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ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА  

КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ  

П Р О Т О К О Л    № 12 

 

засідання  виконавчого  комітету 

від  „24” липня 2018 р.         м.  Ірпінь                           

   

 
                

Головуючий        Карплюк В.А. – міський голова                                                          

Секретар                       Негреша Д.М. –  керуючий справами   

    
 

 

                                                Взяли участь у засіданні: 

 

Семко Н.Г Член виконкому 

Попсуй А.В. Член виконкому 

Головкевич М.М. Член виконкому 

Михальченко Л.Я. Член виконкому 

Демчишин Д.Д. Член виконкому 

Копач М.І. Член виконкому 

Памазан А.С. 

Чмелюк В.В. 

Член виконкому 

Член виконкому 

Бойчук У.В. Член виконкому 

Прилипко Ю.І. Член виконкому 

Кульчицька Ю.А. 

Лаговська Т.В. 

Вигінний В.М 

Член виконкому 

Член виконкому 

Член виконкому 
 

  

 

Зі складу виконкому на засіданні відсутні: 

 

Христюк Д.В.,  Нельзін М.С., Пащинський С.І, Гірник А.П., 

Попруга М.П.,  Кижлай С.В. 

  

Присутні на засіданні: 
 

 

1.  Данилюк Є.В. Нач. фінансового управління 

2.  Мигитко І.В. Гол.спец. відділу ККМЗ та ФСР 

3.  Короленко Т.Л. Юрист КП «Контроль благоустрою міста» 

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

4. Ковальчук М.М. Директор КП «Муніципальна варта» 

5. Літвинов А.В. Начальник управління ІРІ та ЖКГ 

 Коваленко К.В. Гол. спеціаліс юридичного відділу 

6. Терещенко А.І. Начальник служби у справах дітей та сім’ї Ірпінської 

міської ради 

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

8. Нечитайло О.Р. Начальник відділу забезпеч діяльності апарату ради 
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СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного     

 

Доповідає:  Карплюк В.А.– міський голова  

ВИСТУПИЛИ:  

 Короленко Т.Л. – юрист КП «Контроль благоустрою міста»: 

- Про надання дозволу на проведення ярмарки в межах міста Ірпеня по вул. 

Покровська, 1 в зоні парковки (напроти меблевого магазину); 

 

Літвинов А.В. - начальник управління ІРІ та ЖКГ 

- Про надання дозволу КП «УЖКГ» Ірпінь» на видалення аварійних, сухостійних 

дерев та санітарної обробки. 

 

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-VII «Про 

міський бюджет м. Ірпінь на 2018 рік» 

Данилюк Є.В. –  

нач. управління 

2. Про звіт про виконання міського бюджету м. Ірпінь за І півріччя 2018р. -//- 

3. Про проведення загальноміських заходів в місті Ірпені 
Негреша Д.М.- 

керуючий справами 

4. 
Про затвердження  плану роботи виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради на ІІ півріччя 2018 року 
-//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

5. 
Про затвердження комісії із самоврядного контролю за використанням та 

охороною земель територіальної громади м. Ірпінь, згідно додатку №1 

Унинець В.В. – 

начальник відділу 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

6.1 

Про надання дозволу Балишину Андрію Вікторовичу на укладання 

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

вул.Остромирська, 49, прим.28. 

Терещенко А.І. – 

начальник служби 

6.2 

Про надання дозволу Большинській Юлії Володимирівні на укладення та 

підписання її неповнолітніми дітьми Столяровою Софією 

Олександрівною, 13.05.2002 р.н., Столяровим Матвієм 

Олександровичем,29.03.2004 р.н. договору купівлі-продажу автомобіля 

-//- 

6.3 
Про надання дозволу Гуменюк Дмитру Миколайовичу представляти 

законні права та інтереси своєї малолітньої доньки Гуменюк Ольги 
-//- 

9. Горбата Л.П. Начальник відділу інформаційного забезпечення 

10. Представники Інформаційне агенство ITV 

11. Представники  телеканалу «Погляд» 

12. Наказненко О. Газета «Зоря Приірпіння» 

13. Осінська Ю. Журналіст інформаційного агенства «ITV» 
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Дмитрівни, 21.06.2006 р.н. при укладанні та підписанні договору 

дарування ½ частки будинку та ½ частки земельної ділянки 

розташованих за адресою: смт.Коцюбинське, вул.Бакала,78 

6.4 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських 

прав Зубрицької Тетяни Володимирівни відносно малолітньої доньки 

Зубрицької Валерії Костянтинівни, 26.06.2007 р.н. 

-//- 

6.5 
Про встановлення опіки над майном неповнолітнього Коваленка Сергія 

Вадимовича, 26.03.2003 р.н. 
-//- 

6.6 

Про надання дозволу Корнезі Вадиму Андрійовичу на укладання та 

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

вул.Українська, буд.83 б, корп.11, кв.15 

-//- 

6.7 

Про надання дозволу Ларютіній Наталії Олександрівні представляти 

законні права та інтереси своєї малолітньої доньки Ларютіної Поліни 

Михайлівни, 02.08.2005 р.н. при укладанні та підписанні договору 

дарування земельної ділянки розташованої за адресою: Київська обл., 

Бородянський р-н., Новозаліська сільська рада. 

