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ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА  

КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ  

П Р О Т О К О Л    № 7 

 

засідання  виконавчого  комітету 

10  квітня 2018 р.          м.  Ірпінь                           

   

 
                

Головуючий        Карплюк В.А. – 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 

Вигінний В.М. Член виконкому 

 

Зі складу виконкому на засіданні відсутні: 

 

Чмелюк В.В., Нельзін М.С., Бойчук У.В., Демчишин Д.М. 

  

Присутні на засіданні: 
 

 

1.  Черкас А.В. Заст.нач.юридиного відділу 

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

3.  Парахіна В.А. Нач. загального відділу  

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

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

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

10. Олаг Н.В. Гол.спец. відділу компютерного забезпечення 

11. Наказненко О. «Незалежний портал Ірпеня» 

12. Чередюк А.С. Гол.спец.служби у справах сімї 

13. Костюк О.О. Нач.відділу НС 

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

15. Тарасов В.З. Директор ДЮСШ 
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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 внести 

в порядок денний на розгляд питання : 

 

- «Про присвоєння новоствореному обєкту нерухомого майна – 

багатоквартирному житловому будинку з вбудовано-прибудованими 

приміщеннями гр.Бокоча І.Д. адреси: м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 106-а»; 

 

Літвинов А.В., нач.упр-ня ІРІ та ЖКГ, запропонував зняти з розгляду  питання : 

- «Про затвердження переліку платних послуг для КЗ «Центральний міський стадіон» 

Ірпінської міської ради»; 

 

Скрипник С.Ф.,директорп КП «УЖКГ « Ірпінь», запропонував внести в порядок дений 

на розгляд питання: 

- «Про затвердження кошторисної документації по об єкту «Капітальний ремонт 

покрівлі житлового будинку по вул.Котляревського, 54 в м.Ірпінь Київської області 

(в т.ч. проектування) »; 

- «Про затвердження  кошторисної документації по об єкту «Капітальний ремонт 

покрівлі житлового будинку по вул.Миру,2-а в м.Ірпінь Київської обл. (в т.ч. 

проектування)»; 

 

ВИРІШИЛИ: взяти  Порядок денний  із внесеними змінами за основу: 

 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ Доповідач 

1. 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради №272 від 08.12.2015 року «Про встановлення  

розцінок та переліку  платних послуг ДЮСШ» 

 

Тарасов В.З. – 

директор ДЮСШ 

2. 

Про внесення змін до складу комісії з питань здійснення 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, призначення 

житлових субсидій, надання матеріальної допомоги, допомоги 

сім’ям з дітьми, одноразової грошової допомоги постраждалим 

особам та внутрішньо переміщеним особам при виконавчому 

комітеті Ірпінської міської ради, затвердженого рішенням 

виконавчого комітету № 24 від 13.02.2018 р. 

 

ЗброжекП.В. – 

нач.Ірп.УПСЗН 

16. Антонюк Є.П. Нач.відділу культури 

17. Швець В. ГО «Незалежний портал Ірпеня» 

18. Бережко-Камінська Ю.М. Гол.редактор «Ірпінський вісник» 

19. Осінська Ю. «Ірпінь ТВ» 

20. Білорус О.А. В.О. нач.упр-ня освіти 

21. ЗброжекП.В. Нач.Ірп.УПСЗН 

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

15. Представники телеканалу 

«Погляд» 
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3. 

Про внесення змін до складу опікунської ради при виконавчому 

комітеті Ірпінської міської ради, затвердженого рішенням 

виконавчого комітету № 122 від 23.05.2017 р. 

-//- 

4. 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради від 11.04.2017 № 80 «Про перейменування комісії з 

питань забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, 

які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а 

також інвалідів І чи ІІ групи з числа військовослужбовців, які 

брали участь у зазначеній операції та потребують поліпшення 

житлових умов» 

-//- 

5. 

Про затвердження нового складу комісії з питань збереження 

історико-культурної спадщини, найменувань та пам’ятних знаків 

при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради 

Антонюк Є.П.- нач. 

відділу культури 

6. 
Про затвердження нового складу комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

Костюк О.О. – 

нач.відділу НС 

7. 

Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 

«Капітальний ремонт зовнішньої водопровідної мережі по                    

вул. Вериківського від вул. Рильського до вул. Пушкінська в м. 

Ірпінь Київської області» 

Літвинов А.В. – 

нач. упр-ня ІРІ та 

ЖКГ 

8. 

Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 

«Капітальний ремонт зовнішньої водопровідної мережі по вул. 

Вериківського від вул. Пушкінська до буд. № 6 в м. Ірпінь 

Київської області» 

-//- 

9. 

