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ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА  

КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ  

П Р О Т О К О Л    № 6 

 

засідання  виконавчого  комітету 

27  березня 2018 р.          м.  Ірпінь                           

   

 
                

Головуючий        Карплюк  – міський голова                                                          

Секретар                       Негреша Д.М. –  керуючий справами   

    
 

 

                                                Взяли участь у засіданні: 

 

Христюк Д.В. Член виконкому 

Попсуй А.В. Член виконкому 

Михальченко Л.Я Член виконкому 

Семко Н.Г. Член виконкому 

Головкевич М.М. Член виконкому 

Попруга М.П. Член виконкому 

Прилипко Ю.І. Член виконкому 

Копач М.І. Член виконкому 

Кульчицька Ю.А. Член виконкому 

Памазан А.С. Член виконкому 

Пащинський С.І Член виконкому 

Ковальчук М.М. Член виконкому 

ГірникА.П. Член виконкому 

Кижлай С.В. Член виконкому 

Бойчук У.В. Член виконкому 

Демчишин Д.М. Член виконкому 

Вигінний В.М. Член виконкому 

 

Зі складу виконкому на засіданні відсутні: 

 

Чмелюк В.В., Нельзін М.С. 

  

Присутні на засіданні: 
 

 

1.  Залужняк О.В. Нач.юридиного відділу 

2.  Данилюк Є.В. Нач.фінуправління 

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

4.  Парахіна В.А. Нач. загального відділу  

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

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

7. Маркушин О.Г. Нач. КП  «Ірпіньводоканал» 

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

9. Дворніков І.Є. Директор КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 

10. Горбата Л.П. Нач. відділу компютерного забезпечення 
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СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного     

 

Доповідає:  Карплюк В.А.– міський голова  

ВИСТУПИЛИ:  

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

розгляду питання на доопрацювання : 

 

- «Про погодження гр. Рудніченку О.В. переведення даного будинку в м. Ірпінь по 

вул. Найкращій, будинок 72 в житловий будинок »; 

 

Літвинов А.В., нач.упр-ня ІРІ та ЖКГ, запропонував внести в порядок денний на 

розгляд питання : 

- «Про погодження тарифів на міські пасажирські перевезення для ТОВ «Ірпінське 

АТП 13250»; 

 

Дворніков І.Є,,директорп КП «Ірпіньжитлоінвестбуд», запропонував внести в порядок 

дений на розгляд питання: 

- «Про затвердження проектно-кошторисноїдокументації»; 

- «Про внесення змін в назву об єкту «Прибудова (будівництво) дитячого 

лікувального корпусу до дитячої поліклініки по вул. Садовій, 29 в м.Ірпінь 

Київської області»; 

 

ВИРІШИЛИ: взяти  Порядок денний  із внесеними змінами за основу: 

 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ Доповідач 

1. 

Про проект рішення «Про внесення змін до рішення 44-ї сесії 

Ірпінської міської ради VІІ скликання від 28.12.2017 року  № 3044-

44-VІ «Про міський бюджет м.Ірпінь на 2018 рік» 

 

ДанилюкЄ.В.- 

нач.фінуправління 

2. 

Про затвердження Порядку використання субвенції на пільгове 

медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

 

-//- 

3. 
Про внесення змін до керівного складу Громадської ради при 

виконавчому комітеті Ірпінської міської ради 

Негреша Д.М. – 

керуючий справами 

4. 

Про затвердження міського плану розвитку системи надання 

соціальних послуг для дітей і сімей з дітьми та реформування 

закладів інституційного догляду у м. Ірпені на 2017-2026 роки 

 

Терещенко А.І. – 

нач.служби у справа 

дітей 

5. 

Про внесення змін до рішення № 215 від 26.09.2017 року "Про 

затвердження Положення та складу комісії з питань захисту прав 

дитини при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради" 

-//- 

11. Наказненко О. «Незалежний портал Ірпеня» 

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

13. Костюк О.О. Нач.відділу НС 

14. Нечитайло О.Р. Нач.відділу забезпеч.діяльності апарату ради 

15. Представники телеканалу 

«Погляд» 
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6. Про передачу майна  на відповідальне  зберігання  
Костюк О.О. – 

нач.відділу НС 

7. 

Про організацію та проведення призову громадян України на 

строкову військову службу до Збройних Сил України та інших 

військових формувань України у квітні-травні 2018 року. 

 

-//- 

8. Про затвердження проектно-кошторисної документації 
Літвинов А.В.- 

нач.управління ІРІ та 

ЖКГ 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

9.1 
Про включення житлових приміщень до розряду службового та 

видачу ордерів. 

Літвинов А.В.- 

нач.управління 

9.2 Про виключення квартири з числа службових жилих приміщень -//- 

9.3 Про передачу квартир у власність громадян -//- 

9.4 Про взяття на квартирний облік -//- 

9.5 

Про включення квартири до числа службових житлових приміщень 

за адресою: м. Ірпінь, вул. Т. Шевченка, 4-Д 

 

-//- 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЗЕЛЕНБУД» 

10.1 

Про надання дозволу на видалення аварійних, сухостійних дерев та 

санітарної обрізки 

 

Олійнич О.Р. – 

директор КП 

ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

11.1 

Про надання дозволу на проведення ярмарки в місті Ірпінь, вул. 

Покровська, 1 в зоні парковки (навпроти меблевого магазину) 

 

Алєксєєва Є.В. – 

нач.КП -  

11.2 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю до дня 

святкування Великодня та поминальних днів в межах міста Ірпеня 

 

-//- 

11.3 

Про демонтаж засобів обмеження дорожнього руху (бетонних 

сфер) встановлених гр. Бакланом О.В. без дозвільної документації 

в м. Ірпінь, вул. Університетська, 11-В,  

 

-//- 

11.4 
Про надання дозволу на проведення ярмарки в межах міста Ірпеня 

 
-//- 

11.5 

Про надання дозволу на надання послуг у сфері розваг та 

розташування атракціону в місті Ірпінь вул. Соборна (парк ім. В. 