-//- 

6.8 

Про визначення способу участі батька, Поводюка Сергія 

Олександровича,  у вихованні малолітніх дітей: Поводюк Каріни 

Сергіївни, 17.01.2006 р.н. та Поводюка Олександра Сергійовича, 

22.08.2014 р.н. 

-//- 

6.9 

Про надання дозволу Сітніченко Світлані Ігорівні на укладання та 

підписання її неповнолітньою донькою Сітніченко Поліною Наілівною, 

04.10.2003 р.н., договору дарування квартири за адресою: 

смт.Коцюбинське, вул.Пономарьова, буд.26, корп.1, кв.257. 

-//- 

6.10 

Про визначення способу участі батька Спичака Іллі Юрійовича у 

вихованні малолітньої доньки Спичак Софії Іллівни, 04.12.2014р.н. 

 

-//- 

6.11 

Про надання дозволу Кірейко Наталі Миколаївні на реєстрацію 

малолітньої Кірейко Кароліни Вікторівни, 18.01.2008 р.н. за адресою: м. 

Ірпінь, вул. Тургенівська, 25-в, кв. 57, без згоди батька Кірейко Віктора 

Олександровича 

-//- 

ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

7. 
Про надання дозволу на проведення відео зйомки в місті Ірпінь, ФОП 

Нестеренку Андрію Валентиновичу 

Короленко Т.Л. – 

юрист КП 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

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

директора КП 

ПИТАННЯ КП «УЖКГ «ІРПІНЬ» 

9.1 

Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція 

прибудинкової території по вул. Грибоєдова буд. №13-15 в м. Ірпінь, 

Київської обл.» 

Скрипник С.Ф. – 

директор КП 

9.2 

Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Капітальний 

ремонт систем водопостачання, теплопостачання та водовідведення в 

підвальних приміщеннях м. Ірпінь по вул. Ярославська, 10» 

-//- 

9.3 
Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція 

прибудинкової території по вул. Соборна 109 в м. Ірпінь, Київської обл.» 

-//- 

9.4 

Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Будівництво 

(облаштування) дренажної системи на прибудинковій території 

житлового будинку Ярославська, 10 в м. Ірпінь, Київської обл.» 

-//- 

ПИТАННЯ УПАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

10.1 
Про встановлення тарифів на теплову енергію для потреб бюджетних 

установ, які надає МПП «ВПК» за адресою: м. Ірпінь, вул. Садова, 38 

Літвинов А.В. – 

нач. Управління 
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10.2 

Про встановлення поточних індивідуальних технологічних нормативів 

використання питної води ДП «Підприємство ДКВС України (№132)» за 

адресою: смт. Коцюбинське, вул. Залізнична, 1 

-//- 

10.3 Про передачу квартир у власність громадян -//- 

10.4 Про взяття на квартирний облік, внесення змін до квартирних справ -//- 

10.5 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради від 25.10.2016 року № 242/1 «Про передачу квартир та жилих 

приміщень у гуртожитках у власність громадян» 

-//- 

10.6 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської  

ради від 18.05.2018 № 110/3 «Про внесення  змін до розпорядження 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 27.04.1994 № 47» 

-//- 

10.7 
Про виключення жилого приміщення з числа службових в смт. 

Коцюбинське, вул. Пономарьова, 26 
-//- 

10.8 Про надання службового жилого приміщення. -//- 

10.9 
Про виключення жилого приміщення з числа службових в смт. 

Коцюбинське, вул. Пономарьова, 18-а 
-//- 

10.10 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської  

ради від 25.04.2017 року № 102/5 «Про передачу квартир у власність 

громадян». 

-//- 

10.11 Про ліквідацію стихійного сміттєзвалища -//- 

10.12 Про виключення житлових приміщень з числа службових -//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

11.1 

Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – гаражу гр. Бовтрук О.А. в м. Ірпінь по вул. Ветеранів 

Афганістану, 22                                                                               

Сапон М.М. – 

начальник відділу 

11.2 
Про оформлення Бойчук Н.А. дозволу на  розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в м. Ірпінь                                                                                              
-//- 

11.3 
Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – гаражу № 2 гр. Гульчака Я.В. в м. Ірпінь по вул. Соборній, 1/6 
-//- 

11.4 
Про зміну  поштової адреси земельній ділянці, що знаходяться у 

власності гр.  Зайцевої  І.Д. в м. Ірпінь, вул. Північна, буд. 36-а 
-//- 

11.5 

Про  виділення гр. Васильєвій Т.М., Кравченко  Н.В. в окремі  об’єкти 

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

Макаренка, 2 з  присвоєнням  їм нових поштових адрес. 

-//- 

11.6 
Про закріплення  адрес земельним ділянкам, що знаходяться у власності 

Кривенкової І.В. 
-//- 

11.7 
Про зміну адреси земельної ділянки гр. Новосад Вікторії Володимирівни  

в м. Ірпінь по вул. В.Павленка, 19 
-//- 

11.8 
Про оформлення ПП «БНБ РЕАЛ ПРОМО» дозволу на  розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами в м. Ірпінь 
-//- 

11.9 
Про оформлення ПП «БНБ РЕАЛ ПРОМО» дозволу на  розміщення 

об’єкту зовнішньої реклами в м. Ірпінь 
-//- 

11.10 
Про оформлення ПП «Передайз» дозволу на  розміщення об’єктів  

зовнішньої реклами в м. Ірпінь 
-//- 

11.11 
Про погодження гр.  Cлавінській Г.Ю. переведення садового будинку в 

житловий будинок в м. Ірпінь с/т «Аграрник», вул. Вишнева, 24 
-//- 

11.12 

Про  виділення гр. Дерев’янку А.В., гр. Стадніку Р.О. та гр. 

