П.В. – 

начальник УПСЗН 

4. 

Про затвердження плану заходів на 2018 рік щодо реалізації в 

м.Ірпені Ніціональної стратегії з оздоровчої рухової активності в 

Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий 

спосіб життя – здорова нація» 

Тарасов В.З.- 

директор ДЮСШ 

5. Про передачу паливно-мастильних матеріалів КП УЖКГ «Ірпінь» 
Костюк О.О.- 

нач.відділу НС 

6. 

Про затвердження Правил перебування (поведінки) громадян в 

адміністративній будівлі Ірпінської міської ради Київської області 

та Положення про пропускний і внутрішньо об’єктовий режим в 

адміністративній будівлі Ірпінської міської ради 

-//- 

15.  Терещенко А.І. Начальник служби у справах сімї 

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

17.  Ярошенко Т.Ю. Нач.орг.відділу 

18.  Представники телеканалу 

«Погляд» 
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7. 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради від 14.11.2017 № 255 "Про погодження тарифів  на 

послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій, які надає ТОВ «ЖИТЛОКОМ-СЕРВІС»  

Літвинов А.В. – 

нач. упр-ня ІРІ та 

ЖКГ 

8. 

Про надання дозволу КП «УЖКГ «Ірпінь» для розміщення 

інформації на зворотній стороні рахунків про сплату за комунальні 

послуги 

-//- 

9. 

Про затвердження нового складу постійно діючої комісії зі 

встановлення місць розташування контейнерних майданчиків у 

виняткових випадках в районах забудови, що склалася, де немає 

можливості дотримання відстаней,  зазначених у пункті 2.8 

Санітарних норм, утворених рішенням виконкому № 116 від 

24.06.2014 р. 

-//- 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЗЕЛЕНБУД» 

10.1 
Про надання дозволу на видалення аварійних, сухостійних дерев та 

санітарної обрізки 

Олійнич О.Р. – 

директор КП 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

 

11.1 Про взяття на квартирний облік 
Літвинов А.В. – 

нач. упр-ня 

11.2 Про видачу службового ордеру військовослужбовцю Зикову О.А -//- 

11.3 
Про виключення квартир з числа службових жилих приміщень в 

смт Гостомель  
-//- 

11.4 
Про виключення квартир з числа службових жилих приміщень в м. 

Ірпінь по вул. Лермонтова, 6-в/1 
-//- 

11.5 
Про виключення квартири з числа службових жилих приміщень в 

м. Ірпінь по вул. Полтавська, 67 
-//- 

11.6 Про включення квартири до числа службового -//- 

ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

12.1 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю новорічними 

ялинками та новорічними прикрасами, іграшками 

АлєксєєваЄ.В. – 

директор КП 

12.2 
Про надання дозволу на надання послуг у сфері розваг на території 

міста Ірпеня ФОП Павловському Володимиру Володимировичу 
-//- 

12.3 
Про погодження режиму роботи магазину «Продукти-1126» (м. 

Ірпінь, вул. Університетська, 2-г) 
-//- 

12.4 
Про погодження режиму роботи магазину непродовольчих товарів 

«EVA» (м.Ірпінь, вул. Т.Шевченка, 16, магазин № 210) 
-//- 

ПИТАННЯ КП «УЖКГ «ІРПІНЬ» 

13.1 

Про затвердження кошторисної документації по об’єкту 

«Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Миру, 2Б 

в м. Ірпінь, Київської обл.» 

Скрипник С.Ф. – 

директор КП 

13.2 

Про затвердження кошторисної документації по об’єкту 

«Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення  по вул. 

Пісочна (від вул.Стельмаха до будинку №12) в м. Ірпінь» 

-//- 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

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

директор КП 

14.2 
Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Реконструкція водопроводу в м. Ірпінь   по вул. Київська від вул. 
-//- 
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Лермонтова до вул. Київська, 49» 

14.3 

Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Капітальний ремонт тротуару по вул. Садова від вул. Соборна до 

вул. Українська  м.Ірпінь Київської області» 

-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ УСПРАВАХ ДІТЕЙ 

15.1 

Про усунення перешкод Брежнєву Дмитру Михайловичу у 

спілкуванні з малолітньою донькою Брежнєвою Катериною 

Дмитрівною, 03.01.2013 р.н. та визначення способу участі батька у 

вихованні малолітньої доньки 

Терещенко А.І. – 

начальник Служби 

15.2 

Про затвердження висновку про недоцільність позбавлення 

батьківських прав Бубнової Марини Дмитрівни відносно 

малолітніх доньок: Бубнової Неллі Віталіївни, 20.06.2012 р.н. та 

Бубнової Аделіни Віталіївни, 15.01.2014 р.н. 

-//- 

15.3 

Про надання дозволу Дубровіну Роману Валерійовичу на 

укладання договору дарування ½ частки квартири за адресою: м. 

Ірпінь, вул. Кошового, буд. 2-в, кв.13. 

-//- 

15.4 

Про надання дозволу Єфіменко Ользі Василівні на укладання 

договору дарування 1/3 частки квартири за адресою: м.Ірпінь, вул. 

Громадянська, буд. 2, кв. 22 

-//- 

15.5 
Про встановлення статусу дитини-сироти малолітньому Клопоту 

Ярославу Вадимовичу, 24.10.2014 р.н. 
-//- 

15.6 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 

батьківських прав Лещенка Костянтина Миколайовича відносно 

неповнолітнього сина, Лещенка Олександра Костянтиновича, 

29.09.2003 р.н. 