Про встановлення тарифів на послуги з утримання майданчиків для 

платного паркування транспортних засобів на території міста 

Ірпеня 

-//- 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

10.1 Про передачу квартир у власність громадян 
Літвинов А.В.- 

нач.управління 

10.2 
Про виключення жилих приміщень  з числа службових в  

смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, 26 
-//- 

10.3 Про взяття на квартирний облік -//- 

10.4 
Про виключення квартири з числа службових жилих приміщень в 

м. Ірпінь,  вул. Полтавська,67 
-//- 

ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

11.1 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в місті Ірпінь, 

вул. Шевченка (Центральна площа ) 

Алєксєєва Є.В. – 

нач.КП -  

11.2 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю  в місті Ірпінь, 

вул. Чехова (парк Центральний ) 
-//- 

11.3 
Про погодження режиму роботи супермаркету «БІЛЛА-Україна» 

(м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 108) 
-//- 

11.4 

Про надання дозволу на розміщення цирку-шапіто «В.І. Артфлай» 

(без тварин) в м. Ірпінь на території парку біля «Еко--маркету» 

м.Ірпінь по вул. Соборна, Державному підприємству «Молодість» 

-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

12.1 

Про надання дозволу Гайдамак Олексію Олександровичу на 

укладання договору дарування квартири за адресою: м.Ірпінь, 

вул.Гагаріна, буд. 17, кв.25 

 

Терещенко А.І. – 

нач.служби у 

справа дітей 
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12.2 

Про надання дозволу Гегельській Надії Варфоломіївні на 

укладання договору  дарування 30/100 часток квартири за адресою: 

м.Ірпінь, вул.Київська, буд.73а, кв.1 

-//- 

12.3 

Про надання дозволу Перегуді Світлані Анатоліївні на укладання 

договору  дарування будинку та земельної ділянки, розташованих 

за адресою: смт Гостомель,  вул.Свято-Покровська, 78-б 

-//- 

12.4 

Про надання дозволу Пічуріній Юлії Анатоліївні на укладання 

договору дарування ½ частки будинку за адресою: м.Ірпінь, 

вул.Київська, буд. 44д/1 

-//- 

12.5 

Про надання дозволу Приходько Олені Вікторівні представляти 

законні права та інтереси свого малолітнього сина Арзуманяна 

Макара Станіславовича, 29.01.2009 р.н., при укладанні та 

підписанні договору дарування йому ½ частки будинку та ½ частки 

земельної ділянки розташованих за адресою: смт Гостомель, вул. 

Дніпровська (Калініна), 77а 

-//- 

12.6 

Про надання дозволу Салій Діані Вікторівні  на укладання та 

підписання договору купівлі-продажу квартири за адресою: 

м.Ірпінь, вул.Лермонтова, 2-г, кв.13 

-//- 

12.7 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 

батьківських прав Ткаченка Валерія Васильовича відносно 

малолітньої доньки Ткаченко Марії Валеріївни, 10.01.2007 р.н. 

-//- 

12.8 

Про затвердження висновку про визначення місця проживання 

Тюлєнєвої Дарії Іванівни, 05.03.2004 р.н. та Тюлєнєва Івана 

Івановича, 27.05.2006 р.н. з батьком, Тюлєнєвим Іваном Івановичем 

-//- 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

13.1 

Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 

«Заміна технологічного насосного обладнання на насосній станції 

перекачки стоків КНС-8 в м.Ірпінь» 

Дворніков І.Є. – 

директор КП 

13.2 

Про затвердження проектно- кошторисної документації проекту 

«Госпобутова каналізація для підключення багатоквартирного 

житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями по 

вул. Тургенівська, 15 в м. Ірпінь Київської області» 

-//- 

13.3 Про затвердження проектно-кошторисної документації -//- 

13.4 

Про охорону громадського порядку та перекриття руху транспорту 

у зв’язку з проведенням капітального ремонту доріг у 2018 році в 

м. Ірпінь 

-//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

14.1 
Про припинення дії дозволів на  розміщення об’єктів зовнішньої 

реклами в м. Ірпінь   

Сапон М.М. – 

нач.відділу 

14.2 

Про присвоєння новоствореному об'єкту нерухомого майна 

(індивідуальному житловому будинку) гр. Мельника М.С. адреси: 

м. Ірпінь,  вул. Зелена, 2 

-//- 

14.3 
Про погодження гр. Рудніченку О.В. переведення дачного будинку 

в м. Ірпінь по вул. Найкращій, будинок 72  в житловий будинок 
-//- 

14.4 
Про зміну адреси земельної ділянки гр. Харланової І.Д. в м.Ірпінь 

по вул.2-й Північний тупик, 17 
-//- 

14.5 
Про виділення гр. Чернишевській В.М., гр. Чернишевському О.В. в 

окремі об’єкти власності житлових будинків літ. «К», літ. «Г» та 
-//- 
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літ. «Л» в м.Ірпінь по вул. Тургенівській,48 з присвоєнням їм нових 

поштових адрес 

14.6 

Про зміну поштової адреси житловому будинку та земельній 

ділянці, що знаходяться у власності гр. Чернишова В.А. в м.Ірпінь 

по вул. Незалежності (Свердлова), 4-г 

-//- 

14.7 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – магазину ФОП Шабатин І. Є. в м. Ірпінь по 

вул. Грибоєдова ( біля  будинку № 13) 

-//- 

14.8 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради № 219/10 від 26.09.2017 року: «Про погодження гр. 

Юрченку Д.В. розподілу на окремі об’єкти  власності садиби в м. 