Михайліченко Т.С. в окремі  об’єкти власності частин житлового 

будинку літ. «А»  в  м. Ірпінь по  вул. Центральній, 77 з  присвоєнням їм 

нових поштових адрес. 

-//- 

11.13 
Про оформлення ФОП Пащинській Т.О. дозволу на  розміщення об’єктів  

зовнішньої реклами в м. Ірпінь 
-//- 
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11.14 
Про зміну  поштової адреси земельній ділянці, що знаходяться у 

власності гр.  Шкода Н.А. в м. Ірпінь, вул. Північна, буд. 36-а 
-//- 

11.15 
Про присвоєння будівельних адресних номерів земельним ділянкам після 

розподілу земельної ділянки по вул. Ватутіна 2 в смт. Гостомель 
-//- 

11.16 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради № 18/8 від 23.01.2018 року. 
-//- 

11.17 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради № 289/21 від 12.12.2017 року. 
-//- 

11.18 
Про присвоєння будівельних адресних номерів земельним ділянкам після 

розподілу земельної ділянки по вул. Павленка в м. Ірпінь 
-//- 

   

       

Голосували: 

 “За” – 15 

 “Проти” – 0  

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

 

ПИТАННЯ  

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

 Доповідає: Данилюк Є.В. – нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 143  «Про проект рішення «Про внесення 

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

від 28.12.2017 року №3044-44-VII «Про міський бюджет м. 

Ірпінь на 2018 рік»  (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

2. СЛУХАЛИ: Про звіт про виконання міського бюджету м. Ірпінь за І півріччя 

2018р. 
 

 Доповідає: Данилюк Є.В. – нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 144 «Про звіт про виконання міського 

бюджету м. Ірпінь за І півріччя 2018р.»  (додається) 

 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

3. СЛУХАЛИ: Про проведення загальноміських заходів в місті Ірпені. 
  

 Доповідає: Негреша Д.М.- керуючий справами 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 145 «Про проведення загальноміських 

заходів в місті Ірпені»  (додається) 

 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження  плану роботи виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради на ІІ півріччя 2018 року. 
  

 Доповідає: Негреша Д.М.- керуючий справами 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 146  «Про затвердження  плану роботи 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради на ІІ півріччя 2018 

року»  (додається) 

 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження комісії із самоврядного контролю за 

використанням та охороною земель територіальної громади м. 
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Ірпінь, згідно додатку №1 
 

 Доповідає: Унинець В.В. – нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 147 «Про затвердження комісії із 

самоврядного контролю за використанням та охороною земель 

територіальної громади м. Ірпінь, згідно додатку №1»  

(додається) 

 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

6.1 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Балишину Андрію Вікторовичу на 

укладання договору купівлі-продажу приміщення за адресою: 

смт.Гостомель, вул.Остромирська, 49, прим.28. 
 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 148/1 «Про надання дозволу Балишину 

Андрію Вікторовичу на укладання договору купівлі-продажу 

приміщення за адресою: смт.Гостомель, вул.Остромирська, 49, 

прим.28.»  (додається) 

 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

6.2 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Большинській Юлії Володимирівні на 

укладення та підписання її неповнолітніми дітьми Столяровою 

Софією Олександрівною, 13.05.2002 р.н., Столяровим Матвієм 

Олександровичем,29.03.2004 р.н. договору купівлі-продажу 

автомобіля 

 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 148/2 «Про надання дозволу 

Большинській Юлії Володимирівні на укладення та підписання її 

неповнолітніми дітьми Столяровою Софією Олександрівною, 

13.05.2002р.н., Столяровим Матвієм  Олександровичем, 

29.03.2004 р.н. договору купівлі-продажу автомобіля»  

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

6.3 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Гуменюк Дмитру Миколайовичу 

представляти законні права та інтереси своєї малолітньої доньки 

Гуменюк Ольги Дмитрівни, 21.06.2006 р.н. при укладанні та 

підписанні договору дарування ½ частки будинку та ½ частки 

земельної ділянки розташованих за адресою: смт.Коцюбинське, 

вул.Бакала,78 
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 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 148/3 «Про надання дозволу Гуменюк 

Дмитру Миколайовичу представляти законні права та інтереси 

своєї малолітньої доньки Гуменюк Ольги Дмитрівни, 21.06.2006 

р.н. при укладанні та підписанні договору дарування ½ частки 

будинку та ½ частки земельної ділянки розташованих за 

адресою: смт.Коцюбинське, вул.Бакала,78»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

6.4 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 

батьківських прав Зубрицької Тетяни Володимирівни відносно 

малолітньої доньки Зубрицької Валерії Костянтинівни, 

26.06.2007 р.н. 

 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 148/4 «Про затвердження висновку про 

доцільність позбавлення батьківських прав Зубрицької Тетяни 

Володимирівни відносно малолітньої доньки Зубрицької Валерії 

Костянтинівни, 26.06.2007 р.н.»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

6.5 СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над майном неповнолітнього Коваленка 

Сергія Вадимовича, 26.03.2003 р.н. 