Правика) фізичній особі-підприємцю Радюк Олегу Вікторовичу 

 

-//- 

11.6 

Про демонтаж зовнішньої реклами встановленої без належно 

оформленої дозвільної документації в м. Ірпінь 

 

-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

12.1 

Про затвердження висновку «Про доцільність позбавлення 

батьківських прав Афросіна Віталія Федоровича відносно  

малолітнього сина Афросіна Степана Віталійовича, 08.07.2014р.н.» 

 

Терещенко А.І. – 

нач.служби у 

справа дітей 

12.2 
Про встановлення опіки  над  житлом малолітньої Войцехівської 

Катерини Романівни, 19.10.2009р.н. 
-//- 
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12.3 

Про встановлення опіки  над  житлом малолітнього Жеведь 

Миколи Сергійовича, 22.05.2005  р.н. 

 

-//- 

12.4 

Про встановлення опіки  над  малолітньою Зевакіною Владою 

Денисівною, 14.07.2013  р.н. 

 

-//- 

12.5 

Про встановлення опіки над малолітнім Зевакіним Себастьяном 

Денисовичем,09.01.2005 р.н. 

 

-//- 

12.6 
Про встановлення опіки  над  житлом малолітньої Лісовської 

Ангеліни Андріївни, 13.04.2006р.н. 
-//- 

12.7 

Про встановлення опіки над житлом малолітньої Лісовської 

Мирослави Андріївни, 20.01.2011 р.н. 

 

-//- 

12.8 

Про затвердження висновку «Про доцільність позбавлення 

батьківських прав Мірзалі Мехті Юсіф Огли відносно  

малолітнього сина Мірзалі Рустама Мехтійовича, 29.06.2005 р.н. 

 

-//- 

12.9 

Про надання дозволу Морар Ганні Василівні на укладання 

договору дарування належних їй 1/3 та 1/18 часток будинку та 1/2 

та 1/12 часток земельної ділянки, розташованих за адресою: 

м.Ірпінь, вул.Громадянська. 1. 

-//- 

12.10 

Про встановлення опіки  над  житлом неповнолітнього Пешкова 

Павла Сергійовича, 10.01.2004р.н. 

 

-//- 

12.11 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 

батьківських прав Рубана Владислава Ігоровича відносно 

малолітньої доньки  Рубан Ксенії Владиславівни, 21.02.2014 р.н. 

 

-//- 

12.12 

Про встановлення опіки  над  житлом неповнолітнього 

Рудницького Миколи Олександровича, 05.06.2001р.н. 

 

-//- 

12.13 

Про встановлення опіки  над  житлом неповнолітнього 

Струтовського Максима Геннадійовича, 18.02.2001  р.н. 

 

-//- 

12.14 

Про встановлення опіки  над  житлом малолітньої Яворської 

Каріни Валеріївни, 24.06.2005р.н. 

 

-//- 

12.15 

Про присвоєння малолітньому хлопчику,  09.03.2018 р.н. прізвища 

одного з батьків 

 

-//- 

12.16 

Про надання дозволу на проведення державної реєстрації права 

власності на квартиру за адресою: смт Коцюбинське, 

вул.Доківська, буд. 14, кв. 174. 

 

-//- 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

13.1 

Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 

«Комплексний благоустрій території в межах проїзду та 

прибудинкової території біля багатоповерхових житлових будинків 

по вул. Соборна, 1-Г в м. Ірпінь Київської області» 
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13.2 Про затвердження проектно-кошторисноїдокументації  

13.3 

Про внесення змін в назву об єкту «Прибудова (будівництво) 

дитячого лікувального корпусу до дитячої поліклініки по вул. 

Садовій, 29 в м.Ірпінь Київської області 

 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

14.1 

Про присвоєння нових адресних номерів земельним ділянкам після  

розподілу ділянки гр. Андрейка Т.М. в м. Ірпінь по вул. 

Пушкінській, 33 

 

Сапон М.М. – 

нач.відділу 

14.2 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності  гр. Гайдемського В. В. в м. Ірпінь по вул. Північній, 38 з 

присвоєнням нових поштових адрес  

 

-//- 

14.3 

Про присвоєння адрес земельним ділянкам гр. Зубенко С.М. в м. 

Ірпінь, Київська обл. 

 

-//- 

14.4 

Про  внесення змін в рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради від 15.01.2016 року за №10/9 «Про виділення гр. Козак 

В.Є. та гр. Карпову О.Е. в окремі  об’єкти власності житлового 

будинку   літ. «Н» та частин житлового будинку літ. «А» в  м. 

Ірпінь по  вул. Східній , 8 з присвоєнням їм нових адресних 

номерів» 

 

-//- 

14.5 

Про погодження гр. Коломієць Г.Б. переведення садового будинку 

в м. Ірпінь „Аграрник”  садівницьке товариство по вул. Вишневій, 

будинок 20  в житловий будинок  

-//- 

14.6 

Про  виділення гр. Корельчук  Л.І. та гр. Семененку О.І. в окремі  

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

по  вул. Донецька, 2  з  присвоєнням їм нових поштових адрес. 

 

 

-//- 

14.7 

Про присвоєння адреси земельній ділянці гр. Кушнірука А.Б. в м. 

Ірпінь, Київська обл. 