-//- 

15.7 

Про надання дозволу Мельниченко Оксані Павлівні представляти 

законні права та інтереси своєї малолітньої доньки Мельниченко 

Вікторії Володимирівни,22.03.2005 р.н., при укладанні та 

підписанні договору оренди пайової участі 

-//- 

15.8 
Про встановлення статусу дитини-сироти неповнолітньому 

Онищенку Святославу Андрійовичу, 04.08.2000 р.н. 
-//- 

15.9 

Про надання дозволу Рожковій Олександрі Львівні на укладання 

договору купівлі-продажу 1/16 частки будинку та 1/8 часток 

земельних ділянок за адресою: м.Ірпінь, вул. Українська, 10 

-//- 

15.10 

Про надання дозволу Сич Марині Василівні представляти законні 

права та інтереси своєї малолітньої доньки Сич Ірини Юріївни, 

30.03.2010 р.н., при оформленні технічного паспорту на автомобіль 

-//- 

15.11 

Про надання дозволу Старовойт Віталію Петровичу на укладання 

договору купівлі-продажу квартири за адресою: смт.Гостомель, 

вул. Ярова, б.283-А, кв.3 

-//- 

15.12 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 

батьківських прав Удовиченка Максима Володимировича відносно 

малолітніх дітей: Удовиченка Петра Максимовича, 24.04.2008 р.н. 

та Удовиченка Павла Максимовича, 12.08.2011 р.н. 

-//- 

15.13 

Про надання дозволу Хоменко Ірині Петрівні представляти законні 

права та інтереси своєї малолітньої доньки Хоменко Марії 

Володимирівни, 12.06.2008 р.н., при укладанні та підписанні 

договору дарування їй квартири 

-//- 

15.14 
Про надання дозволу Шибському Івану Устиновичу та Шибській 

Тамарі Семенівні на укладання договору дарування належних їм 
-//- 
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часток квартири за адресою: м.Ірпінь, вул. Миру, буд 10, кв. 46 

15.15 

Про визначення місця проживання неповнолітнього 

Шкуратовського Бориса Рустемовича, 07.12.2001 р.н. з батьком 

Шкуратовським Рустемом Борисовичем 

-//- 

15.16 

Про надання дозволу на укладання договору визначення розміру 

часток у спільному сумісному майні між членами сім’ї за адресою: 

м. Ірпінь, вул. Садова, б. 61-а, кв.69 

-//- 

15.17 

Про надання дозволу Білявській Наталії Станіславівні на укладання 

та підписання її неповнолітнім сином Білявським Георгієм 

Олександровичем, 22.03.2000 р.н., договору купівлі-продажу 

квартири заадресою: м. Ірпінь, вул.Університетська (Маркса 

Карла), б.2/1, корп.В, кв.126 

-//- 

ПИТАННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

16.1 

Про  присвоєння нових адресних номерів земельним ділянкам після 

розподілу ділянки гр.  Боголєй В.Г. в м. Ірпінь, вул.  Кошового, 

50/1 

Сапон М.М.– 

начальник відділу 

16.2 

Про  виділення гр. Валуєву О.О. в окремі  об’єкти власності  частин 

житлового будинку літ. «А» в  м. Ірпінь по  вул. Матросова, 11- а з 

присвоєнням їм нових поштових адрес 

-//- 

16.3 

Про  виділення гр. Валуєвій І.М. в окремі  об’єкти власності  

частин житлового будинку літ. «А» в  м. Ірпінь по  вул. Матросова, 

19-в з присвоєнням їм нових поштових адрес 

-//- 

16.4 

Про виділення частин житлового будинку в окремі  об’єкти 

власності гр. Курилової  Т.М., гр. Фесан В.М. в м. Ірпінь по 

провулку Північному, 11 з присвоєнням їм нових  поштових адрес         

-//- 

16.5 

Про присвоєння нових адресних  номерів земельним ділянкам після 

розподілу ділянки гр. Кучера М.Ю. в м. Ірпінь по вул. Кошового, 

25 

-//- 

16.6 

Про  внесення змін в  рішення виконавчого комітету Ірпінської  

міської ради від  13.05.2014 року за № 85/32 «Про  виділення  гр. 

Яковенку С.Я. в окреме будинковолодіння належної йому частини 

житлового будинку  літ. «А» в м. Ірпінь по вул.  Матросова, буд.19, 

кв.1 з присвоєнням їй нового адресного  номеру» 

-//- 

16.7 

Про погодження гр.  Радзієвській Н.Л. переведення садового 

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

Набережній,  16  в житловий будинок  

-//- 

16.8 
Про присвоєння адресних номерів земельним ділянкам  гр. 

Решетник О.М. в м. Ірпінь по вул. Матросова, 17 
-//- 

16.9 

Про  присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна  - 

житловому будинку  гр.  Cінчука І.Я.  поштової адреси:  м. Ірпінь,   

вул.  Українська, 1-д 

 

-//- 

16.10 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності  гр. Васильченко Л.І. та  гр. Смородінова Н.В. в м. Ірпінь 

по вул. Героїв, 73 з присвоєнням нових поштових адрес  

-//- 

 

   17. 

Про зміни в складі комісії з питань забезпечення житлом деяких 

категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України, а також членів їх сімей при 

Зброжек П.В. – 

нач.Ірп.УПСЗН 
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виконавчому комітеті Ірпінської міської ради 

       

       

Голосували: 

 “За” – 11 

 “Проти” – 0  

“Утримались” – 0 

 

 

 
П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й : 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про внесення змін до рішення 26-їсесії 

Ірпінської міської ради УІІ скликання від 22.12.2016 року № 

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

 Доповідає: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 258 «Про проект рішення «Про внесення 

змін до рішення 26-їсесії Ірпінської міської ради УІІ скликання 

від 22.12.2016 року № 1694-26-УІІ «Про міський бюджет 

м.Ірпінь на 2017 рік»»  (додається) 

 Голосували: “За” –11 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

2. СЛУХАЛИ: Про підготовку проекту бюджету м.Ірпінь на 2018 рік та 

прогнозу бюджету міста на 2019-2020 роки 

 Доповідає: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 259 «Про підготовку проекту бюджету 