 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 148/5 «Про встановлення опіки над 

майном неповнолітнього Коваленка Сергія Вадимовича, 

26.03.2003 р.н.»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

6.6 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Корнезі Вадиму Андрійовичу на укладання 

та підписання договору дарування ½ частки квартири за 

адресою: м.Ірпінь, вул.Українська, буд.83 б, корп.11, кв.15 

 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 148/6 «Про надання дозволу Гордієнко 

Світлані Григорівні та Гордієнко Олександру Володимировичу 

на укладання договору дарування належних їм на праві власності 

часток  квартири за адресою: м.Ірпінь, вул.Гагаріна, буд.15, 

кв.8.»  (додається) 
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 Голосували: 

 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

6.7 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Ларютіній Наталії Олександрівні 

представляти законні права та інтереси своєї малолітньої доньки 

Ларютіної Поліни Михайлівни, 02.08.2005 р.н. при укладанні та 

підписанні договору дарування земельної ділянки розташованої 

за адресою: Київська обл., Бородянський р-н., Новозаліська 

сільська рада. 

 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 148/7 «Про надання дозволу Ларютіній 

Наталії Олександрівні представляти законні права та інтереси 

своєї малолітньої доньки Ларютіної Поліни Михайлівни, 

02.08.2005 р.н. при укладанні та підписанні договору дарування 

земельної ділянки розташованої за адресою: Київська обл., 

Бородянський р-н., Новозаліська сільська рада.»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

6.8 СЛУХАЛИ: Про визначення способу участі батька, Поводюка Сергія 

Олександровича,  у вихованні малолітніх дітей: Поводюк Каріни 

Сергіївни, 17.01.2006 р.н. та Поводюка Олександра Сергійовича, 

22.08.2014 р.н. 

 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 148/8 «Про визначення способу участі 

батька, Поводюка Сергія Олександровича,  у вихованні 

малолітніх дітей: Поводюк Каріни Сергіївни, 17.01.2006 р.н. та 

Поводюка Олександра Сергійовича, 22.08.2014 р.н.»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

6.9 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Сітніченко Світлані Ігорівні на укладання 

та підписання її неповнолітньою донькою Сітніченко Поліною 

Наілівною, 04.10.2003 р.н., договору дарування квартири за 

адресою: смт.Коцюбинське, вул.Пономарьова, буд.26, корп.1, 

кв.257. 

 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 148/9 «Про надання дозволу Сітніченко 

Світлані Ігорівні на укладання та підписання її неповнолітньою 

донькою Сітніченко Поліною Наілівною, 04.10.2003 р.н., 

договору дарування квартири за адресою: смт.Коцюбинське, 

вул.Пономарьова, буд.26, корп.1, кв.257.»  (додається) 
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 Голосували: 

 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

6.10 СЛУХАЛИ: Про визначення способу участі батька Спичака Іллі Юрійовича у 

вихованні малолітньої доньки Спичак Софії Іллівни, 

04.12.2014р.н. 

 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 148/10 «Про визначення способу участі 

батька Спичака Іллі Юрійовича у вихованні малолітньої доньки 

Спичак Софії Іллівни, 04.12.2014р.н.»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

6.11 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Кірейко Наталі Миколаївні на реєстрацію 

малолітньої Кірейко Кароліни Вікторівни, 18.01.2008 р.н. за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 25-в, кв. 57, без згоди 

батька Кірейко Віктора Олександровича. 

 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 148/11 «Про надання дозволу Кірейко 

Наталі Миколаївні на реєстрацію малолітньої Кірейко Кароліни 

Вікторівни, 18.01.2008 р.н. за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Тургенівська, 25-в, кв. 57, без згоди батька Кірейко Віктора 

Олександровича»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

7.1 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на проведення відео зйомки в місті Ірпінь, 

ФОП Нестеренку Андрію Валентиновичу 

  

 Доповідає: Короленко Т.Л. – юрист КП  

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 149/1 «Про надання дозволу на 

проведення відео зйомки в місті Ірпінь, ФОП Нестеренку 

Андрію Валентиновичу»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

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

Ірпеня по вул. Покровська, 1 в зоні парковки (напроти меблевого 

магазину). 
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 Доповідає: Короленко Т.Л. – юрист КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 149/2 «Про надання дозволу на 

проведення ярмарки в межах міста Ірпеня по вул. Покровська, 1 

в зоні парковки (напроти меблевого магазину)»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації  

 

 Доповідає: Дворніков І.Є. –директора КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 150 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

ПИТАННЯ КП «УЖКГ «ІРПІНЬ» 

9.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження кошторисної документації по об’єкту 

«Реконструкція прибудинкової території по вул. Грибоєдова буд. 

№13-15 в м. Ірпінь, Київської обл.» 

                                                                                             

 Доповідає: Скрипник С.Ф. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 151/1  «Про затвердження кошторисної 

документації по об’єкту «Реконструкція прибудинкової території 

по вул. Грибоєдова буд. №13-15 в м. Ірпінь, Київської обл.»»  

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

9.2 СЛУХАЛИ: Про затвердження кошторисної документації по об’єкту 

«Капітальний ремонт систем водопостачання, теплопостачання 

та водовідведення в підвальних приміщеннях м. Ірпінь по вул. 