Ірпінь по вул. Київській,60/1» 

-//- 

14.9 
Про оформлення ТОВ «ДІЄСА» дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в м. Ірпінь   
-//- 

14.10 

Про оформлення ТОВ «ФОРА» дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в м. Ірпінь  (по вул. Технологічній навпроти 

АЗС) 

-//- 

14.11 
Про оформлення ТОВ «ФОРА» дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в м. Ірпінь (по вул. Ново-Оскольській, 2-п)  
-//- 

14.12 

Про оформлення ТОВ «ФОРА» дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в м. Ірпінь  (по вул. Ново-Оскольській,  в 

районі зупинки «Сінергія») 

-//- 

14.13 

Про оформлення ТОВ «ФОРА» дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в м. Ірпінь  (на фасаді будівлі по вул. Соборна, 

160-б ) 

-//- 

14.14 

Про оформлення ТОВ «ФОРА» дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в м. Ірпінь  (на фасаді по вул.Університетська, 

2ф/3) 

-//- 

14.15 

Про оформлення ТОВ «ФОРА» дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в м. Ірпінь  (на фасаді будівлі по вул. 

Центральна, 29) 

-//- 

14.16 

Про присвоєння новоствореному обєкту нерухомого майна – 

багатоквартирному житловому будинку з вбудовано-

прибудованими приміщеннями гр.Бокоча І.Д. адреси: м. Ірпінь, 

вул. Мечнікова, 106-а 

-//- 

ПИТАННЯ КП «УЖКГ «ІРПІНЬ» 

15.1 

Про затвердження кошторисної документації по обєкту 

«Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по 

вул.Котляревського, 54 в м.Ірпінь Київської області (в т.ч. 

проектування) » 

Скрипник С.Ф.- 

директор КП  

15.2 

Про затвердження  кошторисної документації по обєкту 

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

в м.Ірпінь Київської обл. (в т.ч. проектування)» 

-//- 

       

       

Голосували: 

 “За” – 17 

 “Проти” – 0  

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

 

 

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

міської ради №272 від 08.12.2015 року «Про встановлення  

розцінок та переліку  платних послуг ДЮСШ» 

 Доповідає: Тарасов В.З. – директор ДЮСШ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 72 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради №272 від 

08.12.2015 року «Про встановлення  розцінок та переліку  

платних послуг ДЮСШ»»  (додається) 

 Голосували: “За” –17 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу комісії з питань здійснення 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, 

призначення житлових субсидій, надання матеріальної 

допомоги, допомоги сім’ям з дітьми, одноразової грошової 

допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним 

особам при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету № 24 від 

13.02.2018 р. 

 Доповідає: Зброжек П.В. – нач.Ірпінського УПСЗН 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 73 «Про внесення змін до складу комісії з 

питань здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним 

особам, призначення житлових субсидій, надання матеріальної 

допомоги, допомоги сім’ям з дітьми, одноразової грошової 

допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним 

особам при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету № 24 від 

13.02.2018 р.»  (додається) 

 Голосували: “За” –17 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу опікунської ради при виконавчому 

комітеті Ірпінської міської ради, затвердженого рішенням 

виконавчого комітету № 122 від 23.05.2017 р. 

 Доповідає: Зброжек П.В. – нач.Ірпінського УПСЗН 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 74 «Про внесення змін до складу 

опікунської ради при виконавчому комітеті Ірпінської міської 

ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 122 від 

23.05.2017 р.»  (додається) 

 Голосували: “За” –17 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
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4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради від 11.04.2017 № 80 «Про перейменування комісії з 

питань забезпечення житлом сімей загиблих 

військовослужбовців, які брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, а також інвалідів І чи ІІ групи з 

числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній 

операції та потребують поліпшення житлових умов» 

 Доповідає: Зброжек П.В. – нач.Ірпінського УПСЗН 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 75 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 11.04.2017 № 

80 «Про перейменування комісії з питань забезпечення житлом 

сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню 

участь в антитерористичній операції, а також інвалідів І чи ІІ 

групи з числа військовослужбовців, які брали участь у 

зазначеній операції та потребують поліпшення житлових умов»»  

(додається) 

 Голосували: “За” –17 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження нового складу комісії з питань збереження 

історико-культурної спадщини, найменувань та пам’ятних знаків 

при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради 

 Доповідає: Антонюк Є.П. – нач.відділукультури 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 76 «Про затвердження нового складу 

комісії з питань збереження історико-культурної спадщини, 

найменувань та пам’ятних знаків при виконавчому комітеті 

Ірпінської міської ради»  (додається) 

 Голосували: “За” –17 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження нового складу комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

 Доповідає: Костюк О.О.- начальник відділу НС 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 77 «Про затвердження нового складу 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій»  (додається) 

 Голосували: “За” –17 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 

«Капітальний ремонт зовнішньої водопровідної мережі по                    

вул. Вериківського від вул. Рильського до вул. Пушкінська в м. 

Ірпінь Київської області» 

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

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 78 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації проекту «Капітальний ремонт 

зовнішньої водопровідної мережі по    вул. Вериківського від 

вул. Рильського до вул. Пушкінська в м. Ірпінь Київської 

області».»  (додається) 
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 Голосували: “За” –17 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 

«Капітальний ремонт зовнішньої водопровідної мережі по вул. 