м.Ірпінь на 2018 рік та прогнозу бюджету міста на 2019-2020 

роки» 

 Голосували: “За” –11 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

3. СЛУХАЛИ: Про виділення коштів на передплату газети «Ірпінський вісник» 

 Доповідає: Зброжек П.В. – начальник Ірп.УПСЗН 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 260  «Про виділення коштів на передплату 

газети «Ірпінський вісник» (додається) 

 Голосували: “За” –11 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження плану заходів на 2018 рік щодо реалізації в 

м.Ірпені Ніціональної стратегії з оздоровчої рухової активності в 

Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий 

спосіб життя – здорова нація» 

 Доповідає: Тарасов В.З. – директор ДЮСШ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 261 «Про затвердження плану заходів на 

2018 рік щодо реалізації в м.Ірпені Ніціональної стратегії з 

оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року 

«Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація»» 

(додається) 
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 Голосували: “За” –11 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

5. СЛУХАЛИ: Про передачу паливно-мастильних матеріалів КП УЖКГ 

«Ірпінь» 

 Доповідає: Костюк О.О. – начальник відділу НС 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 262 «Про передачу паливно-мастильних 

матеріалів КП УЖКГ «Ірпінь»» (додається) 

 Голосували: “За” –11 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

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

адміністративній будівлі Ірпінської міської ради Київської 

області та Положення про пропускний і внутрішньо об’єктовий 

режим в адміністративній будівлі Ірпінської міської ради 

 Доповідає: Костюк О.О. – начальник відділу НС 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 263 «Про затвердження Правил 

перебування (поведінки) громадян в адміністративній будівлі 

Ірпінської міської ради Київської області та Положення про 

пропускний і внутрішньо об’єктовий режим в адміністративній 

будівлі Ірпінської міської ради» (додається) 

 Голосували: “За” –11 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

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

міської ради від 14.11.2017 № 255 "Про погодження тарифів  на 

послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій, які надає ТОВ «ЖИТЛОКОМ-СЕРВІС» 

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

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 264 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 14.11.2017 № 

255 "Про погодження тарифів  на послуги з утримання будинків 

і споруд та прибудинкових територій, які надає ТОВ 

«ЖИТЛОКОМ-СЕРВІС»» (додається) 

 Голосували: “За” –11 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

8. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП «УЖКГ «Ірпінь» для розміщення 

інформації на зворотній стороні рахунків про сплату за 

комунальні послуги 

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

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 265 «Про надання дозволу КП «УЖКГ 

«Ірпінь» для розміщення інформації на зворотній стороні 

рахунків про сплату за комунальні послуги» (додається) 

 Голосували: “За” –11 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження нового складу постійно діючої комісії зі 

встановлення місць розташування контейнерних майданчиків у 

виняткових випадках в районах забудови, що склалася, де немає 



 9 

можливості дотримання відстаней,  зазначених у пункті 2.8 

Санітарних норм, утворених рішенням виконкому № 116 від 

24.06.2014 р. 

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

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 266 «Про затвердження нового складу 

постійно діючої комісії зі встановлення місць розташування 

контейнерних майданчиків у виняткових випадках в районах 

забудови, що склалася, де немає можливості дотримання 

відстаней,  зазначених у пункті 2.8 Санітарних норм, утворених 

рішенням виконкому № 116 від 24.06.2014 р.» (додається) 

 Голосували: “За” –11 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЗЕЛЕНБУД» 

10.1 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на видалення аварійних, сухостійних дерев 

та санітарної обрізки 

 Доповідає: Олійнич О.Р. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 267/1 «Про надання дозволу на видалення 

аварійних, сухостійних дерев та санітарної обрізки» (додається) 

 Голосували: “За” –11 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

11.1 СЛУХАЛИ: Про взяття на квартирний облік 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач.управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 268/1 «Про взяття на квартирний облік» 

(додається) 

 Голосували: “За” –11 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

11.2 СЛУХАЛИ: Про видачу службового ордеру військовослужбовцю Зикову О.А 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач.управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 268/2 «Про видачу службового ордеру 

військовослужбовцю Зикову О.А» (додається) 

 Голосували: “За” –11 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

11.3 СЛУХАЛИ: Про виключення квартир з числа службових жилих приміщень в 

смт Гостомель 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач.управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 268/3 «Про виключення квартир з числа 

службових жилих приміщень в смт Гостомель» (додається) 

 Голосували: “За” –11 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

11.4 СЛУХАЛИ: Про виключення квартир з числа службових жилих приміщень в 

м. Ірпінь по вул. Лермонтова, 6-в/1 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач.управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 268/4 «Про виключення квартир з числа 

службових жилих приміщень в м. Ірпінь по вул. Лермонтова, 6-
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в/1» (додається) 

 Голосували: “За” –11 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

11.5 СЛУХАЛИ: Про виключення квартири з числа службових жилих приміщень 

в м. Ірпінь по вул. Полтавська, 67 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач.управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 268/5 «Про виключення квартири з числа 

службових жилих приміщень в м. Ірпінь по вул. Полтавська, 67» 

(додається) 

 Голосували: “За” –11 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

11.6 СЛУХАЛИ: Про включення квартири до числа службового 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач.управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 268/6 «Про включення квартири до числа 

службового» (додається) 

 Голосували: “За” –11 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

  ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

12.1 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю новорічними 

ялинками та новорічними прикрасами, іграшками 

 Доповідає: Алєксєєва Є.В.  – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 269/1 «Про надання дозволу на виносну та 

виїзну торгівлю новорічними ялинками та новорічними 

прикрасами, іграшками» (додається) 

 Голосували: “За” –11 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

12.2 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на надання послуг у сфері розваг на 

території міста Ірпеня ФОП Павловському Володимиру 

Володимировичу 

 Доповідає: Алєксєєва Є.В.  – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 269/2 «Про надання дозволу на надання 

послуг у сфері розваг на території міста Ірпеня ФОП 

Павловському Володимиру Володимировичу» (додається) 

 Голосували: “За” –11 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

12.3 СЛУХАЛИ: Про погодження режиму роботи магазину «Продукти-1126» (м. 