Ярославська, 10» 

                                                                                             

 Доповідає: Скрипник С.Ф. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 151/2  «Про затвердження кошторисної 

документації по об’єкту «Капітальний ремонт систем 

водопостачання, теплопостачання та водовідведення в 

підвальних приміщеннях м. Ірпінь по вул. Ярославська, 10»»  

(додається) 

 

 Голосували: 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 
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“Утримались” – 0 

9.3 СЛУХАЛИ: Про затвердження кошторисної документації по об’єкту 

«Реконструкція прибудинкової території по вул. Соборна 109 в 

м. Ірпінь, Київської обл.» 

                                                                                             

 Доповідає: Скрипник С.Ф. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 151/3  «Про затвердження кошторисної 

документації по об’єкту «Реконструкція прибудинкової території 

по вул. Соборна 109 в м. Ірпінь, Київської обл.»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

9.4 СЛУХАЛИ: Про затвердження кошторисної документації по об’єкту 

«Будівництво (облаштування) дренажної системи на 

прибудинковій території житлового будинку Ярославська, 10 в 

м. Ірпінь, Київської обл.» 

                                                                                             

 Доповідає: Скрипник С.Ф. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 151/4  «Про затвердження кошторисної 

документації по об’єкту «Будівництво (облаштування) 

дренажної системи на прибудинковій території житлового 

будинку Ярославська, 10 в м. Ірпінь, Київської обл.»»  

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

  ПИТАННЯ УПАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

10.1 СЛУХАЛИ: Про встановлення тарифів на теплову енергію для потреб 

бюджетних установ, які надає МПП «ВПК» за адресою: м. 

Ірпінь, вул. Садова, 38 
 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 152/1 «Про встановлення тарифів на 

теплову енергію для потреб бюджетних установ, які надає МПП 

«ВПК» за адресою: м. Ірпінь, вул. Садова, 38»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

10.2 СЛУХАЛИ: Про встановлення поточних індивідуальних технологічних 

нормативів використання питної води ДП «Підприємство ДКВС 

України (№132)» за адресою: смт. Коцюбинське, вул. 

Залізнична, 1 
 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач. управління 
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 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 152/2 «Про встановлення поточних 

індивідуальних технологічних нормативів використання питної 

води ДП «Підприємство ДКВС України (№132)» за адресою: 

смт. Коцюбинське, вул. Залізнична, 1»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

10.3 СЛУХАЛИ: Про передачу квартир у власність громадян  
 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 152/3 «Про передачу квартир у власність 

громадян»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

10.4 СЛУХАЛИ: Про взяття на квартирний облік, внесення змін до квартирних 

справ  

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 152/4 «Про взяття на квартирний облік, 

внесення змін до квартирних справ»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

10.5 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради від 25.10.2016 року № 242/1 «Про передачу квартир 

та жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян» 
 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 152/5 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 25.10.2016 року 

№ 242/1 «Про передачу квартир та жилих приміщень у 

гуртожитках у власність громадян»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

10.6 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради від 18.05.2018 № 110/3 «Про внесення  змін до 

розпорядження виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 

27.04.1994 № 47» 
 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 152/6 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 18.05.2018 № 
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110/3 «Про внесення  змін до розпорядження виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради від 27.04.1994 № 47»»  

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

10.7 СЛУХАЛИ: Про виключення жилого приміщення з числа службових в смт. 

Коцюбинське, вул. Пономарьова, 26 
 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 152/7 «Про виключення жилого 

приміщення з числа службових в смт. Коцюбинське, вул. 

Пономарьова, 26»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

10.8 СЛУХАЛИ: Про надання службового жилого приміщення. 
 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 152/8 «Про надання службового жилого 

приміщення.»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

10.9 СЛУХАЛИ: Про виключення жилого приміщення з числа службових в смт. 

Коцюбинське, вул. Пономарьова, 18-а. 
  

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 152/9 «Про виключення жилого 

приміщення з числа службових в смт. Коцюбинське, вул. 

Пономарьова, 18-а»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

10.10 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради від 25.04.2017 року № 102/5 «Про передачу квартир 

у власність громадян».  
 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 152/10 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської  

ради від 25.04.2017 року № 102/5 «Про передачу квартир у 

власність громадян».  (додається) 
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 Голосували: 

 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

10.11 СЛУХАЛИ: Про ліквідацію стихійного сміттєзвалища. 
  

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 152/11 «Про ліквідацію стихійного 

сміттєзвалища».  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

10.12 СЛУХАЛИ: Про виключення житлових приміщень з числа службових. 
  

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 152/12 «Про виключення житлових 

приміщень з числа службових».  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

10.13 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП «УЖКГ» Ірпінь» на видалення 

аварійних, сухостійних дерев та санітарної обробки. 
  

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 152/13 «Про виключення житлових 

приміщень з числа службових».  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

11.1 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – гаражу гр. Бовтрук О.А. в м. Ірпінь по вул. 

Ветеранів Афганістану, 22      

                                                                                                                                                                      

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 153/1  «Про присвоєння поштової адреси  

новоствореному об’єкту нерухомого майна – гаражу гр. Бовтрук 

О.А. в м. Ірпінь по вул. Ветеранів Афганістану, 22»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

11.2 СЛУХАЛИ: Про оформлення Бойчук Н.А. дозволу на  розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в м. Ірпінь                                                                                              
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 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 153/2 «Про оформлення Бойчук Н.А. 