Вериківського від вул. Пушкінська до буд. № 6 в м. Ірпінь 

Київської області» 

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

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 79 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації проекту «Капітальний ремонт 

зовнішньої водопровідної мережі по вул. Вериківського від вул. 

Пушкінська до буд. № 6 в м. Ірпінь Київської області»»  

(додається) 

 Голосували: “За” –17 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

9. СЛУХАЛИ: Про встановлення тарифів на послуги з утримання майданчиків 

для платного паркування транспортних засобів на території 

міста Ірпеня 

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

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 80 «Про встановлення тарифів на послуги 

з утримання майданчиків для платного паркування транспортних 

засобів на території міста Ірпеня»  (додається) 

 Голосували: “За” –17 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

 ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

10.1 СЛУХАЛИ: Про передачу квартир у власність громадян 

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

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 81/1 «Про передачу квартир у власність 

громадян»  (додається) 

 Голосували: “За” –17 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

10.2 СЛУХАЛИ: Про виключення жилих приміщень  з числа службових в  

смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, 26 

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

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 81/2 «Про виключення жилих приміщень 

з числа службових в смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, 26»  

(додається) 

 Голосували: “За” –17 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

10.3 СЛУХАЛИ: Про взяття на квартирний облік 

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

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 81/3 «Про взяття на квартирний облік»  
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(додається) 

 Голосували: “За” –17 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

10.4 СЛУХАЛИ: Про виключення квартири з числа службових жилих приміщень 

в м. Ірпінь,  вул. Полтавська,67 

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

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 81/4 «Про виключення квартири з числа 

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

(додається) 

 Голосували: “За” –17 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

 ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

11.1 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в місті 

Ірпінь, вул. Шевченка (Центральна площа ) 

 Доповідає: Алєксєєва Є.В. – начальник КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 82/1 «Про надання дозволу на виносну та 

виїзну торгівлю в місті Ірпінь, вул. Шевченка (Центральна 

площа )»  (додається) 

 Голосували: “За” –17 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

11.2 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю  в місті 

Ірпінь, вул. Чехова (парк Центральний ) 

 Доповідає: Алєксєєва Є.В. – начальник КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 82/2  «Про надання дозволу на виносну та 

виїзну торгівлю  в місті Ірпінь, вул. Чехова (парк Центральний )»  

(додається) 

 Голосували: “За” –17 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

11.3 СЛУХАЛИ: Про погодження режиму роботи супермаркету «БІЛЛА-Україна» 

(м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 108) 

 Доповідає: Алєксєєва Є.В. – начальник КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 82/3  «Про погодження режиму роботи 

супермаркету «БІЛЛА-Україна» (м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 

108)»  (додається) 

 Голосували: “За” –17 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

11.4 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розміщення цирку-шапіто «В.І. 

Артфлай» (без тварин) на території парку біля «Еко--маркету» 

м.Ірпінь по вул. Соборна, Державному підприємству 

«Молодість» 

 



 11 

 Доповідає: Алєксєєва Є.В. – начальник КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  «Про надання дозволу на розміщення цирку-

шапіто «В.І. Артфлай» (без тварин) на території парку біля «Еко-

маркету» м.Ірпінь по вул. Соборна Державному підприємству 

«Молодість»»  (додається) 

 Голосували: “За” –0 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 17 

Рішення не прийнято  
 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

12.1 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Гайдамак Олексію Олександровичу на 

укладання договору дарування квартири за адресою: м.Ірпінь, 

вул.Гагаріна, буд. 17, кв.25 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 83/1 «Про надання дозволу Гайдамак 

Олексію Олександровичу на укладання договору дарування 

квартири за адресою: м.Ірпінь, вул.Гагаріна, буд. 17, кв.25» 

(додається) 

 Голосували: “За” –17 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

12.2 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Гегельській Надії Варфоломіївні на 

укладання договору  дарування 30/100 часток квартири за 

адресою: м.Ірпінь, вул.Київська, буд.73а, кв.1 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 83/2 «Про надання дозволу Гегельській 

Надії Варфоломіївні на укладання договору  дарування 30/100 

часток квартири за адресою: м.Ірпінь, вул.Київська, буд.73а, 

кв.1» (додається) 

 Голосували: “За” –17 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

12.3 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Перегуді Світлані Анатоліївні на 

укладання договору  дарування будинку та земельної ділянки, 

розташованих за адресою: смт Гостомель,  вул.Свято-

Покровська, 78-б 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 83/3  «Про надання дозволу Перегуді 

Світлані Анатоліївні на укладання договору  дарування будинку 

та земельної ділянки, розташованих за адресою: смт Гостомель,  

вул.Свято-Покровська, 78-б» (додається) 

 Голосували: “За” –17 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

12.4 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Пічуріній Юлії Анатоліївні на укладання 

договору дарування ½ частки будинку за адресою: м.Ірпінь, 

вул.Київська, буд. 44д/1 
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 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 83/4  «Про надання дозволу Пічуріній 

Юлії Анатоліївні на укладання договору дарування ½ частки 

будинку за адресою: м.Ірпінь, вул.Київська, буд. 44д/1» 

(додається) 

 Голосували: “За” –17 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

12.5 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Приходько Олені Вікторівні представляти 