 

 

-//- 

14.8 

Про  присвоєння поштової  адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна  - житловому будинку та адресному номеру 

земельної ділянки гр.  Нікітіної М.В. поштової  адреси: м. Ірпінь,  

вул.  Українська, 80/4 

 

-//- 

14.9 

Про  присвоєння поштової  адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна  - житловому будинку та адресному номеру 

земельної ділянки гр.  Нікітіної М.В. поштової  адреси:  м. Ірпінь,  

вул.  Українська, 80/5 

 

-//- 

14.10 

Про  присвоєння поштової  адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна  - житловому будинку та адресному номеру 

земельної ділянки гр.  Нікітіної М.В. поштової  адреси:  м. Ірпінь,  

вул.  Українська, 80/6 

 

-//- 
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14.11 

Про  присвоєння поштової  адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна  - житловому будинку та адресному номеру 

земельної ділянки гр.  Нікітіної М.В. поштової  адреси:  м. Ірпінь,  

вул.  Українська, 80/7 

 

-//- 

14.12 

Про  присвоєння поштової  адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна  - житловому будинку та адресному номеру 

земельної ділянки гр.  Нікітіної М.В. поштової  адреси: м. Ірпінь,  

вул.  Українська, 80/8 

 

-//- 

14.13 

Про визнання частини будинку гр. Розум Г.М. окремим 

будинковолодінням в м. Ірпінь, вул. Виговського, 15 

(вул.Суворова) 

 

-//- 

14.14 

Про  виділення гр. Охацинській  О.В. та гр. Рудницькому К.Є. в 

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

будинку літ. «К» в  м. Ірпінь по  вул. Соборній, 97 з  присвоєнням 

їм нових поштових адрес. 

-//- 

14.15 

Про  присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна  - 

житловому будинку гр.  Соколової Л.Л. поштової  адреси: м. 

Ірпінь,  вул.  Н.Рибака, 13-а 

-//- 

14.16 
Про зміну поштової адреси житлового будинку  гр. Троцька В. В.                                                                                            

в м. Ірпінь по вул. Київській, 60                                                                                  
-//- 

 

15.1 
Про погодження тарифів на міські пасажирські перевезення для 

ТОВ «Ірпінське АТП 13250 
 

       

       

Голосували: 

 “За” – 19 

 “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 44-ї сесії 

Ірпінської міської ради VІІ скликання від 28.12.2017 року  № 

3044-44-VІ «Про міський бюджет м.Ірпінь на 2018 рік» 

 Доповідає: Данилюк Є.В. – нач.фінуправління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 57 «Про проект рішення «Про внесення 

змін до рішення 44-ї сесії Ірпінської міської ради VІІ скликання 

від 28.12.2017 року  № 3044-44-VІ «Про міський бюджет 

м.Ірпінь на 2018 рік»  (додається) 

 Голосували: “За” –19 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
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2. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку використання субвенції на пільгове 

медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

 Доповідає: Данилюк Є.В. – нач.фінуправління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 58«Про затвердження Порядку 

використання субвенції на пільгове медичне обслуговування 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи»  (додається) 

 Голосували: “За” –19 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до керівного складу Громадської ради при 

виконавчому комітеті Ірпінської міської ради 

 Доповідає: Негреша Д.М.- керуючий справами 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 59 «Про внесення змін до керівного 

складу Громадської ради при виконавчому комітеті Ірпінської 

міської ради»  (додається) 

 Голосували: “За” –19 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження міського плану розвитку системи надання 

соціальних послуг для дітей і сімей з дітьми та реформування 

закладів інституційного догляду у м. Ірпені на 2017-2026 роки 

 Доповідає: Терещенко А.І.- нач.служби у справах дітей 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 60 «Про затвердження міського плану 

розвитку системи надання соціальних послуг для дітей і сімей з 

дітьми та реформування закладів інституційного догляду у м. 

Ірпені на 2017-2026 роки»  (додається) 

 Голосували: “За” –19 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення № 215 від 26.09.2017 року "Про 

затвердження Положення та складу комісії з питань захисту прав 

дитини при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради" 

 Доповідає: Терещенко А.І.- нач.служби у справах дітей 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 61 «Про внесення змін до рішення № 215 

від 26.09.2017 року "Про затвердження Положення та складу 

комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Ірпінської міської ради"»  (додається) 

 Голосували: “За” –19 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

6. СЛУХАЛИ: Про передачу майна  на відповідальне  зберігання  

 Доповідає: Костюк О.О.- начальник відділу НС 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 62 «Про передачу майна  на 

відповідальне  зберігання »  (додається) 
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 Голосували: “За” –19 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

7. СЛУХАЛИ: Про організацію та проведення призову громадян України на 

строкову військову службу до Збройних Сил України та інших 

військових формувань України у квітні-травні 2018 року. 

 Доповідає: Костюк О.О.- начальник відділу НС 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 63 «Про організацію та проведення 

призову громадян України на строкову військову службу до 

Збройних Сил України та інших військових формувань України 

у квітні-травні 2018 року.»  (додається) 

 Голосували: “За” –19 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації 

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

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 64 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації»  (додається) 

 Голосували: “За” –19 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

 ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

9.1 СЛУХАЛИ: Про включення житлових приміщень до розряду службового та 

видачу ордерів. 

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

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 65/1 «Про включення житлових 

приміщень до розряду службового та видачу ордерів.»  

(додається) 

 Голосували: “За” –19 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

9.2 СЛУХАЛИ: Про виключення квартири з числа службових жилих приміщень 

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

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 65/2 «Про виключення квартири з числа 

службових жилих приміщень»  (додається) 

 Голосували: “За” –19 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

9.3 СЛУХАЛИ: Про передачу квартир у власність громадян 

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

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 65/3 «Про передачу квартир у власність 

громадян»  (додається) 

 Голосували: “За” –19 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
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9.4 СЛУХАЛИ: Про взяття на квартирний облік 

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

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 65/4 «Про взяття на квартирний облік»  

(додається) 

 Голосували: “За” –19 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

9.5 СЛУХАЛИ: Про включення квартири до числа службових житлових 

приміщень за адресою: м. Ірпінь, вул. Т. Шевченка, 4-Д 

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

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 65/5 «Про включення квартири до числа 

службових житлових приміщень за адресою: м. Ірпінь, вул. Т. 