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

»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

ВИСТУПИЛИ: 

Михальченко Л.Я. –заступник міського голови 

- Прохання дозволити залишити залу засідання. 

 

Головуючий заперечень не має. 

 

11.3 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – гаражу № 2 гр. Гульчака Я.В. в м. Ірпінь по 

вул. Соборній, 1/6 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 153/3 «Про присвоєння поштової адреси  

новоствореному об’єкту нерухомого майна – гаражу № 2 гр. 

Гульчака Я.В. в м. Ірпінь по вул. Соборній, 1/6»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

11.4 СЛУХАЛИ: Про зміну  поштової адреси земельній ділянці, що знаходяться у 

власності гр.  Зайцевої  І.Д. в м. Ірпінь, вул. Північна, буд. 36-а. 

 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 153/4 «Про зміну  поштової адреси 

земельній ділянці, що знаходяться у власності гр.  Зайцевої  І.Д. 

в м. Ірпінь, вул. Північна, буд. 36-а»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

11.5 СЛУХАЛИ: Про  виділення гр. Васильєвій Т.М., Кравченко  Н.В. в окремі  

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

Ірпінь,  вул. Макаренка, 2 з  присвоєнням  їм нових поштових 

адрес. 

 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 153/5 «Про  виділення гр. Васильєвій 

Т.М., Кравченко  Н.В. в окремі  об’єкти власності  частин 

житлового будинку літ. «А» в  м. Ірпінь,  вул. Макаренка, 2 з  

присвоєнням  їм нових поштових адрес.»  (додається) 
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 Голосували: 

 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

11.6 СЛУХАЛИ: Про закріплення  адрес земельним ділянкам, що знаходяться у 

власності Кривенкової І.В. 

 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 153/6 «Про закріплення  адрес земельним 

ділянкам, що знаходяться у власності Кривенкової І.В.»  

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

11.7 СЛУХАЛИ: Про зміну адреси земельної ділянки гр. Новосад Вікторії 

Володимирівни в м. Ірпінь по вул. В.Павленка, 19 

 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 153/7 «Про зміну адреси земельної 

ділянки гр. Новосад Вікторії Володимирівни  

в м. Ірпінь по вул. В.Павленка, 19»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

11.8 СЛУХАЛИ: Про оформлення ПП «БНБ РЕАЛ ПРОМО» дозволу на  

розміщення об’єктів зовнішньої реклами в м. Ірпінь  

 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 153/8 «Про оформлення ПП «БНБ РЕАЛ 

ПРОМО» дозволу на  розміщення об’єктів зовнішньої реклами в 

м. Ірпінь»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

11.9 СЛУХАЛИ: Про оформлення ПП «БНБ РЕАЛ ПРОМО» дозволу на  

розміщення об’єкту зовнішньої реклами в м. Ірпінь  

 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 153/9 «Про оформлення ПП «БНБ РЕАЛ 

ПРОМО» дозволу на  розміщення об’єкту зовнішньої реклами в 

м. Ірпінь»  (додається) 
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 Голосували: 

 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

11.10 СЛУХАЛИ: Про оформлення ПП «Передайз» дозволу на  розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами в м. Ірпінь  

 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 153/10 «Про оформлення ПП «Передайз» 

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

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

11.11 СЛУХАЛИ: Про погодження гр.  Cлавінській Г.Ю. переведення садового 

будинку в житловий будинок в м. Ірпінь с/т «Аграрник», вул. 

Вишнева, 24 

 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 153/11 «Про погодження гр.  Cлавінській 

Г.Ю. переведення садового будинку в житловий будинок в м. 

Ірпінь с/т «Аграрник», вул. Вишнева, 24»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

11.12 СЛУХАЛИ: Про  виділення гр. Дерев’янку А.В., гр. Стадніку Р.О. та гр. 

Михайліченко Т.С. в окремі  об’єкти власності частин житлового 

будинку літ. «А»  в  м. Ірпінь по  вул. Центральній, 77 з  

присвоєнням їм нових поштових адрес. 

 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 153/12 «Про  виділення гр. Дерев’янку 

А.В., гр. Стадніку Р.О. та гр. Михайліченко Т.С. в окремі  

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

Ірпінь по  вул. Центральній, 77 з  присвоєнням їм нових 

поштових адрес.»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

11.13 СЛУХАЛИ: Про оформлення ФОП Пащинській Т.О. дозволу на  розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами в м. Ірпінь  

 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 153/13 «Про оформлення ФОП 
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Пащинській Т.О. дозволу на  розміщення об’єктів  

зовнішньої реклами в м. Ірпінь»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

11.14 СЛУХАЛИ: Про зміну  поштової адреси земельній ділянці, що знаходяться у 

власності гр.  Шкода Н.А. в м. Ірпінь, вул. Північна, буд. 36-а  

 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 153/14 «Про зміну  поштової адреси 

земельній ділянці, що знаходяться у власності гр.  Шкода Н.А. в 

м. Ірпінь, вул. Північна, буд. 36-а»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

11.15 СЛУХАЛИ: Про присвоєння будівельних адресних номерів земельним 

ділянкам після розподілу земельної ділянки по вул. Ватутіна 2 в 

смт. Гостомель  

 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 153/15 «Про присвоєння будівельних 

адресних номерів земельним ділянкам після 

розподілу земельної ділянки по вул. Ватутіна 2 в смт. 