законні права та інтереси свого малолітнього сина Арзуманяна 

Макара Станіславовича, 29.01.2009 р.н., при укладанні та 

підписанні договору дарування йому ½ частки будинку та ½ 

частки земельної ділянки розташованих за адресою: смт 

Гостомель, вул. Дніпровська (Калініна), 77а 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 83/5  «Про надання дозволу Приходько 

Олені Вікторівні представляти законні права та інтереси свого 

малолітнього сина Арзуманяна Макара Станіславовича, 

29.01.2009 р.н., при укладанні та підписанні договору дарування 

йому ½ частки будинку та ½ частки земельної ділянки 

розташованих за адресою: смт Гостомель, вул. Дніпровська 

(Калініна), 77а» (додається) 

 Голосували: “За” –17 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

12.6 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Салій Діані Вікторівні  на укладання та 

підписання договору купівлі-продажу квартири за адресою: 

м.Ірпінь, вул.Лермонтова, 2-г, кв.13 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 83/6  «Про надання дозволу Салій Діані 

Вікторівні  на укладання та підписання договору купівлі-

продажу квартири за адресою: м.Ірпінь, вул.Лермонтова, 2-г, 

кв.13» (додається) 

 Голосували: “За” –17 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

12.7 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 

батьківських прав Ткаченка Валерія Васильовича відносно 

малолітньої доньки Ткаченко Марії Валеріївни, 10.01.2007 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 83/7  «Про затвердження висновку про 

доцільність позбавлення батьківських прав Ткаченка Валерія 

Васильовича відносно малолітньої доньки Ткаченко Марії 

Валеріївни, 10.01.2007 р.н.» (додається) 

 Голосували: “За” –17 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
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12.8 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про визначення місця проживання 

Тюлєнєвої Дарії Іванівни, 05.03.2004 р.н. та Тюлєнєва Івана 

Івановича, 27.05.2006 р.н. з батьком, Тюлєнєвим Іваном 

Івановичем 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 83/8 «Про затвердження висновку про 

визначення місця проживання Тюлєнєвої Дарії Іванівни, 

05.03.2004 р.н. та Тюлєнєва Івана Івановича, 27.05.2006 р.н. з 

батьком, Тюлєнєвим Іваном Івановичем»  (додається) 

 Голосували: “За” –17 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

 ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

13.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 

«Заміна технологічного насосного обладнання на насосній 

станції перекачки стоків КНС-8 в м.Ірпінь» 

 Доповідає: Дворнков І.Є. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 84/1 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації проекту «Заміна технологічного 

насосного обладнання на насосній станції перекачки стоків 

КНС-8 в м.Ірпінь»»  (додається) 

 Голосували: “За” –17 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

13.2 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно- кошторисної документації проекту 

«Госпобутова каналізація для підключення багатоквартирного 

житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями 

по вул. Тургенівська, 15 в м. Ірпінь Київської області» 

 Доповідає: Дворнков І.Є. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 84/2  «Про затвердження проектно- 

кошторисної документації проекту «Госпобутова каналізація для 

підключення багатоквартирного житлового будинку з 

вбудованими нежитловими приміщеннями по вул. Тургенівська, 

15 в м. Ірпінь Київської області»»  (додається) 

 Голосували: “За” –17 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

13.3 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації 

 Доповідає: Дворнков І.Є. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 84/3 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації»  (додається) 

 Голосували: “За” –17 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

13.4 СЛУХАЛИ: Про охорону громадського порядку та перекриття руху 

транспорту у зв’язку з проведенням капітального ремонту доріг 

у 2018 році в м. Ірпінь 
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 Доповідає: Дворнков І.Є. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 84/4 «Про охорону громадського порядку 

та перекриття руху транспорту у зв’язку з проведенням 

капітального ремонту доріг у 2018 році в м. Ірпінь» (додається) 

 Голосували: “За” –17 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

 

ПИТАННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

14.1 СЛУХАЛИ: Про припинення дії дозволів на  розміщення об’єктів зовнішньої 

реклами в м. Ірпінь   

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 85/1 «Про припинення дії дозволів на  

розміщення об’єктів зовнішньої реклами в м. Ірпінь  » 

(додається) 

 Голосували: “За” –17 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

14.2 СЛУХАЛИ: Про присвоєння новоствореному об'єкту нерухомого майна 

(індивідуальному житловому будинку) гр. Мельника М.С. 

адреси: м. Ірпінь,  вул. Зелена, 2 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 85 /2 «Про присвоєння новоствореному 

об'єкту нерухомого майна (індивідуальному житловому 

будинку) гр. Мельника М.С. адреси: м. Ірпінь,  вул. Зелена, 2» 

(додається) 

 Голосували: “За” –17 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

14.3 СЛУХАЛИ: Про погодження гр. Рудніченку О.В. переведення дачного 

будинку в м. Ірпінь по вул. Найкращій, будинок 72  в житловий 

будинок 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 85/3 «Про погодження гр. Рудніченку О.В. 