Шевченка, 4-Д»  (додається) 

 Голосували: “За” –19 

“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  № 66/1 «Про надання дозволу на видалення 

аварійних, сухостійних дерев та 

санітарної обрізки»  (додається) 

 Голосували: “За” –19 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

 ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

11.1 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на проведення ярмарки в місті Ірпінь, вул. 

Покровська, 1 в зоні парковки (навпроти меблевого магазину) 

 Доповідає: Алєксєєва Є.В. – начальник КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 67/1 «Про надання дозволу на 

проведення ярмарки в місті Ірпінь, вул. Покровська, 1 в зоні 

парковки (навпроти меблевого магазину)»  (додається) 

 Голосували: “За” –19 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

11.2 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю до дня 

святкування Великодня та поминальних днів в межах міста 

Ірпеня 

 Доповідає: Алєксєєва Є.В. – начальник КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 67/2  «Про надання дозволу на виносну та 

виїзну торгівлю до дня святкування Великодня та поминальних 

днів в межах міста Ірпеня»  (додається) 

 Голосували: “За” –19 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
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11.3 СЛУХАЛИ: Про демонтаж засобів обмеження дорожнього руху (бетонних 

сфер) встановлених гр. Бакланом О.В. без дозвільної 

документації в м. Ірпінь, вул. Університетська, 11-В,  

 Доповідає: Алєксєєва Є.В. – начальник КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 67/3  «Про демонтаж засобів обмеження 

дорожнього руху (бетонних сфер) встановлених гр. Бакланом 

О.В. без дозвільної документації в м. Ірпінь, вул. 

Університетська, 11-В »  (додається) 

 Голосували: “За” –19 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

11.4 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на проведення ярмарки в межах міста 

Ірпеня 

 Доповідає: Алєксєєва Є.В. – начальник КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 67/4 «Про надання дозволу на 

проведення ярмарки в межах міста Ірпеня»  (додається) 

 Голосували: “За” –19 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

11.5 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на надання послуг у сфері розваг та 

розташування атракціону в місті Ірпінь вул. Соборна (парк ім. В. 

Правика) фізичній особі-підприємцю Радюк Олегу Вікторовичу 

 Доповідає: Алєксєєва Є.В. – начальник КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 67/5 «Про надання дозволу на надання 

послуг у сфері розваг та розташування атракціону в місті Ірпінь 

вул. Соборна (парк ім. В. Правика) фізичній особі-підприємцю 

Радюк Олегу Вікторовичу»  (додається) 

 Голосували: “За” –19 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

11.6 СЛУХАЛИ: Про демонтаж зовнішньої реклами встановленої без належно 

оформленої дозвільної документації в м. Ірпінь 

 Доповідає: Алєксєєва Є.В. – начальник КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 67/6 «Про демонтаж зовнішньої реклами 

встановленої без належно оформленої дозвільної документації в 

м. Ірпінь»  (додається) 

 Голосували: “За” –19 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

12.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку «Про доцільність позбавлення 

батьківських прав Афросіна Віталія Федоровича відносно  

малолітнього сина Афросіна Степана Віталійовича, 

08.07.2014р.н.» 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 68/1 «Про затвердження висновку «Про 

доцільність позбавлення батьківських прав Афросіна Віталія 



 12 

Федоровича відносно  малолітнього сина Афросіна Степана 

Віталійовича, 08.07.2014р.н.»» (додається) 

 Голосували: “За” –19 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

12.2 СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки  над  житлом малолітньої Войцехівської 

Катерини Романівни, 19.10.2009р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 68/2 «Про встановлення опіки  над  

житлом малолітньої Войцехівської Катерини Романівни, 

19.10.2009р.н.» (додається) 

 Голосували: “За” –19 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

12.3 СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки  над  житлом малолітнього Жеведь 

Миколи Сергійовича, 22.05.2005  р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 68/3  «Про встановлення опіки  над  

житлом малолітнього Жеведь Миколи Сергійовича, 22.05.2005  

р.н.» (додається) 

 Голосували: “За” –19 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

12.4 СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки  над  малолітньою Зевакіною Владою 

Денисівною, 14.07.2013  р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 68/4  «Про встановлення опіки  над  

малолітньою Зевакіною Владою Денисівною, 14.07.2013  р.н.» 

(додається) 

 Голосували: “За” –19 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

12.5 СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над малолітнім Зевакіним Себастьяном 

Денисовичем,09.01.2005 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 68/5  «Про встановлення опіки над 

малолітнім Зевакіним Себастьяном Денисовичем,09.01.2005 

р.н.» (додається) 

 Голосували: “За” –19 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

12.6 СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки  над  житлом малолітньої Лісовської 

Ангеліни Андріївни, 13.04.2006р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 68/6  «Про встановлення опіки  над  
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житлом малолітньої Лісовської Ангеліни Андріївни, 

13.04.2006р.н.» (додається) 

 Голосували: “За” –19 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

12.7 СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над житлом малолітньої Лісовської 

Мирослави Андріївни, 20.01.2011 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 68/7  «Про встановлення опіки над житлом 

малолітньої Лісовської Мирослави Андріївни, 20.01.2011 р.н.» 

(додається) 

 Голосували: “За” –19 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

12.8 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку «Про доцільність позбавлення 

батьківських прав Мірзалі Мехті Юсіф Огли відносно  

малолітнього сина Мірзалі Рустама Мехтійовича, 29.06.2005 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 68/8 «Про затвердження висновку «Про 

доцільність позбавлення батьківських прав Мірзалі Мехті Юсіф 

Огли відносно  малолітнього сина Мірзалі Рустама Мехтійовича, 

29.06.2005 р.н.»  (додається) 

 Голосували: “За” –19 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

12.9 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Морар Ганні Василівні на укладання 

договору дарування належних їй 1/3 та 1/18 часток будинку та 

1/2 та 1/12 часток земельної ділянки, розташованих за адресою: 

м.Ірпінь, вул.Громадянська. 1. 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 68/9  «Про надання дозволу Морар Ганні 

Василівні на укладання договору дарування належних їй 1/3 та 

1/18 часток будинку та 1/2 та 1/12 часток земельної ділянки, 

розташованих за адресою: м.Ірпінь, вул.Громадянська. 1.»  