Ірпінь, вул. Університетська, 2-г) 

 Доповідає: Алєксєєва Є.В.  – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 269/3 «Про погодження режиму роботи 

магазину «Продукти-1126» (м. Ірпінь, вул. Університетська, 2-

г)» (додається) 

 Голосували: “За” –11 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

12.4 СЛУХАЛИ: Про погодження режиму роботи магазину непродовольчих 
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товарів «EVA» (м.Ірпінь, вул. Т.Шевченка, 16, магазин № 210) 

 Доповідає: Алєксєєва Є.В.  – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 269/4 «Про погодження режиму роботи 

магазину непродовольчих товарів «EVA» (м.Ірпінь, вул. 

Т.Шевченка, 16, магазин № 210)» (додається) 

 Голосували: “За” –11 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

ПИТАННЯ КП «УЖКГ «ІРПІНЬ» 

13.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження кошторисної документації по об’єкту 

«Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Миру, 

2Б в м. Ірпінь, Київської обл.» 

 Доповідає: Скрипник С.Ф. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 270/1 «Про затвердження кошторисної 

документації по об’єкту «Капітальний ремонт покрівлі 

житлового будинку по вул. Миру, 2Б в м. Ірпінь, Київської 

обл.»» (додається) 

 Голосували: “За” –11 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

13.2 СЛУХАЛИ: Про затвердження кошторисної документації по об’єкту 

«Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення  по вул. 

Пісочна (від вул.Стельмаха до будинку №12) в м. Ірпінь» 

 Доповідає: Скрипник С.Ф. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 270/2 «Про затвердження кошторисної 

документації по об’єкту «Капітальний ремонт мережі 

зовнішнього освітлення  по вул. Пісочна (від вул.Стельмаха до 

будинку №12) в м. Ірпінь»» (додається) 

 Голосували: “За” –11 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

14.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації 

 Доповідає: Дворніков І.Є. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 271/1 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації» (додається) 

 Голосували: “За” –11 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

14.2 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Реконструкція водопроводу в м. Ірпінь   по вул. Київська від 

вул. Лермонтова до вул. Київська, 49» 

 Доповідає: Дворніков І.Є. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 271/2 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації  проекту «Реконструкція водопроводу 

в м. Ірпінь   по вул. Київська від вул. Лермонтова до вул. 

Київська, 49»» (додається) 

 Голосували: “За” –11 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
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14.3 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Капітальний ремонт тротуару по вул. Садова від вул. Соборна 

до вул. Українська  м.Ірпінь Київської області» 

 Доповідає: Дворніков І.Є. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 271/3 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації  проекту «Капітальний ремонт 

тротуару по вул. Садова від вул. Соборна до вул. Українська  

м.Ірпінь Київської області»»  (додається) 

 Голосували: “За” –11 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

15.1 СЛУХАЛИ: Про усунення перешкод Брежнєву Дмитру Михайловичу у 

спілкуванні з малолітньою донькою Брежнєвою Катериною 

Дмитрівною, 03.01.2013 р.н. та визначення способу участі батька 

у вихованні малолітньої доньки 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби  

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 272/1 «Про усунення перешкод Брежнєву 

Дмитру Михайловичу у спілкуванні з малолітньою донькою 

Брежнєвою Катериною Дмитрівною, 03.01.2013 р.н. та 

визначення способу участі батька у вихованні малолітньої 

доньки»  (додається) 

 Голосували: “За” –11 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

15.2 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про недоцільність позбавлення 

батьківських прав Бубнової Марини Дмитрівни відносно 

малолітніх доньок: Бубнової Неллі Віталіївни, 20.06.2012 р.н. та 

Бубнової Аделіни Віталіївни, 15.01.2014 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 272/2  «Про затвердження висновку про 

недоцільність позбавлення батьківських прав Бубнової Марини 

Дмитрівни відносно малолітніх доньок: Бубнової Неллі 

Віталіївни, 20.06.2012 р.н. та Бубнової Аделіни Віталіївни, 

15.01.2014 р.н.»  (додається) 

 Голосували: “За” –11  

Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

15.3 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Дубровіну Роману Валерійовичу на 

укладання договору дарування ½ частки квартири за адресою: м. 

Ірпінь, вул. Кошового, буд. 2-в, кв.13. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 272/3  «Про надання дозволу Дубровіну 

Роману Валерійовичу на укладання договору дарування ½ 

частки квартири за адресою: м. Ірпінь, вул. Кошового, буд. 2-в, 

кв.13.»  (додається) 

 Голосували: “За” –11 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

15.4 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Єфіменко Ользі Василівні на укладання 
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договору дарування 1/3 частки квартири за адресою: м.Ірпінь, 

вул. Громадянська, буд. 2, кв. 22 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 272/4  «Про надання дозволу Єфіменко 

Ользі Василівні на укладання договору дарування 1/3 частки 

квартири за адресою: м.Ірпінь, вул. Громадянська, буд. 2, кв. 22»  

(додається) 

 Голосували: “За” –11 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

15.5 СЛУХАЛИ: Про встановлення статусу дитини-сироти малолітньому Клопоту 

Ярославу Вадимовичу, 24.10.2014 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 272/5  «Про встановлення статусу 

дитини-сироти малолітньому Клопоту Ярославу Вадимовичу, 

24.10.2014 р.н.»  (додається) 

