
 

ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Т.Шевченка, 2-а

П Р О Т О К О Л  №  6

засідання  виконавчого  комітету  Ірпінської міської ради

від "09” квітня 2019  року  

Рішення  № 50-57/12



ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 
П Р О Т О К О Л    № 6

засідання  виконавчого  комітету
від "09”  квітня 2019  року                                        м.  Ірпінь 

      
Головуючий         Попсуй А.В.  – в.о. міського голови – секретар ради

 
Секретар                        Негреша Д.М.  – керуючий справами                                              
   

                                                Взяли участь у засіданні:

Пащинський С.І.
Головкевич М.М.
Памазан А.С.
Чернявська О.І.

Член виконкому
Член виконкому
Член виконкому
Член виконкому

Попруга М.П.
Маркушин О.Г

Член виконкому
Член виконкому

Кульчицька Ю.А.
Михальченко Л.Я.
Гірник А.П.
Бойчук У.В.
Чмелюк В.В.
Лаговська Т.В.
Копач М.І.
Демчишин Д.Д.

Член виконкому
Член виконкому
Член виконкому
Член виконкому
Член виконкому
Член виконкому
Член виконкому
Член виконкому

Зі складу виконкому на засіданні відсутні:

Прилипко Ю.І., Нельзін М.С., Даніш С.П., Вигінний В.М., Кижлай С.В.
Присутні на засіданні:

1. Мигитко І.В. Нач. загального відділу
2. Залужняк О.В. Нач. юридичного відділу
3. Дворніков І.Є. Нач. КП «Ірпіньжитлоінвестбуд»
4. Скрипник Д.В. В.о. нач. КП «Контроль благоустрою міста»
5. Лопата Н.М. В.о. нач. фінансового управління
6. Антонюк Є.П. Нач. відділу культури, національностей та релігії
7. Ковальчук М.М. Нач. КП «Муніципальна варта»
8. Сапон М.М. Нач. відділу архітектури  та містобудування 
9. Літвинов А.В. Нач. управління ІРІ та ЖКГ
10. Терещенко А.І. Нач. служби у справах сім’ї та дітей
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11. Представники Газета «Ірпінський вісник»
12. Представники Інформаційне агенство ITV
13. Представники телеканалу «Погляд»
14. Наказненко О. Газета «Зоря Приірпіння»

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного    

Доповідає:  Попсуй А.В.  – в.о. міського голови – секретар ради

ВИСТУПИЛИ: 

Антонюк Є.П - начальник відділу культури,  національностей та релігії
- Про підготовку та проведення відкритого художнього планеру «Намальований Ірпінь».

Сапон М.М. – начальник відділу архітектури та містобудування
- Про  присвоєння  поштової  адреси  новоствореному  об’єкту  нерухомого  майна  –

багатоквартирному  житловому  будинку  гр.  Ільницької  Я.Л.  в  м.  Ірпінь  по  вул.  Г.
Сковороди,3 .

Літвинов А.В. – начальник управління ІРІ та ЖКГ
- Про тимчасове перекриття дорожнього руху по вулицях в м.Ірпінь.

ВИРІШИЛИ: взяти Порядок денний  із внесеними змінами за основу: 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

1.
Про проект рішення «Про внесення змін до рішення  62-ї  сесії  Ірпінської
міської ради VII скликання від 19.12.2018 року № 4577-62-VII «Про міський
бюджет м. Ірпінь на 2019 рік»

Лопата Н.М. –
в.о. начальника

управління

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЇ

2. Про підготовку та проведення Великого турніру BeyBlade 2019
Антонюк Є.П.. –

начальник відділу
ПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, 

ОБОРОНИ ТА ЦИВІЛЬНОЇ РОБОТИ

3.
Про  передачу  майна  матеріально-технічного  забезпечення,  канцелярських
товарів  та  паливо-мастильних  матеріалів  Ірпінсько-Бучанському
об’єднаному міському військовому комісаріату

Костюк О.О. –
начальник відділу

ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА»

4.
Про надання дозволу на проведення музично-танцювального фестивалю і
виносну та виїзну торгівлю, надання послуг у сфері розваг в місті Ірпінь по
вул. Шевченка (Центральній площі) ФОП Давиденку Олексію Олеговичу