переведення дачного будинку в м. Ірпінь по вул. Найкращій, 

будинок 72  в житловий будинок» (додається) 

 Голосували: “За” –17 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

14.4 СЛУХАЛИ: Про зміну адреси земельної ділянки гр. Харланової І.Д. в 

м.Ірпінь по вул.2-й Північний тупик, 17 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 85/4 «Про зміну адреси земельної ділянки 

гр. Харланової І.Д. в м.Ірпінь по вул.2-й Північний тупик, 17» 

(додається) 

 Голосували: “За” –17 

“Проти” – 0 
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“Утримались” – 0 

 

14.5 СЛУХАЛИ: Про виділення гр. Чернишевській В.М., гр. Чернишевському 

О.В. в окремі об’єкти власності житлових будинків літ. «К», літ. 

«Г» та літ. «Л» в м.Ірпінь по вул. Тургенівській,48 з присвоєнням 

їм нових поштових адрес 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 85/5 «Про виділення гр. Чернишевській 

В.М., гр. Чернишевському О.В. в окремі об’єкти власності 

житлових будинків літ. «К», літ. «Г» та літ. «Л» в м.Ірпінь по 

вул. Тургенівській,48 з присвоєнням їм нових поштових адрес» 

(додається) 

 Голосували: “За” –17 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

14.6 СЛУХАЛИ: Про зміну поштової адреси житловому будинку та земельній 

ділянці, що знаходяться у власності гр. Чернишова В.А. в 

м.Ірпінь по вул. Незалежності (Свердлова), 4-г 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 85/6 «Про зміну поштової адреси 

житловому будинку та земельній ділянці, що знаходяться у 

власності гр. Чернишова В.А. в м.Ірпінь по вул. Незалежності 

(Свердлова), 4-г» (додається) 

 Голосували: “За” –17 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

14.7 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – магазину ФОП Шабатин І. Є. в м. Ірпінь по 

вул. Грибоєдова ( біля  будинку № 13) 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 85/7 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – магазину ФОП 

Шабатин І. Є. в м. Ірпінь по вул. Грибоєдова ( біля  будинку № 

13)» (додається) 

 Голосували: “За” –17 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

14.8 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради № 219/10 від 26.09.2017 року: «Про погодження гр. 

Юрченку Д.В. розподілу на окремі об’єкти  власності садиби в м. 

Ірпінь по вул. Київській,60/1» 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 85/8 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради № 219/10 від 

26.09.2017 року: «Про погодження гр. Юрченку Д.В. розподілу 

на окремі об’єкти  власності садиби в м. Ірпінь по вул. 

Київській,60/1»» (додається) 
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 Голосували: “За” –17 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

14.9 СЛУХАЛИ: Про оформлення ТОВ «ДІЄСА» дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в м. Ірпінь   

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 85/9 «Про оформлення ТОВ «ДІЄСА» 

дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами в м. Ірпінь » 

(додається) 

 Голосували: “За” –17 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

14.10 СЛУХАЛИ: Про оформлення ТОВ «ФОРА» дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в м. Ірпінь  (по вул. Технологічній навпроти 

АЗС) 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 85/10 «Про оформлення ТОВ «ФОРА» 

дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами в м. Ірпінь  

(по вул. Технологічній навпроти АЗС)» (додається) 

 Голосували: “За” –17 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

14.11 СЛУХАЛИ: Про оформлення ТОВ «ФОРА» дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в м. Ірпінь (по вул. Ново-Оскольській, 2-п)  

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 85/11 «Про оформлення ТОВ «ФОРА» 

дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами в м. Ірпінь 

(по вул. Ново-Оскольській, 2-п) » (додається) 

 Голосували: “За” –17 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

14.12 СЛУХАЛИ: Про оформлення ТОВ «ФОРА» дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в м. Ірпінь  (по вул. Ново-Оскольській,  в 

районі зупинки «Сінергія») 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 85/12 «Про оформлення ТОВ «ФОРА» 

дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами в м. Ірпінь  

(по вул. Ново-Оскольській,  в районі зупинки «Сінергія»)» 

(додається) 

 Голосували: “За” –17 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

14.13 СЛУХАЛИ: Про оформлення ТОВ «ФОРА» дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в м. Ірпінь  (на фасаді будівлі по вул. 

Соборна, 160-б ) 
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 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 85/13 «Про оформлення ТОВ «ФОРА» 

дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами в м. Ірпінь  

(на фасаді будівлі по вул. Соборна, 160-б )» (додається) 

 Голосували: “За” –17 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

14.14 СЛУХАЛИ: Про оформлення ТОВ «ФОРА» дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в м. Ірпінь  (на фасаді по 

вул.Університетська, 2ф/3) 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 85/14 «Про оформлення ТОВ «ФОРА» 

дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами в м. Ірпінь  

(на фасаді по вул.Університетська, 2ф/3)» (додається) 

 Голосували: “За” –17 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

14.15 СЛУХАЛИ: Про оформлення ТОВ «ФОРА» дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в м. Ірпінь  (на фасаді будівлі по вул. 