 Голосували: “За” –11 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

15.6 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 

батьківських прав Лещенка Костянтина Миколайовича відносно 

неповнолітнього сина, Лещенка Олександра Костянтиновича, 

29.09.2003 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 272/6  «Про затвердження висновку про 

доцільність позбавлення батьківських прав Лещенка Костянтина 

Миколайовича відносно неповнолітнього сина, Лещенка 

Олександра Костянтиновича, 29.09.2003 р.н.» (додається) 

 Голосували: “За” –11 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

15.7 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Мельниченко Оксані Павлівні 

представляти законні права та інтереси своєї малолітньої доньки 

Мельниченко Вікторії Володимирівни,22.03.2005 р.н., при 

укладанні та підписанні договору оренди пайової участі 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 272/7 «Про надання дозволу 

Мельниченко Оксані Павлівні представляти законні права та 

інтереси своєї малолітньої доньки Мельниченко Вікторії 

Володимирівни,22.03.2005 р.н., при укладанні та підписанні 

договору оренди пайової участі» (додається) 

 Голосували: “За” –11 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

15.8 СЛУХАЛИ: Про встановлення статусу дитини-сироти неповнолітньому 

Онищенку Святославу Андрійовичу, 04.08.2000 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення № 272/8 «Про встановлення статусу дитини-

сироти неповнолітньому Онищенку Святославу Андрійовичу, 

04.08.2000 р.н.»  (додається) 
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 Голосували: “За” –11 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

15.9 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Рожковій Олександрі Львівні на укладання 

договору купівлі-продажу 1/16 частки будинку та 1/8 часток 

земельних ділянок за адресою: м.Ірпінь, вул. Українська, 10 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 272/9  «Про надання дозволу Рожковій 

Олександрі Львівні на укладання договору купівлі-продажу 1/16 

частки будинку та 1/8 часток земельних ділянок за адресою: 

м.Ірпінь, вул. Українська, 10»  (додається) 

 Голосували: “За” –11 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

15.10 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Сич Марині Василівні представляти 

законні права та інтереси своєї малолітньої доньки Сич Ірини 

Юріївни, 30.03.2010 р.н., при оформленні технічного паспорту 

на автомобіль 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 272/10  «Про надання дозволу Сич 

Марині Василівні представляти законні права та інтереси своєї 

малолітньої доньки Сич Ірини Юріївни, 30.03.2010 р.н., при 

оформленні технічного паспорту на автомобіль»  (додається) 

 Голосували: “За” –11 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

15.11 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Старовойт Віталію Петровичу на 

укладання договору купівлі-продажу квартири за адресою: 

смт.Гостомель, вул. Ярова, б.283-А, кв.3 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 272/11  «Про надання дозволу Старовойт 

Віталію Петровичу на укладання договору купівлі-продажу 

квартири за адресою: смт.Гостомель, вул. Ярова, б.283-А, кв.3»  

(додається) 

 Голосували: “За” –11 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

15.12 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 

батьківських прав Удовиченка Максима Володимировича 

відносно малолітніх дітей: Удовиченка Петра Максимовича, 

24.04.2008 р.н. та Удовиченка Павла Максимовича, 12.08.2011 

р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 272/12  «Про затвердження висновку про 

доцільність позбавлення батьківських прав Удовиченка Максима 

Володимировича відносно малолітніх дітей: Удовиченка Петра 

Максимовича, 24.04.2008 р.н. та Удовиченка Павла 

Максимовича, 12.08.2011 р.н.»  (додається) 

 Голосували: “За” –11 

“Проти” – 0 
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“Утримались” – 0 

15.13 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Хоменко Ірині Петрівні представляти 

законні права та інтереси своєї малолітньої доньки Хоменко 

Марії Володимирівни, 12.06.2008 р.н., при укладанні та 

підписанні договору дарування їй квартири 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 272/13  «Про надання дозволу Хоменко 

Ірині Петрівні представляти законні права та інтереси своєї 

малолітньої доньки Хоменко Марії Володимирівни, 12.06.2008 

р.н., при укладанні та підписанні договору дарування їй 

квартири»  (додається) 

 Голосували: “За” –11 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

15.14 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Шибському Івану Устиновичу та Шибській 

Тамарі Семенівні на укладання договору дарування належних їм 

часток квартири за адресою: м.Ірпінь, вул. Миру, буд 10, кв. 46 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 272/14  «Про надання дозволу 

Шибському Івану Устиновичу та Шибській Тамарі Семенівні на 

укладання договору дарування належних їм часток квартири за 

адресою: м.Ірпінь, вул. Миру, буд 10, кв. 46»  (додається) 

 Голосували: “За” –11 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

15.15 СЛУХАЛИ: Про визначення місця проживання неповнолітнього 

Шкуратовського Бориса Рустемовича, 07.12.2001 р.н. з батьком 

Шкуратовським Рустемом Борисовичем 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 272/15  «Про визначення місця 

проживання неповнолітнього Шкуратовського Бориса 

Рустемовича, 07.12.2001 р.н. з батьком Шкуратовським 

Рустемом Борисовичем»  (додається) 

 Голосували: “За” –11 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

15.16 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на укладання договору визначення розміру 

часток у спільному сумісному майні між членами сім’ї за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Садова, б. 61-а, кв.69 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 272/16  «Про надання дозволу на 

укладання договору визначення розміру часток у спільному 

сумісному майні між членами сім’ї за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Садова, б. 61-а, кв.69»  (додається) 

 Голосували: “За” –11 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Білявській Наталії Станіславівні на 

укладання та підписання її неповнолітнім сином Білявським 

Георгієм Олександровичем, 22.03.2000 р.н., договору купівлі-
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продажу квартири заадресою: м. Ірпінь, вул.Університетська 

(Маркса Карла), б.2/1, корп.В, кв.126 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 272/17 «Про надання дозволу Білявській 

Наталії Станіславівні на укладання та підписання її 

неповнолітнім сином Білявським Георгієм Олександровичем, 

22.03.2000 р.н., договору купівлі-продажу квартири заадресою: 

м. Ірпінь, вул.Університетська (Маркса Карла), б.2/1, корп.В, 

кв.126»(додається) 

 Голосували: “За” –11 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 ПИТАННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

16.1 СЛУХАЛИ: Про  присвоєння нових адресних номерів земельним ділянкам 

після розподілу ділянки гр.  Боголєй В.Г. в м. Ірпінь, вул.  