Скрипник Д.В. –
в.о.нач. КП

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД»

5.1
Про  затвердження  проектно-кошторисної  документації   по  об’єкту
«Капітальний  ремонт  дороги  по  вул.  Лермонтова  від  вул.  Київська  до
вул. Давидчука в м. Ірпінь Київської області»

Дворніков І.Є. –
директор КП
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5.2

Про  затвердження  проектно-кошторисної  документації  по  об’єкту
«Будівництво  станції  знезалізнення  питної  води  продуктивністю  15000
м3/добу з резервуаром усереднення 500 м3 на майданчику насосної станції
другого підйому по вул. Чехова в м. Ірпінь Київської області»

-//-

5.3
Про  затвердження  проектно-кошторисної  документації  по  об’єкту
«Капітальний ремонт приміщення харчового блоку СЗОШ І-ІІІ  ст.  №2 по
вул. Тургенівська, 28 в м.Ірпінь  Київської області»

-//-

5.4 Про затвердження проектно-кошторисної документації -//-

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ

6.1

Про затвердження нового складу Конкурсної комісії з питань розгляду заяв
наданих  для  участі  у  конкурсі  отримання  фінансової  допомоги,  що
надається  в  рамках  «Програми  підтримки  об’єднань  співвласників
багатоквартирних  будинків  та  житлово-будівельних  кооперативів  у  місті
Ірпінь на 2019-2021 роки»

Літвинов А.В. –
начальник
управління

6.2
Про затвердження  нового складу постійно  діючої  комісії  із  встановлення
місць розташування контейнерних майданчиків

-//-

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї

7.1
Про  організацію  проведення  оздоровлення  та  відпочинку  дітей  м.Ірпеня,
селищ Ворзель, Гостомель та Коцюбинське влітку 2019 року

Терещенко А.І. –
начальник служби

7.2
Про встановлення статусу дитини-сироти неповнолітній Алексєєвій Оксані
Олегівні, 06.11.2003р.н.

-//-

7.3
Про  встановлення  опіки  над  малолітнім  Перехрестенком  Данилом
Олександровичем, 06.10.2011р.н.

-//-

7.4

Про надання дозволу матері, Дутловій Ганні Сергіївні, від імені малолітньої
доньки,  Дутлової  Кири  Денісівни,05.01.2013р.н.,  на  купівлю  будинку  та
земельної  ділянки  за  адресою:  Київська  обл.,  смт.  Гостомель,
вул. Приозерна, буд. 46, на її ім’я

-//-

7.5

Про  надання  дозволу  бабусі,  Загурській  Ользі  Федорівні,  на  укладання
договору  дарування  1/3  частини  квартири  за  адресою:  Київська  обл.,
м. Ірпінь, вул. Ветеранів Афганістану (Воїнів–Інтернаціоналістів), буд.18-Д,
кв.77,  на  ім’я  малолітнього  онука  Можарівського  Максима
Анатолійовича,12.08.2014р.н.

-//-

7.6

Про  надання  дозволу  матері,  Калмиковій  Інні  Віталіївні,  від  імені
малолітнього  сина,  Ахмедова  Андрія  Юрійовича,  20.03.2008р.н.,  на
реєстрацію у  сервісному центрі  МВС України  частини  автомобіля  марки
PEUGEOT, модель PARTNER, тип Легковий Пасажирський-В, номер шасі
(кузова, рами) VF35BRHYF60545964, реєстраційний номер ВХ8031ВТ, рік
випуску – 2002 року, об’єм двигуна 1997, колір –білий, яка належить йому
на підставі свідоцтва про право на спадщину від 11.12.2018 року №1274, та
на продаж вищезазначеної частини автомобіля

-//-

7.7

Про  надання  дозволу  неповнолітній  Можарівській  Марині  Анатоліївні,
02.01.2004р.н., зі згоди, матері, Можарівської Олени Феліксівни, на продаж
1/5частини  квартири  за  адресою:  Київська  обл.,  м.  Ірпінь,
вул.  Северинівська  (Жовтнева),буд.162.  кв.  76,  та на  прийняття  в  дар 1/3
частини  квартири  за  адресою:  Київська  обл.,  м.  Ірпінь,  вул.  Ветеранів
Афганістану (Воїнів–Інтернаціоналістів), буд.18-Д, кв.77