Центральна, 29) 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 85/15 «Про оформлення ТОВ «ФОРА» 

дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами в м. Ірпінь  

(на фасаді будівлі по вул. Центральна, 29)» (додається) 

 Голосували: “За” –17 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

14.16 СЛУХАЛИ: Про присвоєння новоствореному обєкту нерухомого майна – 

багатоквартирному житловому будинку з вбудовано-

прибудованими приміщеннями гр.Бокоча І.Д. адреси: м. Ірпінь, 

вул. Мечнікова, 106-а 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 85/16 «Про присвоєння новоствореному 

обєкту нерухомого майна – багатоквартирному житловому 

будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями гр.Бокоча 

І.Д. адреси: м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 106-а» (додається) 

 Голосували: “За” –17 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

ПИТАННЯ КП «УЖКГ «ІРПІНЬ» 

15.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження кошторисної документації по обєкту 

«Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по 

вул.Котляревського, 54 в м.Ірпінь Київської області (в т.ч. 

проектування) » 

 Доповідає: Скрипник С.Ф.- директор КП  

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 86/1 «Про затвердження кошторисної 
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документації по обєкту «Капітальний ремонт покрівлі житлового 

будинку по вул.Котляревського, 54 в м.Ірпінь Київської області 

(в т.ч. проектування) »» (додається) 

 Голосували: “За” –17 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

15.2 СЛУХАЛИ: Про затвердження  кошторисної документації по обєкту 

«Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по 

вул.Миру,2-а в м.Ірпінь Київської обл. (в т.ч. проектування)» 

 Доповідає: Скрипник С.Ф.- директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 86/2 «Про затвердження  кошторисної 

документації по обєкту «Капітальний ремонт покрівлі житлового 

будинку по вул.Миру,2-а в м.Ірпінь Київської обл. (в т.ч. 

проектування)»» (додається) 

 Голосували: “За” –17 

“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  „10” квітня  2018 року 

 

 НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ  

1. 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради №272 від 08.12.2015 року «Про встановлення  розцінок та 

переліку  платних послуг ДЮСШ» 

 

№ 72 

2. 

Про внесення змін до складу комісії з питань здійснення соціальних 

виплат внутрішньо переміщеним особам, призначення житлових 

субсидій, надання матеріальної допомоги, допомоги сім’ям з дітьми, 

одноразової грошової допомоги постраждалим особам та внутрішньо 

переміщеним особам при виконавчому комітеті Ірпінської міської 

ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 24 від 

13.02.2018 р. 

 

№ 73 

3. 

Про внесення змін до складу опікунської ради при виконавчому 

комітеті Ірпінської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого 

комітету № 122 від 23.05.2017 р. 

 

№ 74 
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4. 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради від 11.04.2017 № 80 «Про перейменування комісії з питань 

забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідів І 

чи ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній 

операції та потребують поліпшення житлових умов» 

№ 75 

5. 

Про затвердження нового складу комісії з питань збереження історико-

культурної спадщини, найменувань та пам’ятних знаків при 

виконавчому комітеті Ірпінської міської ради 
№ 76 

6. 

Про затвердження нового складу комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

 
№ 77 

7. 

Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 

«Капітальний ремонт зовнішньої водопровідної мережі по                    

вул. Вериківського від вул. Рильського до вул. Пушкінська в м. Ірпінь 

Київської області» 

 

№ 78 

8. 

Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 

«Капітальний ремонт зовнішньої водопровідної мережі по вул. 

Вериківського від вул. Пушкінська до буд. № 6 в м. Ірпінь Київської 

області» 

 

№ 79 

9. 

Про встановлення тарифів на послуги з утримання майданчиків для 

платного паркування транспортних засобів на території міста Ірпеня 

 
№ 80 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

10.1 Про передачу квартир у власність громадян № 81/1 

10.2 

Про виключення жилих приміщень  з числа службових в  

смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, 26 

 

№ 81/2 

10.3 
Про взяття на квартирний облік 

 
№ 81/3 

10.4 

Про виключення квартири з числа службових жилих приміщень в м. 

Ірпінь,  вул. Полтавська,67 

 
№ 81/4 

ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

11.1 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в місті Ірпінь, вул. 

Шевченка (Центральна площа ) 

 

№ 82/1 

11.2 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю  в місті Ірпінь, вул. 

Чехова (парк Центральний ) 

 

№ 82/2 

11.3 

Про погодження режиму роботи супермаркету «БІЛЛА-Україна» (м. 

Ірпінь, вул. Мечнікова, 108) 

 

№ 82/3 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

12.1 

Про надання дозволу Гайдамак Олексію Олександровичу на укладання 

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

17, кв.25 

  

№ 83/1 
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12.2 

Про надання дозволу Гегельській Надії Варфоломіївні на укладання 

договору  дарування 30/100 часток квартири за адресою: 

м.Ірпінь, вул.Київська, буд.73а, кв.1 

 

№ 83/2 

12.3 

Про надання дозволу Перегуді Світлані Анатоліївні на укладання 

договору  дарування будинку та земельної ділянки, розташованих за 

адресою: смт Гостомель,  вул.Свято-Покровська, 78-б 

 

№ 83/3 

12.4 

Про надання дозволу Пічуріній Юлії Анатоліївні на укладання 

договору дарування ½ частки будинку за адресою: м.Ірпінь, 

вул.Київська, буд. 44д/1 

 

№ 83/4 

12.5 

Про надання дозволу Приходько Олені Вікторівні представляти 

законні права та інтереси свого малолітнього сина Арзуманяна Макара 

Станіславовича, 29.01.2009 р.н., при укладанні та підписанні договору 

дарування йому ½ частки будинку та ½ частки земельної ділянки 

розташованих за адресою: смт Гостомель, вул. Дніпровська (Калініна), 

77а 

№ 83/5 

12.6 

Про надання дозволу Салій Діані Вікторівні  на укладання та 

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

вул.Лермонтова, 2-г, кв.13 

 

№ 83/6 

12.7 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських 

прав Ткаченка Валерія Васильовича відносно малолітньої доньки 

Ткаченко Марії Валеріївни, 10.01.2007 р.н. 