Кошового, 50/1 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 273/1 «Про  присвоєння нових адресних 

номерів земельним ділянкам після розподілу ділянки гр.  

Боголєй В.Г. в м. Ірпінь, вул.  Кошового, 50/1» (додається) 

 Голосували: “За” –11 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

16.2 СЛУХАЛИ: Про  виділення гр. Валуєву О.О. в окремі  об’єкти власності  

частин житлового будинку літ. «А» в  м. Ірпінь по  вул. 

Матросова, 11- а з присвоєнням їм нових поштових адрес 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 273/2  «Про  виділення гр. Валуєву О.О. в 

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

м. Ірпінь по  вул. Матросова, 11- а з присвоєнням їм нових 

поштових адрес»  (додається) 

 Голосували: “За” –11 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

16.3 СЛУХАЛИ: Про  виділення гр. Валуєвій І.М. в окремі  об’єкти власності  

частин житлового будинку літ. «А» в  м. Ірпінь по  вул. 

Матросова, 19-в з присвоєнням їм нових поштових адрес 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 273/3  «Про  виділення гр. Валуєвій І.М. в 

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

м. Ірпінь по  вул. Матросова, 19-в з присвоєнням їм нових 

поштових адрес»  (додається) 

 Голосували: “За” –11 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

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

власності гр. Курилової  Т.М., гр. Фесан В.М. в м. Ірпінь по 

провулку Північному, 11 з присвоєнням їм нових  поштових 

адрес         

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 
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 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 273/4  «Про виділення частин житлового 

будинку в окремі  об’єкти власності гр. Курилової  Т.М., гр. 

Фесан В.М. в м. Ірпінь по провулку Північному, 11 з 

присвоєнням їм нових  поштових адрес»  (додається) 

 Голосували: “За” –11 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

16.5 СЛУХАЛИ: Про присвоєння нових адресних  номерів земельним ділянкам 

після розподілу ділянки гр. Кучера М.Ю. в м. Ірпінь по вул. 

Кошового, 25 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 273/5  «Про присвоєння нових адресних  

номерів земельним ділянкам після розподілу ділянки гр. Кучера 

М.Ю. в м. Ірпінь по вул. Кошового, 25» (додається) 

 Голосували: “За” –11 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

16.6 СЛУХАЛИ: Про  внесення змін в  рішення виконавчого комітету Ірпінської  

міської ради від  13.05.2014 року за № 85/32 «Про  виділення  гр. 

Яковенку С.Я. в окреме будинковолодіння належної йому 

частини житлового будинку  літ. «А» в м. Ірпінь по вул.  

Матросова, буд.19, кв.1 з присвоєнням їй нового адресного  

номеру» 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 273/6  «Про  внесення змін в  рішення 

виконавчого комітету Ірпінської  міської ради від  13.05.2014 

року за № 85/32 «Про  виділення  гр. Яковенку С.Я. в окреме 

будинковолодіння належної йому частини житлового будинку  

літ. «А» в м. Ірпінь по вул.  Матросова, буд.19, кв.1 з 

присвоєнням їй нового адресного  номеру»»  (додається) 

 Голосували: “За” –11 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

16.7 СЛУХАЛИ: Про погодження гр.  Радзієвській Н.Л. переведення садового 

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

Набережній,  16  в житловий будинок 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 273/7 «Про погодження гр.  Радзієвській 

Н.Л. переведення садового будинку в м. Ірпінь, садівницьке 

товариство «Перемога» по вул. Набережній,  16  в житловий 

будинок»  (додається) 

 Голосували: “За” –11 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

16.8 СЛУХАЛИ: Про присвоєння адресних номерів земельним ділянкам  гр. 

Решетник О.М. в м. Ірпінь по вул. Матросова, 17 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 273/8  «Про присвоєння адресних номерів 

земельним ділянкам  гр. Решетник О.М. в м. Ірпінь по вул. 

Матросова, 17»  (додається) 
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 Голосували: “За” –11 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

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

житловому будинку  гр.  Cінчука І.Я.  поштової адреси:  м. 

Ірпінь,   

вул.  Українська, 1-д 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 273/9  «Про  присвоєння новоствореному 

об’єкту нерухомого майна  - житловому будинку  гр.  Cінчука 

І.Я.  поштової адреси:  м. Ірпінь,   

вул.  Українська, 1-д»  (додається) 

 Голосували: “За” –11 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

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

власності  гр. Васильченко Л.І. та  гр. Смородінова Н.В. в м. 

Ірпінь по вул. Героїв, 73 з присвоєнням нових поштових адрес 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 273/10  «Про виділення частин житлового 

будинку в окремі об’єкти власності  гр. Васильченко Л.І. та  гр. 