Гостомель»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

11.16 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради № 18/8 від 23.01.2018 року. 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 153/16 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради № 18/8 від 

23.01.2018 року.»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

11.17 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради № 289/21 від 12.12.2017 року. 

 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 153/17 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради № 289/21 від 
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12.12.2017 року.»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

11.18 СЛУХАЛИ: Про присвоєння будівельних адресних номерів земельним 

ділянкам після розподілу земельної ділянки по вул. Павленка в 

м. Ірпінь  

 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 153/18 «Про присвоєння будівельних 

адресних номерів земельним ділянкам після розподілу земельної 

ділянки по вул. Павленка в м. Ірпінь»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

 

 

Головуючий      В.А. Карплюк 

 

 

 

 

 

 

 

П Е Р Е Л І К 

рішень, які було прийнято на засіданні 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 

                                                                           від  „24” липня 2018 р. 

 

№ 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-VII «Про міський бюджет м. 

Ірпінь на 2018 рік» 

143 

2. Про звіт про виконання міського бюджету м. Ірпінь за І півріччя 2018р. 144 

3. Про проведення загальноміських заходів в місті Ірпені 145 

4. 
Про затвердження  плану роботи виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради на ІІ півріччя 2018 року 
146 
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ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

5. 

Про затвердження комісії із самоврядного контролю за використанням та 

охороною земель територіальної громади м. Ірпінь, згідно додатку №1 

 

147 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

6.1 

Про надання дозволу Балишину Андрію Вікторовичу на укладання договору 

купівлі-продажу приміщення за адресою: смт.Гостомель, вул.Остромирська, 49, 

прим.28. 

148/1 

6.2 

Про надання дозволу Большинській Юлії Володимирівні на укладення та 

підписання її неповнолітніми дітьми Столяровою Софією Олександрівною, 

13.05.2002 р.н., Столяровим Матвієм Олександровичем,29.03.2004 р.н. договору 

купівлі-продажу автомобіля 

148/2 

6.3 

Про надання дозволу Гуменюк Дмитру Миколайовичу представляти законні 

права та інтереси своєї малолітньої доньки Гуменюк Ольги Дмитрівни, 

21.06.2006 р.н. при укладанні та підписанні договору дарування ½ частки 

будинку та ½ частки земельної ділянки розташованих за адресою: 

смт.Коцюбинське, вул.Бакала,78 

148/3 

6.4 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав 

Зубрицької Тетяни Володимирівни відносно малолітньої доньки Зубрицької 

Валерії Костянтинівни, 26.06.2007 р.н. 

148/4 

6.5 
Про встановлення опіки над майном неповнолітнього Коваленка Сергія 

Вадимовича, 26.03.2003 р.н. 
148/5 

6.6 

Про надання дозволу Корнезі Вадиму Андрійовичу на укладання та підписання 

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

буд.83 б, корп.11, кв.15 

148/6 

6.7 

Про надання дозволу Ларютіній Наталії Олександрівні представляти законні 

права та інтереси своєї малолітньої доньки Ларютіної Поліни Михайлівни, 

02.08.2005 р.н. при укладанні та підписанні договору дарування земельної 

ділянки розташованої за адресою: Київська обл., Бородянський р-н., 

Новозаліська сільська рада. 

148/7 

6.8 

Про визначення способу участі батька, Поводюка Сергія Олександровича,  у 

вихованні малолітніх дітей: Поводюк Каріни Сергіївни, 17.01.2006 р.н. та 

Поводюка Олександра Сергійовича, 22.08.2014 р.н. 

148/8 

6.9 

Про надання дозволу Сітніченко Світлані Ігорівні на укладання та підписання її 

неповнолітньою донькою Сітніченко Поліною Наілівною, 04.10.2003 р.н., 

договору дарування квартири за адресою: смт.Коцюбинське, вул.Пономарьова, 

буд.26, корп.1, кв.257. 

148/9 

6.10 

Про визначення способу участі батька Спичака Іллі Юрійовича у вихованні 

малолітньої доньки Спичак Софії Іллівни, 04.12.2014р.н. 

 

148/10 

6.11 

Про надання дозволу Кірейко Наталі Миколаївні на реєстрацію малолітньої 

Кірейко Кароліни Вікторівни, 18.01.2008 р.н. за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Тургенівська, 25-в, кв. 57, без згоди батька Кірейко Віктора Олександровича 

148/11 

ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

7.1 
Про надання дозволу на проведення відео зйомки в місті Ірпінь, ФОП 

Нестеренку Андрію Валентиновичу 
149/1 

7.2 
Про надання дозволу на проведення ярмарки в межах міста Ірпеня по вул. 

Покровська, 1 в зоні парковки (напроти меблевого магазину) 
149/2 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

8. Про затвердження проектно-кошторисної документації 150 

ПИТАННЯ КП «УЖКГ «ІРПІНЬ» 
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9.1 

Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція 

прибудинкової території по вул. Грибоєдова буд. №13-15 в м. Ірпінь, Київської 

обл.» 