 

№ 83/7 

12.8 

Про затвердження висновку про визначення місця проживання 

Тюлєнєвої Дарії Іванівни, 05.03.2004 р.н. та Тюлєнєва Івана Івановича, 

27.05.2006 р.н. з батьком, Тюлєнєвим Іваном Івановичем 

 

№ 83/8 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

13.1 

Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 

«Заміна технологічного насосного обладнання на насосній станції 

перекачки стоків КНС-8 в м.Ірпінь» 

 

№ 84/1 

13.2 

Про затвердження проектно- кошторисної документації проекту 

«Госпобутова каналізація для підключення багатоквартирного 

житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями по 

вул. Тургенівська, 15 в м. Ірпінь Київської області» 

 

№ 84/2 

13.3 Про затвердження проектно-кошторисної документації № 84/3 

13.4 

Про охорону громадського порядку та перекриття руху транспорту у 

зв’язку з проведенням капітального ремонту доріг у 2018 році в м. 

Ірпінь 
№ 84/4 

ПИТАННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

14.1 
Про припинення дії дозволів на  розміщення об’єктів зовнішньої 

реклами в м. Ірпінь   
№ 85/1 

14.2 

Про присвоєння новоствореному об'єкту нерухомого майна 

(індивідуальному житловому будинку) гр. Мельника М.С. адреси: м. 

Ірпінь,  вул. Зелена, 2 
№ 85/2 
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14.3 

Про погодження гр. Рудніченку О.В. переведення дачного будинку в м. 

Ірпінь по вул. Найкращій, будинок 72  в житловий будинок 

 
№ 85/3 

14.4 

Про зміну адреси земельної ділянки гр. Харланової І.Д. в м.Ірпінь по 

вул.2-й Північний тупик, 17 

 
№ 85/4 

14.5 

Про виділення гр. Чернишевській В.М., гр. Чернишевському О.В. в 

окремі об’єкти власності житлових будинків літ. «К», літ. «Г» та літ. 

«Л» в м.Ірпінь по вул. Тургенівській,48 з присвоєнням їм нових 

поштових адрес 

 

№ 85/5 

14.6 

Про зміну поштової адреси житловому будинку та земельній ділянці, 

що знаходяться у власності гр. Чернишова В.А. в м.Ірпінь по вул. 

Незалежності (Свердлова), 4-г 

№ 85/6 

14.7 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – магазину ФОП Шабатин І. Є. в м. Ірпінь по вул. Грибоєдова ( 

біля  будинку № 13) 

 

№ 85/7 

14.8 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради № 219/10 від 26.09.2017 року: «Про погодження гр. Юрченку Д.В. 

розподілу на окремі об’єкти  власності садиби в м. Ірпінь по вул. 

Київській,60/1» 

 

№ 85/8 

14.9 

Про оформлення ТОВ «ДІЄСА» дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в м. Ірпінь   

 
№ 85/9 

14.10 

Про оформлення ТОВ «ФОРА» дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в м. Ірпінь  (по вул. Технологічній навпроти АЗС) 

 
№ 85/10 

14.11 

Про оформлення ТОВ «ФОРА» дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в м. Ірпінь (по вул. Ново-Оскольській, 2-п)  

 
№ 85/11 

14.12 

Про оформлення ТОВ «ФОРА» дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в м. Ірпінь  (по вул. Ново-Оскольській,  в районі 

зупинки «Сінергія») 

 

№ 85/12 

14.13 

Про оформлення ТОВ «ФОРА» дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в м. Ірпінь  (на фасаді будівлі по вул. Соборна, 

160-б ) 

 

№ 85/13 

14.14 

Про оформлення ТОВ «ФОРА» дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в м. Ірпінь  (на фасаді по вул.Університетська, 

2ф/3) 

 

№ 85/14 

14.15 

Про оформлення ТОВ «ФОРА» дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в м. Ірпінь  (на фасаді будівлі по вул. Центральна, 

29) 
№ 85/15 

14.16 

Про присвоєння новоствореному обєкту нерухомого майна – 

багатоквартирному житловому будинку з вбудовано-прибудованими 

приміщеннями гр.Бокоча І.Д. адреси: м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 106-а 
№ 85/16 
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ПИТАНННЯ КП «УЖКГ «ІРПІНЬ» 

15.1 

Про затвердження кошторисної документації по обєкту «Капітальний 

ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Котляревського, 54 в 

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

№ 86/1 

15.2 

Про затвердження  кошторисної документації по обєкту «Капітальний 

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

Київської обл. (в т.ч. проектування)» 

№ 86/2 

  

 

 

Керуючий справами                                                       Д.М. Негреша 