Смородінова Н.В. в м. Ірпінь по вул. Героїв, 73 з присвоєнням 

нових поштових адрес»  (додається) 

 

 Голосували: “За” –11 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

 

17. СЛУХАЛИ: Про зміни в складі комісії з питань забезпечення житлом деяких 

категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України, а також членів їх сімей при 

виконавчому комітеті Ірпінської міської ради 

 Доповідає: Зброжек П.В. – начальник Ірпінського УПСЗН 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 274  «Про зміни в складі комісії з питань 

забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а 

також членів їх сімей при виконавчому комітеті Ірпінської 

міської ради»  (додається) 

 

 Голосували: “За” –11 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

 

 

 

Головуюча       Н.Г. Семко 
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П Е Р Е Л І К 

рішень, які було прийнято на засіданні 

виконкому Ірпінської міської ради 

 

                                                                           від  „28” листопада  2017 року 

 

 НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ  

1. 

Про проект рішення «Про внесення змін до рішення 26-їсесії Ірпінської 

міської ради УІІ скликання від 22.12.2016 року № 1694-26-УІІ «Про 

міський бюджет м.Ірпінь на 2017 рік» 
 

№ 258 

2. 
Про підготовку проекту бюджету м.Ірпінь на 2018 рік та прогнозу 

бюджету міста на 2019-2020 роки 
 

№ 259 

3. Про виділення коштів на передплату газети «Ірпінський вісник» № 260 

4. 

Про затвердження плану заходів на 2018 рік щодо реалізації в м.Ірпені 

Ніціональної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на 

період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – 

здорова нація» 

№ 261 

5. Про передачу паливно-мастильних матеріалів КП УЖКГ «Ірпінь» № 262 

6. 

Про затвердження Правил перебування (поведінки) громадян в 

адміністративній будівлі Ірпінської міської ради Київської області та 

Положення про пропускний і внутрішньо об’єктовий режим в 

адміністративній будівлі Ірпінської міської ради 

№ 263 

7. 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради від 14.11.2017 № 255 "Про погодження тарифів  на послуги з 

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надає 

ТОВ «ЖИТЛОКОМ-СЕРВІС»  

№ 264 

8. 
Про надання дозволу КП «УЖКГ «Ірпінь» для розміщення інформації 

на зворотній стороні рахунків про сплату за комунальні послуги 
№ 265 

9. 

Про затвердження нового складу постійно діючої комісії зі 

встановлення місць розташування контейнерних майданчиків у 

виняткових випадках в районах забудови, що склалася, де немає 

можливості дотримання відстаней,  зазначених у пункті 2.8 Санітарних 

норм, утворених рішенням виконкому № 116 від 24.06.2014 р. 

 

№ 266 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЗЕЛЕНБУД» 

10.1 

Про надання дозволу на видалення аварійних, сухостійних дерев та 

санітарної обрізки 

 

№ 267/1 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

11.1 Про взяття на квартирний облік № 268/1 

11.2 Про видачу службового ордеру військовослужбовцю Зикову О.А № 268/2 

11.3 
Про виключення квартир з числа службових жилих приміщень в смт 

Гостомель  
№ 268/3 

11.4 

Про виключення квартир з числа службових жилих приміщень в м. 

Ірпінь по вул. Лермонтова, 6-в/1 

 

№ 268/4 
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11.5 
Про виключення квартири з числа службових жилих приміщень в м. 

Ірпінь по вул. Полтавська, 67 
№ 268/5 

11.6 
Про включення квартири до числа службового 
 

№ 268/6 

ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

12.1 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю новорічними 

ялинками та новорічними прикрасами, іграшками 
№ 269/1 

12.2 
Про надання дозволу на надання послуг у сфері розваг на території 

міста Ірпеня ФОП Павловському Володимиру Володимировичу 
№ 269/2 

12.3 
Про погодження режиму роботи магазину «Продукти-1126» (м. Ірпінь, 

вул. Університетська, 2-г) 
№ 269/3 

12.4 
Про погодження режиму роботи магазину непродовольчих товарів 

«EVA» (м.Ірпінь, вул. Т.Шевченка, 16, магазин № 210) 
№ 269/4 

ПИТАННЯ КП «УЖКГ «ІРПІНЬ» 

13.1 

Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Капітальний 

ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Миру, 2Б в м. Ірпінь, 

Київської обл.» 

№ 270/1 

13.2 

Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Капітальний 

ремонт мережі зовнішнього освітлення  по вул. Пісочна (від 

вул.Стельмаха до будинку №12) в м. Ірпінь» 
 

№ 270/2 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

14.1 Про затвердження проектно-кошторисної документації  № 271/1 

14.2 

Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Реконструкція водопроводу в м. Ірпінь   по вул. Київська від вул. 

Лермонтова до вул. Київська, 49» 

№ 271/2 

14.3 

Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Капітальний ремонт тротуару по вул. Садова від вул. Соборна до вул. 

Українська  м.Ірпінь Київської області» 
 

№ 271/3 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ Ї  

15.1 

Про усунення перешкод Брежнєву Дмитру Михайловичу у спілкуванні 

з малолітньою донькою Брежнєвою Катериною Дмитрівною, 

03.01.2013 р.н. та визначення способу участі батька у вихованні 

малолітньої доньки 

№ 272/1 

15.2 

Про затвердження висновку про недоцільність позбавлення 

батьківських прав Бубнової Марини Дмитрівни відносно малолітніх 

доньок: Бубнової Неллі Віталіївни, 20.06.2012 р.н. та Бубнової Аделіни 

Віталіївни, 15.01.2014 р.н. 

№ 272/2 

15.3 

Про надання дозволу Дубровіну Роману Валерійовичу на укладання 

договору дарування ½ частки квартири за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Кошового, буд. 2-в, кв.13. 

№ 272/3 

15.4 

Про надання дозволу Єфіменко Ользі Василівні на укладання договору 

дарування 1/3 частки квартири за адресою: м.Ірпінь, вул. 

Громадянська, буд. 2, кв. 22 

№ 272/4 

15.5 
Про встановлення статусу дитини-сироти малолітньому Клопоту 

Ярославу Вадимовичу, 24.10.2014 р.н. 
№ 272/5 

15.6 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських 

прав Лещенка Костянтина Миколайовича відносно неповнолітнього 

сина, Лещенка Олександра Костянтиновича, 29.09.2003 р.н. 