(додається) 

 Голосували: “За” –19 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

12.10 СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки  над  житлом неповнолітнього Пешкова 

Павла Сергійовича, 10.01.2004р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 68/10 «Про встановлення опіки  над  

житлом неповнолітнього Пешкова Павла Сергійовича, 

10.01.2004р.н.»  (додається) 

 Голосували: “За” –19 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
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12.11 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 

батьківських прав Рубана Владислава Ігоровича відносно 

малолітньої доньки  Рубан Ксенії Владиславівни, 21.02.2014 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 68/11 «Про затвердження висновку про 

доцільність позбавлення батьківських прав Рубана Владислава 

Ігоровича відносно малолітньої доньки  Рубан Ксенії 

Владиславівни, 21.02.2014 р.н.»  (додається) 

 Голосували: “За” –19 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

12.12 СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки  над  житлом неповнолітнього 

Рудницького Миколи Олександровича, 05.06.2001р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 68/12 «Про встановлення опіки  над  

житлом неповнолітнього Рудницького Миколи Олександровича, 

05.06.2001р.н.»  (додається) 

 Голосували: “За” –19 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

12.13 СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки  над  житлом неповнолітнього 

Струтовського Максима Геннадійовича, 18.02.2001  р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 68/13 «Про встановлення опіки  над  

житлом неповнолітнього Струтовського Максима 

Геннадійовича, 18.02.2001  р.н.»  (додається) 

 Голосували: “За” –19 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

12.14 СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки  над  житлом малолітньої Яворської 

Каріни Валеріївни, 24.06.2005р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 68/14 «Про встановлення опіки  над  

житлом малолітньої Яворської Каріни Валеріївни, 

24.06.2005р.н.»  (додається) 

 Голосували: “За” –19 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

12.15 СЛУХАЛИ: Про присвоєння малолітньому хлопчику,  09.03.2018 р.н. 

прізвища одного з батьків 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 68/15 «Про присвоєння малолітньому 

хлопчику,  09.03.2018 р.н. прізвища одного з батьків»  

(додається) 

 Голосували: “За” –19 

“Проти” – 0 
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“Утримались” – 0 
 

12.16 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на проведення державної реєстрації права 

власності на квартиру за адресою: смт Коцюбинське, 

вул.Доківська, буд. 14, кв. 174. 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 68/16 «Про надання дозволу на 

проведення державної реєстрації права власності на квартиру за 

адресою: смт Коцюбинське, вул.Доківська, буд. 14, кв. 174.»  

(додається) 

 Голосували: “За” –19 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

13.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 

«Комплексний благоустрій території в межах проїзду та 

прибудинкової території біля багатоповерхових житлових 

будинків по вул. Соборна, 1-Г в м. Ірпінь Київської області» 

 Доповідає: Дворнков І.Є. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 69/1 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації проекту «Комплексний благоустрій 

території в межах проїзду та прибудинкової території біля 

багатоповерхових житлових будинків по вул. Соборна, 1-Г в м. 

Ірпінь Київської області»»  (додається) 

 Голосували: “За” –19 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

13.2 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисноїдокументації 

 Доповідає: Дворнков І.Є. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 69/2  «Про затвердження проектно-

кошторисноїдокументації»  (додається) 

 Голосували: “За” –19 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

13.3 СЛУХАЛИ: Про внесення змін в назву об єкту «Прибудова (будівництво) 

дитячого лікувального корпусу до дитячої поліклініки по вул. 

Садовій, 29 в м.Ірпінь Київської області 

 Доповідає: Дворнков І.Є. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 69/3 «Про внесення змін в назву об єкту 

«Прибудова (будівництво) дитячого лікувального корпусу до 

дитячої поліклініки по вул. Садовій, 29 в м.Ірпінь Київської 

області»  (додається) 

 Голосували: “За” –19 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

 

ПИТАННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

14.1 СЛУХАЛИ: Про присвоєння нових адресних номерів земельним ділянкам 

після  



 16 

розподілу ділянки гр. Андрейка Т.М. в м. Ірпінь по вул. 

Пушкінській, 33 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 70/1 «Про присвоєння нових адресних 

номерів земельним ділянкам після розподілу ділянки гр. 

Андрейка Т.М. в м. Ірпінь по вул. Пушкінській, 33» (додається) 

 Голосували: “За” –19 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

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

власності  гр. Гайдемського В. В. в м. Ірпінь по вул. Північній, 

38 з присвоєнням нових поштових адрес  

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 70/2 «Про виділення частин житлового 

будинку в окремі об’єкти власності  гр. Гайдемського В. В. в м. 

Ірпінь по вул. Північній, 38 з присвоєнням нових поштових 

адрес » (додається) 

 Голосували: “За” –19 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

14.3 СЛУХАЛИ: Про присвоєння адрес земельним ділянкам гр. Зубенко С.М. в м. 

Ірпінь, Київська обл. 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 70/3 «Про присвоєння адрес земельним 

ділянкам гр. Зубенко С.М. в м. Ірпінь, Київська обл.» (додається) 

 Голосували: “За” –19 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

14.4 СЛУХАЛИ: Про  внесення змін в рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради від 15.01.2016 року за №10/9 «Про виділення гр. 

Козак В.Є. та гр. Карпову О.Е. в окремі  об’єкти власності 

житлового будинку   літ. «Н» та частин житлового будинку літ. 