-//-

7.8

Про надання дозволу Махову Олександру Олеговичу на укладання договору
дарування квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Полтавська,
буд.45,  кв.17,  в  якій  зареєстрована  малолітня  Махова  Мілана
Олександрівна, 14.03.2017р.н., на ім’я Махової Леонори Василівни

-//-

7.9 Про  надання  дозволу  Нагорному  Олексію  Васильовичу  на  укладання -//-
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договору  дарування  квартири  за  адресою:  Київська  обл.,  м.  Ірпінь,
вул. Мінеральна, буд.18, кв.101, в якій зареєстровані діти, Нагорний Олексій
Олексійович,  04.01.2002р.н.,  та  Нагорний  Олександр  Олексійович,
31.05.2006р.н., на ім’я дружини, Нагорної Наталії Володимирівни

7.10

Про  надання  дозволу  матері,  Подлєсній  Катерині  Анатоліївні,  від  імені
малолітнього  сина,  Зеленчука  Макара  Вадимовича,  01.02.2010р.н.,  на
купівлю квартири за адресою: Київська обл.,  смт.  Гостомель,  вул. Свято-
Покровська, буд.73-б/5,кв.31, на його ім’я

-//-

7.11

Про надання дозволу матері, Станкевич Віті Петрівні, від імені малолітньої
доньки, Станкевич Віталіни Віталіївни. 28.10.2010 р.н., на купівлю квартири
за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Кошового, буд.13-б/1,кв.73, на її
ім’я

-//-

7.12
Про надання малолітній Гапієнко Аріні Максимівні,  17 жовтня 2017 року
народження, статусу  дитини,  яка  постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та
збройних конфліктів

-//-

7.13
Про надання малолітній  Москаленко Єлизаветі  Віталіївні,  08 травня 2008
року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів

-//-

7.14
Про  надання  малолітньому  Москаленку  Михайлу  Віталійовичу,  11  січня
2014 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних
дій та збройних конфліктів

-//-

7.15
Про надання малолітній Синельник Аріні Миколаївні, 17 жовтня 2007 року
народження, статусу  дитини,  яка  постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та
збройних конфліктів

-//-

7.16
Про надання малолітній Синельник Варварі Миколаївні, 07 липня 2011 року
народження, статусу  дитини,  яка  постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та
збройних конфліктів

-//-

7.17
Про  внесення  змін  до  рішення  №  241/31  від  18.12.2018року  «Про
затвердження  Положення,  Регламенту  та  складу  комісії  з  питань  захисту
прав дитини при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради»

-//-

7.18

Про надання дозволу Рябоконь Маргариті Дмитрівні на укладання договору
дарування  ½  частини  квартири  за  адресою:  Київська  обл.,  м.  Ірпінь,
вул. Полтавська, буд 67, кв. 3, на ім’я малолітньої сестри, Рябоконь Марії
Дмитрівни, 09.11.2010 р.н.

-//-

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

8.1
Про  виділення  частин  житлового  будинку  в  окремі  об’єкти  власності
гр. Забродської Т.А. та гр. Забродського В.Л. в м. Ірпінь по вул. Озерній, 68
з присвоєнням нових адрес

Сапон М.М. –
начальник відділу

8.2
Про  впорядкування  поштових  адрес  об’єктів  комунальної  власності  в
м. Ірпінь

-//-

8.3
Про знесення  житлового будинку та господарських будівель гр. КуценкаІ.Д.
в м. Ірпінь по провул. Озерному, 18

-//-

8.4
Про  виділення  частин  житлового  будинку  в  окремі  об’єкти  власності
гр.  Лисюка В.П.,  гр.  Тютіна  В.М.,  гр.  Бузарової  А.В.,  гр.  Тютіної  Л.В.  в
м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 99 з присвоєнням нових адрес

-//-

8.5
Про присвоєння адреси земельній ділянці гр. Ляшенко О.С. в м. Ірпінь по
вул. Ново-Оскольська, 4

-//-

8.6
Про   визнання   квартир  №1  та  №3,  що  знаходяться  у  власності  гр.
МитяйН.П.,  гр.  Митяй  О.О.,  гр.  Лук’яненка  С.Л.  будинковолодінням  в
м.Ірпінь по вул. Кулиняка, 38-в