№ 272/6 
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15.7 

Про надання дозволу Мельниченко Оксані Павлівні представляти 

законні права та інтереси своєї малолітньої доньки Мельниченко 

Вікторії Володимирівни,22.03.2005 р.н., при укладанні та підписанні 

договору оренди пайової участі 

№ 272/7 

15.8 
Про встановлення статусу дитини-сироти неповнолітньому Онищенку 

Святославу Андрійовичу, 04.08.2000 р.н. 
№ 272/8 

15.9 

Про надання дозволу Рожковій Олександрі Львівні на укладання 

договору купівлі-продажу 1/16 частки будинку та 1/8 часток земельних 

ділянок за адресою: м.Ірпінь, вул. Українська, 10 

№ 272/9 

15.10 

Про надання дозволу Сич Марині Василівні представляти законні 

права та інтереси своєї малолітньої доньки Сич Ірини Юріївни, 

30.03.2010 р.н., при оформленні технічного паспорту на автомобіль 
 

№ 272/10 

15.11 

Про надання дозволу Старовойт Віталію Петровичу на укладання 

договору купівлі-продажу квартири за адресою: смт.Гостомель, вул. 

Ярова, б.283-А, кв.3 
 

№ 272/11 

15.12 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських 

прав Удовиченка Максима Володимировича відносно малолітніх дітей: 

Удовиченка Петра Максимовича, 24.04.2008 р.н. та Удовиченка Павла 

Максимовича, 12.08.2011 р.н. 

№ 272/12 

15.13 

Про надання дозволу Хоменко Ірині Петрівні представляти законні 

права та інтереси своєї малолітньої доньки Хоменко Марії 

Володимирівни, 12.06.2008 р.н., при укладанні та підписанні договору 

дарування їй квартири 

№ 272/13 

15.14 

Про надання дозволу Шибському Івану Устиновичу та Шибській 

Тамарі Семенівні на укладання договору дарування належних їм часток 

квартири за адресою: м.Ірпінь, вул. Миру, буд 10, кв. 46 

№ 272/14 

15.15 

Про визначення місця проживання неповнолітнього Шкуратовського 

Бориса Рустемовича, 07.12.2001 р.н. з батьком Шкуратовським 

Рустемом Борисовичем 

№ 272/15 

15.16 

Про надання дозволу на укладання договору визначення розміру 

часток у спільному сумісному майні між членами сім’ї за адресою: м. 

Ірпінь, вул. Садова, б. 61-а, кв.69 
 

№ 272/16 

15.17 

Про надання дозволу Білявській Наталії Станіславівні на укладання та 

підписання її неповнолітнім сином Білявським Георгієм 

Олександровичем, 22.03.2000 р.н., договору купівлі-продажу квартири 

заадресою: м. Ірпінь, вул.Університетська (Маркса Карла), б.2/1, 

корп.В, кв.126 

№ 272/17 

ПИТАННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

16.1 
Про  присвоєння нових адресних номерів земельним ділянкам після 

розподілу ділянки гр.  Боголєй В.Г. в м. Ірпінь, вул.  Кошового, 50/1 
№ 273/1 

16.2 

Про  виділення гр. Валуєву О.О. в окремі  об’єкти власності  частин 

житлового будинку літ. «А» в  м. Ірпінь по  вул. Матросова, 11- а з 

присвоєнням їм нових поштових адрес 

 

№ 273/2 

16.3 

Про  виділення гр. Валуєвій І.М. в окремі  об’єкти власності  частин 

житлового будинку літ. «А» в  м. Ірпінь по  вул. Матросова, 19-в з 

присвоєнням їм нових поштових адрес 

№ 273/3 
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16.4 

Про виділення частин житлового будинку в окремі  об’єкти власності 

гр. Курилової  Т.М., гр. Фесан В.М. в м. Ірпінь по провулку 

Північному, 11 з присвоєнням їм нових  поштових адрес         

№ 273/4 

16.5 
Про присвоєння нових адресних  номерів земельним ділянкам після 

розподілу ділянки гр. Кучера М.Ю. в м. Ірпінь по вул. Кошового, 25 
№ 273/5 

16.6 

Про  внесення змін в  рішення виконавчого комітету Ірпінської  міської 

ради від  13.05.2014 року за № 85/32 «Про  виділення  гр. Яковенку 

С.Я. в окреме будинковолодіння належної йому частини житлового 

будинку  літ. «А» в м. Ірпінь по вул.  Матросова, буд.19, кв.1 з 

присвоєнням їй нового адресного  номеру» 

№ 273/6 

16.7 

Про погодження гр.  Радзієвській Н.Л. переведення садового будинку в 

м. Ірпінь, садівницьке товариство «Перемога» по вул. Набережній,  16  

в житловий будинок  

№ 273/7 

16.8 
Про присвоєння адресних номерів земельним ділянкам  гр. Решетник 

О.М. в м. Ірпінь по вул. Матросова, 17 
№ 273/8 

16.9 

Про  присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна  - 

житловому будинку  гр.  Cінчука І.Я.  поштової адреси:  м. Ірпінь,   

вул.  Українська, 1-д 

№ 273/9 

16.10 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності  

гр. Васильченко Л.І. та  гр. Смородінова Н.В. в м. Ірпінь по вул. Героїв, 

73 з присвоєнням нових поштових адрес  

№ 273/10 

 

 

17. 

Про зміни в складі комісії з питань забезпечення житлом деяких 

категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України, а також членів їх сімей при 

виконавчому комітеті Ірпінської міської ради 

№ 274 

  

 

 

Керуючий справами                                                       Д.М. Негреша 