«А» в  м. Ірпінь по  вул. Східній , 8 з присвоєнням їм нових 

адресних номерів» 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 70/4 «Про  внесення змін в рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 15.01.2016 року 

за №10/9 «Про виділення гр. Козак В.Є. та гр. Карпову О.Е. в 

окремі  об’єкти власності житлового будинку   літ. «Н» та частин 

житлового будинку літ. «А» в  м. Ірпінь по  вул. Східній , 8 з 

присвоєнням їм нових адресних номерів» (додається) 

 Голосували: “За” –19 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

14.5 СЛУХАЛИ: Про погодження гр. Коломієць Г.Б. переведення садового 

будинку в м. Ірпінь „Аграрник”  садівницьке товариство по вул. 



 17 

Вишневій, будинок 20  в житловий будинок 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 70/5 «Про погодження гр. Коломієць Г.Б. 

переведення садового будинку в м. Ірпінь „Аграрник”  

садівницьке товариство по вул. Вишневій, будинок 20  в 

житловий будинок» (додається) 

 Голосували: “За” –19 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

14.6 СЛУХАЛИ: Про  виділення гр. Корельчук  Л.І. та гр. Семененку О.І. в окремі  

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

Ірпінь по  вул. Донецька, 2  з  присвоєнням їм нових поштових 

адрес 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 70/6 «Про  виділення гр. Корельчук  Л.І. та 

гр. Семененку О.І. в окремі  об’єкти власності  частин житлового 

будинку літ. «А» в  м. Ірпінь по  вул. Донецька, 2  з  

присвоєнням їм нових поштових адрес» (додається) 

 Голосували: “За” –19 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

14.7 СЛУХАЛИ: Про присвоєння адреси земельній ділянці гр. Кушнірука А.Б. в 

м. Ірпінь, Київська обл. 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 70/7 «Про присвоєння адреси земельній 

ділянці гр. Кушнірука А.Б. в м. Ірпінь, Київська обл.» 

(додається) 

 Голосували: “За” –19 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

14.8 СЛУХАЛИ: Про  присвоєння поштової  адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна  - житловому будинку та адресному номеру 

земельної ділянки гр.  Нікітіної М.В. поштової  адреси: м. Ірпінь,  

вул.  Українська, 80/4 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 70/8 «Про  присвоєння поштової  адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна  - житловому 

будинку та адресному номеру земельної ділянки гр.  Нікітіної 

М.В. поштової  адреси: м. Ірпінь,  вул.  Українська, 80/4» 

(додається) 

 Голосували: “За” –19 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

14.9 СЛУХАЛИ: Про  присвоєння поштової  адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна  - житловому будинку та адресному номеру 

земельної ділянки гр.  Нікітіної М.В. поштової  адреси:  м. 
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Ірпінь,  вул.  Українська, 80/5 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 70/9 «Про  присвоєння поштової  адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна  - житловому 

будинку та адресному номеру земельної ділянки гр.  Нікітіної 

М.В. поштової  адреси:  м. Ірпінь,  вул.  Українська, 80/5» 

(додається) 

 Голосували: “За” –19 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

14.10 СЛУХАЛИ: Про  присвоєння поштової  адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна  - житловому будинку та адресному номеру 

земельної ділянки гр.  Нікітіної М.В. поштової  адреси:  м. 

Ірпінь,  вул.  Українська, 80/6 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 70/10 «Про  присвоєння поштової  адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна  - житловому 

будинку та адресному номеру земельної ділянки гр.  Нікітіної 

М.В. поштової  адреси:  м. Ірпінь,  вул.  Українська, 80/6» 

(додається) 

 Голосували: “За” –19 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

14.11 СЛУХАЛИ: Про  присвоєння поштової  адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна  - житловому будинку та адресному номеру 

земельної ділянки гр.  Нікітіної М.В. поштової  адреси:  м. 

Ірпінь,  вул.  Українська, 80/7 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 70/11 «Про  присвоєння поштової  адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна  - житловому 

будинку та адресному номеру земельної ділянки гр.  Нікітіної 

М.В. поштової  адреси:  м. Ірпінь,  вул.  Українська, 80/7» 

(додається) 

 Голосували: “За” –19 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

14.12 СЛУХАЛИ: Про  присвоєння поштової  адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна  - житловому будинку та адресному номеру 

земельної ділянки гр.  Нікітіної М.В. поштової  адреси: м. Ірпінь,  

вул.  Українська, 80/8 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 70/12 «Про  присвоєння поштової  адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна  - житловому 

будинку та адресному номеру земельної ділянки гр.  Нікітіної 

М.В. поштової  адреси: м. Ірпінь,  вул.  Українська, 80/8» 

(додається) 

 Голосували: “За” –19 
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“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

14.13 СЛУХАЛИ: Про визнання частини будинку гр. Розум Г.М. окремим 

будинковолодінням в м. Ірпінь, вул. Виговського, 15 

(вул.Суворова) 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 70/13 «Про визнання частини будинку гр. 

Розум Г.М. окремим будинковолодінням в м. Ірпінь, вул. 

Виговського, 15 (вул.Суворова)» (додається) 

 Голосували: “За” –19 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

14.14 СЛУХАЛИ: Про  виділення гр. Охацинській  О.В. та гр. Рудницькому К.Є. в 

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

будинку літ. «К» в  м. Ірпінь по  вул. Соборній, 97 з  

присвоєнням їм нових поштових адрес 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 70/14 «Про  виділення гр. Охацинській  

О.В. та гр. Рудницькому К.Є. в окремі  об’єкти власності  частин 

житлового будинку літ. «А»  та будинку літ. «К» в  м. Ірпінь по  

вул. Соборній, 97 з  присвоєнням їм нових поштових адрес» 

(додається) 

 Голосували: “За” –19 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

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

житловому будинку гр.  Соколової Л.Л. поштової  адреси: м. 