-//-

8.7
Про  закріплення  нових  адресних  номерів  земельним  ділянкам  після
розподілу ділянки гр. Міщенка Ю.В. в м. Ірпінь по вул. Озерній, 103

-//-
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8.8
Про  закріплення  нових  адресних  номерів  земельним  ділянкам  після
розподілу ділянки гр. Бердникової Г.В. в м. Ірпінь по вул. М. Будника, 12

-//-

8.9
Про  закріплення  нових  адресних  номерів  земельним  ділянкам  після
розподілу ділянки гр. Бердникової Г.В. в м. Ірпінь по вул. Київська, 48-в

-//-

8.10
Про зміну поштової адреси житлового будинку, що знаходяться у власності
гр. Степанюка С.С. в м. Ірпінь по вул. Б. Хмельницького, 47

-//-

8.11
Про  впорядкування  адреси  нерухомого  майна  та  земельної  ділянки
гр. Ткаченко М.А. в м. Ірпінь по вул. Соборній, 2-в, 2-л

-//-

Голосували:
“За” – 16
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0

П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й :

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ

1 СЛУХАЛИ: Про  проект  рішення  «Про  внесення  змін  до  рішення  62-ї  сесії
Ірпінської міської ради VII скликання від 19.12.2018 року № 4577-
62-VII «Про міський бюджет м. Ірпінь на 2019 рік»

Доповідає: Лопата Н.М. – в.о.начальника управління
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 50 «Про проект рішення «Про внесення

змін до рішення 62-ї сесії Ірпінської міської ради VII скликання
від 19.12.2018 року № 4577-62-VII «Про міський бюджет м. Ірпінь
на 2019 рік»» (додається)

Голосували: “За” –16
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ

2.1 СЛУХАЛИ: Про підготовку та проведення Великого турніру BeyBlade 2019

Доповідає: Антонюк Є.П. – начальник відділу 
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  51/1 «Про  підготовку  та  проведення

Великого турніру BeyBlade 2019» (додається)

Голосували: “За” –16
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

2.2 СЛУХАЛИ: Про  підготовку  та  проведення  відкритого  художнього  планеру
«Намальований Ірпінь»

Доповідає: Антонюк Є.П. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  51/2 «Про  підготовку  та  проведення
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відкритого  художнього  планеру  «Намальований  Ірпінь»»
(додається)

Голосували: “За” –16
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ОБОРОНИ ТА
ЦИВІЛЬНОЇ РОБОТИ

3 СЛУХАЛИ: Про  передачу  майна  матеріально-технічного  забезпечення,
канцелярських  товарів  та  паливо-мастильних  матеріалів
Ірпінсько-Бучанському  об’єднаному  міському  військовому
комісаріату

Доповідає: Костюк О.О. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  52 «Про  передачу  майна  матеріально-

технічного  забезпечення,  канцелярських  товарів  та  паливо-
мастильних  матеріалів  Ірпінсько-Бучанському  об’єднаному
міському військовому комісаріату» (додається)

Голосували: “За” –16
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА»

4 СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  на  проведення  музично-танцювального
фестивалю і виносну та виїзну торгівлю, надання послуг у сфері
розваг в місті Ірпінь по вул. Шевченка (Центральній площі) ФОП
Давиденку Олексію Олеговичу

Доповідає: Скрипник Д.В. – в.о. начальника КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 53  «Про надання дозволу на проведення

музично-танцювального фестивалю і виносну та виїзну торгівлю,
надання послуг у сфері  розваг  в місті  Ірпінь по вул.  Шевченка
(Центральній  площі)  ФОП  Давиденку  Олексію  Олеговичу»
(додається)

Голосували: “За” –16
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТГРУП»

5.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації  по об’єкту
«Капітальний ремонт дороги по вул. Лермонтова від вул. Київська
до вул. Давидчука в м. Ірпінь Київської області»

Доповідає: Дворніков І.Є. -  директор КП
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ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  54/1 «Про  затвердження  проектно-
кошторисної  документації   по  об’єкту  «Капітальний  ремонт
дороги по вул. Лермонтова від вул. Київська до вул. Давидчука в
м. Ірпінь Київської області»» (додається)