151/1 

9.2 

Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт 

систем водопостачання, теплопостачання та водовідведення в підвальних 

приміщеннях м. Ірпінь по вул. Ярославська, 10» 

151/2 

9.3 
Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція 

прибудинкової території по вул. Соборна 109 в м. Ірпінь, Київської обл.» 

151/3 

9.4 

Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Будівництво 

(облаштування) дренажної системи на прибудинковій території житлового 

будинку Ярославська, 10 в м. Ірпінь, Київської обл.» 

151/4 

ПИТАННЯ УПАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

10.1 
Про встановлення тарифів на теплову енергію для потреб бюджетних установ, 

які надає МПП «ВПК» за адресою: м. Ірпінь, вул. Садова, 38 
152/1 

10.2 

Про встановлення поточних індивідуальних технологічних нормативів 

використання питної води ДП «Підприємство ДКВС України (№132)» за 

адресою: смт. Коцюбинське, вул. Залізнична, 1 

152/2 

10.3 Про передачу квартир у власність громадян 152/3 

10.4 Про взяття на квартирний облік, внесення змін до квартирних справ 152/4 

10.5 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 

25.10.2016 року № 242/1 «Про передачу квартир та жилих приміщень у 

гуртожитках у власність громадян» 

152/5 

10.6 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської  

ради від 18.05.2018 № 110/3 «Про внесення  змін до розпорядження 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 27.04.1994 № 47» 

152/6 

10.7 
Про виключення жилого приміщення з числа службових в смт. Коцюбинське, 

вул. Пономарьова, 26 
152/7 

10.8 Про надання службового жилого приміщення. 152/8 

10.9 
Про виключення жилого приміщення з числа службових в смт. Коцюбинське, 

вул. Пономарьова, 18-а 
152/9 

10.10 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської  

ради від 25.04.2017 року № 102/5 «Про передачу квартир у власність громадян». 
152/10 

10.11 Про ліквідацію стихійного сміттєзвалища 152/11 

10.12 Про виключення житлових приміщень з числа службових 152/12 

10.13 
Про надання дозволу КП «УЖКГ» Ірпінь» на видалення аварійних, сухостійних 

дерев та санітарної обробки 
152/13 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

11.1 
Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту нерухомого майна – 

гаражу гр. Бовтрук О.А. в м. Ірпінь по вул. Ветеранів Афганістану, 22                                                                               
153/1 

11.2 
Про оформлення Бойчук Н.А. дозволу на  розміщення об’єктів зовнішньої 

реклами в м. Ірпінь                                                                                              
153/2 

11.3 
Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту нерухомого майна – 

гаражу № 2 гр. Гульчака Я.В. в м. Ірпінь по вул. Соборній, 1/6 
153/3 

11.4 
Про зміну  поштової адреси земельній ділянці, що знаходяться у власності гр.  

Зайцевої  І.Д. в м. Ірпінь, вул. Північна, буд. 36-а 
153/4 

11.5 

Про  виділення гр. Васильєвій Т.М., Кравченко  Н.В. в окремі  об’єкти власності  

частин житлового будинку літ. «А» в  м. Ірпінь,  вул. Макаренка, 2 з  

присвоєнням  їм нових поштових адрес. 

153/5 

11.6 
Про закріплення  адрес земельним ділянкам, що знаходяться у власності 

Кривенкової І.В. 
153/6 

11.7 Про зміну адреси земельної ділянки гр. Новосад Вікторії Володимирівни  153/7 
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в м. Ірпінь по вул. В.Павленка, 19 

11.8 
Про оформлення ПП «БНБ РЕАЛ ПРОМО» дозволу на  розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в м. Ірпінь 
153/8 

11.9 
Про оформлення ПП «БНБ РЕАЛ ПРОМО» дозволу на  розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами в м. Ірпінь 
153/9 

11.10 
Про оформлення ПП «Передайз» дозволу на  розміщення об’єктів  

зовнішньої реклами в м. Ірпінь 
153/10 

11.11 
Про погодження гр.  Cлавінській Г.Ю. переведення садового будинку в 

житловий будинок в м. Ірпінь с/т «Аграрник», вул. Вишнева, 24 
153/11 

11.12 

Про  виділення гр. Дерев’янку А.В., гр. Стадніку Р.О. та гр. Михайліченко Т.С. 

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

вул. Центральній, 77 з  присвоєнням їм нових поштових адрес. 

153/12 

11.13 
Про оформлення ФОП Пащинській Т.О. дозволу на  розміщення об’єктів  

зовнішньої реклами в м. Ірпінь 
153/13 

11.14 
Про зміну  поштової адреси земельній ділянці, що знаходяться у власності гр.  

Шкода Н.А. в м. Ірпінь, вул. Північна, буд. 36-а 
153/14 

11.15 
Про присвоєння будівельних адресних номерів земельним ділянкам після 

розподілу земельної ділянки по вул. Ватутіна 2 в смт. Гостомель 
153/15 

11.16 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради № 

18/8 від 23.01.2018 року. 
153/16 

11.17 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради № 

289/21 від 12.12.2017 року. 
153/17 

11.18 
Про присвоєння будівельних адресних номерів земельним ділянкам після 

розподілу земельної ділянки по вул. Павленка в м. Ірпінь 
153/18 

 

 

 

 

Керуючий справами                                                                             Д.М. Негреша 