Ірпінь,  вул.  Н.Рибака, 13-а 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 70/15 «Про  присвоєння новоствореному 

об’єкту нерухомого майна  - житловому будинку гр.  Соколової 

Л.Л. поштової  адреси: м. Ірпінь,  вул.  Н.Рибака, 13-а» 

(додається) 

 Голосували: “За” –19 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

14.16 СЛУХАЛИ: Про зміну поштової адреси житлового будинку  гр. Троцька В. 

В. в м. Ірпінь по вул. Київській, 60 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 70/16 «Про зміну поштової адреси 

житлового будинку гр. Троцька В. В.                                                                                            

в м. Ірпінь по вул. Київській, 60» (додається) 

 Голосували: “За” –19 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
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15. СЛУХАЛИ: Про погодження тарифів на міські пасажирські перевезення для 

ТОВ «Ірпінське АТП 13250 

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

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 71 «Про погодження тарифів на міські 

пасажирські перевезення для ТОВ «Ірпінське АТП 13250» 

(додається) 

 Голосували: “За” –19 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

 

 

 

Головуючий      В.А. Карплюк 

 

 

 

 

П Е Р Е Л І К 

рішень, які було прийнято на засіданні 

виконкому Ірпінської міської ради 

 

                                                                           від  „27” березня  2018 року 

 

 НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ  

1. 

Про проект рішення «Про внесення змін до рішення 44-ї сесії 

Ірпінської міської ради VІІ скликання від 28.12.2017 року  № 3044-44-

VІ «Про міський бюджет м.Ірпінь на 2018 рік» 

 

№ 57 

2. 

Про затвердження Порядку використання субвенції на пільгове 

медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

 

№ 58 

3. 
Про внесення змін до керівного складу Громадської ради при 

виконавчому комітеті Ірпінської міської ради 
№ 59 

4. 

Про затвердження міського плану розвитку системи надання 

соціальних послуг для дітей і сімей з дітьми та реформування закладів 

інституційного догляду у м. Ірпені на 2017-2026 роки 

 

№ 60 

5. 

Про внесення змін до рішення № 215 від 26.09.2017 року "Про 

затвердження Положення та складу комісії з питань захисту прав 

дитини при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради" 

 

№ 61 

6. Про передачу майна  на відповідальне  зберігання  № 62 

7. 

Про організацію та проведення призову громадян України на строкову 

військову службу до Збройних Сил України та інших військових 

формувань України у квітні-травні 2018 року. 
№ 63 

8. 
Про затвердження проектно-кошторисної документації 

 
№ 64 
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ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

9.1 
Про включення житлових приміщень до розряду службового та видачу 

ордерів. 
№ 65/1 

9.2 Про виключення квартири з числа службових жилих приміщень № 65/2 

9.3 Про передачу квартир у власність громадян № 65/3 

9.4 Про взяття на квартирний облік № 65/4 

9.5 

Про включення квартири до числа службових житлових приміщень за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Т. Шевченка, 4-Д 

 
№ 65/5 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЗЕЛЕНБУД» 

10.1 
Про надання дозволу на видалення аварійних, сухостійних дерев та 

санітарної обрізки 
№ 66/1 

ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

11.1 

Про надання дозволу на проведення ярмарки в місті Ірпінь, вул. 

Покровська, 1 в зоні парковки (навпроти меблевого магазину) 

 
№ 67/1 

11.2 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю до дня святкування 

Великодня та поминальних днів в межах міста Ірпеня 

 

№ 67/2 

11.3 

Про демонтаж засобів обмеження дорожнього руху (бетонних сфер) 

встановлених гр. Бакланом О.В. без дозвільної документації в м. 

Ірпінь, вул. Університетська, 11-В,  

 

№ 67/3 

11.4 
Про надання дозволу на проведення ярмарки в межах міста Ірпеня 

 
№ 67/4 

11.5 

Про надання дозволу на надання послуг у сфері розваг та 

розташування атракціону в місті Ірпінь вул. Соборна (парк ім. В. 

Правика) фізичній особі-підприємцю Радюк Олегу Вікторовичу 

 

№ 67/5 

11.6 

Про демонтаж зовнішньої реклами встановленої без належно 

оформленої дозвільної документації в м. Ірпінь 

 
№ 67/6 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

12.1 

Про затвердження висновку «Про доцільність позбавлення 

батьківських прав Афросіна Віталія Федоровича відносно  

малолітнього сина Афросіна Степана Віталійовича, 08.07.2014р.н.» 

 

№ 68/1 

12.2 
Про встановлення опіки  над  житлом малолітньої Войцехівської 

Катерини Романівни, 19.10.2009р.н. 
№ 68/2 

12.3 

Про встановлення опіки  над  житлом малолітнього Жеведь Миколи 

Сергійовича, 22.05.2005  р.н. 

 
№ 68/3 

12.4 

Про встановлення опіки  над  малолітньою Зевакіною Владою 

Денисівною, 14.07.2013  р.н. 

 
№ 68/4 

12.5 

Про встановлення опіки над малолітнім Зевакіним Себастьяном 

Денисовичем,09.01.2005 р.н. 

 
№ 68/5 

12.6 
Про встановлення опіки  над  житлом малолітньої Лісовської Ангеліни 

Андріївни, 13.04.2006р.н. 
№ 68/6 
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12.7 

Про встановлення опіки над житлом малолітньої Лісовської Мирослави 

Андріївни, 20.01.2011 р.н. 

 

№ 68/7 

12.8 

Про затвердження висновку «Про доцільність позбавлення 

батьківських прав Мірзалі Мехті Юсіф Огли відносно  малолітнього 

сина Мірзалі Рустама Мехтійовича, 29.06.2005 р.н. 

 

№ 68/8 

12.9 

Про надання дозволу Морар Ганні Василівні на укладання договору 

дарування належних їй 1/3 та 1/18 часток будинку та 1/2 та 1/12 часток 

земельної ділянки, розташованих за адресою: м.Ірпінь, 

вул.Громадянська. 1. 

№ 68/9 

12.10 

Про встановлення опіки  над  житлом неповнолітнього Пешкова Павла 

Сергійовича, 10.01.2004р.н. 

 
№ 68/10 

12.11 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських 

прав Рубана Владислава Ігоровича відносно малолітньої доньки  Рубан 

Ксенії Владиславівни, 21.02.2014 р.н. 

 

№ 68/11 

12.12 

Про встановлення опіки  над  житлом неповнолітнього Рудницького 

Миколи Олександровича, 05.06.2001р.н. 

 
№ 68/12 

12.13 

Про встановлення опіки  над  житлом неповнолітнього Струтовського 

Максима Геннадійовича, 18.02.2001  р.н. 

 
№ 68/13 

12.13 

Про встановлення опіки  над  житлом малолітньої Яворської Каріни 

Валеріївни, 24.06.2005р.н. 

 
№ 68/14 

12.14 

Про присвоєння малолітньому хлопчику,  09.03.2018 р.н. прізвища 

одного з батьків 

 
№ 68/15 

12.15 

Про надання дозволу на проведення державної реєстрації права 

власності на квартиру за адресою: смт Коцюбинське, вул.Доківська, 

буд. 14, кв. 174. 

 

№ 68/16 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

13.1 

Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 

«Комплексний благоустрій території в межах проїзду та прибудинкової 

території біля багатоповерхових житлових будинків по вул. Соборна, 

1-Г в м. Ірпінь Київської області» 

№ 69/1 

13.2 Про затвердження проектно-кошторисноїдокументації № 69/2 

13.3 

Про внесення змін в назву об єкту «Прибудова (будівництво) дитячого 

лікувального корпусу до дитячої поліклініки по вул. Садовій, 29 в 

м.Ірпінь Київської області 

 

№ 69/3 

ПИТАННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

14.1 

Про присвоєння нових адресних номерів земельним ділянкам після  

розподілу ділянки гр. Андрейка Т.М. в м. Ірпінь по вул. Пушкінській, 

33 

 

№ 70/1 
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14.2 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності  

гр. Гайдемського В. В. в м. Ірпінь по вул. Північній, 38 з присвоєнням 

нових поштових адрес  

 

№ 70/2 

14.3 

Про присвоєння адрес земельним ділянкам гр. Зубенко С.М. в м. 

Ірпінь, Київська обл. 

 

№ 70/3 

14.4 

Про  внесення змін в рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради від 15.01.2016 року за №10/9 «Про виділення гр. Козак В.Є. та гр. 

Карпову О.Е. в окремі  об’єкти власності житлового будинку   літ. «Н» 

та частин житлового будинку літ. «А» в  м. Ірпінь по  вул. Східній , 8 з 

присвоєнням їм нових адресних номерів» 

 

№ 70/4 

14.5 

Про погодження гр. Коломієць Г.Б. переведення садового будинку в м. 

Ірпінь „Аграрник”  садівницьке товариство по вул. Вишневій, будинок 

20  в житловий будинок  
№ 70/5 

14.6 

Про  виділення гр. Корельчук  Л.І. та гр. Семененку О.І. в окремі  

об’єкти власності  частин житлового будинку літ. «А» в  м. Ірпінь по  

вул. Донецька, 2  з  присвоєнням їм нових поштових адрес. 

 

№ 70/6 

14.7 

Про присвоєння адреси земельній ділянці гр. Кушнірука А.Б. в м. 

Ірпінь, Київська обл. 

 
№ 70/7 

14.8 

Про  присвоєння поштової  адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна  - житловому будинку та адресному номеру земельної ділянки 

гр.  Нікітіної М.В. поштової  адреси: м. Ірпінь,  вул.  Українська, 80/4 

 

№ 70/8 

14.9 

Про  присвоєння поштової  адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна  - житловому будинку та адресному номеру земельної ділянки 

гр.  Нікітіної М.В. поштової  адреси:  м. Ірпінь,  вул.  Українська, 80/5 

 

№ 70/9 

14.10 

Про  присвоєння поштової  адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна  - житловому будинку та адресному номеру земельної ділянки 

гр.  Нікітіної М.В. поштової  адреси:  м. Ірпінь,  вул.  Українська, 80/6 

 

№ 70/10 

14.11 

Про  присвоєння поштової  адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна  - житловому будинку та адресному номеру земельної ділянки 

гр.  Нікітіної М.В. поштової  адреси:  м. Ірпінь,  вул.  Українська, 80/7 

 

№ 70/11 

14.12 

Про  присвоєння поштової  адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна  - житловому будинку та адресному номеру земельної ділянки 

гр.  Нікітіної М.В. поштової  адреси: м. Ірпінь,  вул.  Українська, 80/8 

 

№ 70/12 

14.13 

Про визнання частини будинку гр. Розум Г.М. окремим 

будинковолодінням в м. Ірпінь, вул. Виговського, 15 (вул.Суворова) 

 

№ 70/13 

14.14 

Про  виділення гр. Охацинській  О.В. та гр. Рудницькому К.Є. в окремі  

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

«К» в  м. Ірпінь по  вул. Соборній, 97 з  присвоєнням їм нових 

поштових адрес. 

№ 70/14 
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14.15 

Про  присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна  - 

житловому будинку гр.  Соколової Л.Л. поштової  адреси: м. Ірпінь,  

вул.  Н.Рибака, 13-а 
№ 70/15 

14.16 
Про зміну поштової адреси житлового будинку  гр. Троцька В. В.                                                                                            

в м. Ірпінь по вул. Київській, 60                                                                                  
№ 70/16 

 

15. 
Про погодження тарифів на міські пасажирські перевезення для ТОВ 

«Ірпінське АТП 13250 
№ 71 

  

 

 

Керуючий справами                                                       Д.М. Негреша 