Голосували: “За” –16
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

5.2 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації по об’єкту
«Будівництво станції  знезалізнення питної  води продуктивністю
15000 м3/добу з резервуаром усереднення 500 м3 на майданчику
насосної  станції  другого  підйому  по  вул.  Чехова  в  м.  Ірпінь
Київської області»

Доповідає: Дворніков І.Є. -  директор КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  54/2 «Про  затвердження  проектно-

кошторисної  документації  по  об’єкту  «Будівництво  станції
знезалізнення  питної  води  продуктивністю  15000  м3/добу  з
резервуаром усереднення 500 м3 на майданчику насосної станції
другого підйому по вул. Чехова в м.  Ірпінь Київської області»»
(додається)

Голосували: “За” –16
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

5.3 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації по об’єкту
«Капітальний ремонт приміщення харчового блоку СЗОШ І-ІІІ ст.
№2 по вул. Тургенівська, 28 в м.Ірпінь  Київської області»

Доповідає: Дворніков І.Є. -  директор КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  54/3 «Про  затвердження  проектно-

кошторисної  документації  по  об’єкту  «Капітальний  ремонт
приміщення  харчового  блоку  СЗОШ  І-ІІІ  ст.  №2  по  вул.
Тургенівська, 28 в м.Ірпінь  Київської області»» (додається)

Голосували: “За” –16
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

5.4 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації 
Доповідає: Дворніков І.Є. -  директор КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  54/4 «Про  затвердження  проектно-

кошторисної документації» (додається)

Голосували: “За” –16
“Проти” – 0
“Утримались” – 0
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ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ

6.1 СЛУХАЛИ: Про  затвердження  нового  складу  Конкурсної  комісії  з  питань
розгляду заяв наданих для участі у конкурсі отримання фінансової
допомоги, що надається в рамках «Програми підтримки об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних
кооперативів у місті Ірпінь на 2019-2021 роки»

Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 55/1 «Про затвердження нового  складу

Конкурсної комісії з  питань розгляду заяв наданих для участі у
конкурсі отримання фінансової допомоги, що надається в рамках
«Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків та житлово-будівельних кооперативів у місті Ірпінь на
2019-2021 роки»» (додається)

Голосували: “За” –16
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

6.2 СЛУХАЛИ: Про  затвердження  нового  складу  постійно  діючої  комісії  із
встановлення місць розташування контейнерних майданчиків 

Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 55/2 «Про затвердження нового  складу

постійно  діючої  комісії  із  встановлення  місць  розташування
контейнерних майданчиків» (додається)

Голосували: “За” –16
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

6.3 СЛУХАЛИ: Про тимчасове перекриття дорожнього руху по вулицях в м.Ірпінь

Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  55/3 «Про  тимчасове  перекриття

дорожнього руху по вулицях в м.Ірпінь» (додається)

Голосували: “За” –16
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

          ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї

7.1 СЛУХАЛИ: Про  організацію  проведення  оздоровлення  та  відпочинку  дітей
м.Ірпеня, селищ Ворзель, Гостомель та Коцюбинське влітку 2019
року

Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  56/1 «Про  організацію  проведення

оздоровлення  та  відпочинку  дітей  м.Ірпеня,  селищ  Ворзель,
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Гостомель та Коцюбинське влітку 2019 року» (додається)

Голосували: “За” –16
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

7.2 СЛУХАЛИ: Про  встановлення  статусу  дитини-сироти  неповнолітній
Алексєєвій Оксані Олегівні, 06.11.2003р.н.

Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №56/2 «Про встановлення статусу дитини-

сироти неповнолітній Алексєєвій Оксані Олегівні, 06.11.2003р.н.»
(додається)

Голосували: “За” –16
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

7.3 СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над малолітнім Перехрестенком Данилом
Олександровичем, 06.10.2011р.н.

Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  56/3 «Про  встановлення  опіки  над

малолітнім  Перехрестенком  Данилом  Олександровичем,
06.10.2011р.н.» (додається)

Голосували: “За” –16
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

7.4 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу матері, Дутловій Ганні Сергіївні,  від імені
малолітньої  доньки,  Дутлової  Кири  Денісівни,05.01.2013р.н.,  на
купівлю будинку та  земельної ділянки за адресою: Київська обл.,
смт. Гостомель, вул. Приозерна, буд. 46, на її ім’я

Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  56/4 «Про  надання  дозволу  матері,

Дутловій Ганні Сергіївні, від імені малолітньої доньки, Дутлової
Кири Денісівни,05.01.2013р.н., на купівлю будинку та  земельної
ділянки  за  адресою:  Київська  обл.,  смт.  Гостомель,  вул.
Приозерна, буд. 46, на її ім’я» (додається)

Голосували: “За” –16
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

7.5 СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  бабусі,  Загурській  Ользі  Федорівні,  на
укладання договору дарування 1/3 частини квартири за адресою:
Київська  обл.,  м.  Ірпінь,  вул.  Ветеранів  Афганістану  (Воїнів–
Інтернаціоналістів),  буд.18-Д,  кв.77,  на  ім’я  малолітнього  онука
Можарівського Максима Анатолійовича,12.08.2014р.н.
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Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  56/5 «Про  надання  дозволу  бабусі,

Загурській Ользі Федорівні, на укладання договору дарування 1/3
частини  квартири  за  адресою:  Київська  обл.,  м.  Ірпінь,  вул.
Ветеранів  Афганістану  (Воїнів–Інтернаціоналістів),  буд.18-Д,
кв.77,  на  ім’я  малолітнього  онука  Можарівського  Максима
Анатолійовича,12.08.2014р.н.» (додається)

Голосували: “За” –16
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

7.6 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу матері, Калмиковій Інні Віталіївні, від імені
малолітнього сина,  Ахмедова Андрія  Юрійовича,  20.03.2008р.н.,
на  реєстрацію  у  сервісному  центрі  МВС  України  частини
автомобіля  марки  PEUGEOT,  модель  PARTNER,  тип  Легковий
Пасажирський-В,  номер  шасі  (кузова,  рами)
VF35BRHYF60545964,  реєстраційний  номер  ВХ8031ВТ,  рік
випуску  –  2002  року,  об’єм  двигуна  1997,  колір  –білий,  яка
належить йому на підставі свідоцтва про право на спадщину від
11.12.2018  року  №1274,  та  на  продаж  вищезазначеної  частини
автомобіля

Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  56/6 «Про  надання  дозволу  матері,

Калмиковій Інні Віталіївні, від імені малолітнього сина, Ахмедова
Андрія  Юрійовича,  20.03.2008р.н.,  на  реєстрацію  у  сервісному
центрі  МВС  України  частини  автомобіля  марки  PEUGEOT,
модель  PARTNER,  тип  Легковий  Пасажирський-В,  номер  шасі
(кузова,  рами)  VF35BRHYF60545964,  реєстраційний  номер
ВХ8031ВТ, рік випуску – 2002 року, об’єм двигуна 1997, колір –
білий,  яка  належить  йому  на  підставі  свідоцтва  про  право  на
спадщину  від  11.12.2018  року  №1274,  та  на  продаж
вищезазначеної частини автомобіля» (додається)

Голосували: “За” –16
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

7.7 СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  неповнолітній  Можарівській  Марині
Анатоліївні, 02.01.2004р.н., зі згоди, матері, Можарівської Олени
Феліксівни, на продаж 1/5частини квартири за адресою: Київська
обл., м. Ірпінь, вул. Северинівська (Жовтнева),буд.162. кв. 76, та
на  прийняття  в  дар 1/3  частини квартири за  адресою:  Київська
обл.,  м.  Ірпінь,  вул.  Ветеранів  Афганістану  (Воїнів–
Інтернаціоналістів), буд.18-Д, кв.77

Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 56/7 «Про надання дозволу неповнолітній

Можарівській Марині Анатоліївні, 02.01.2004р.н., зі згоди, матері,
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Можарівської Олени Феліксівни, на продаж 1/5частини квартири
за  адресою:  Київська  обл.,  м.  Ірпінь,  вул.  Северинівська
(Жовтнева),буд.162.  кв.  76,  та  на  прийняття  в  дар  1/3  частини
квартири  за  адресою:  Київська  обл.,  м.  Ірпінь,  вул.  Ветеранів
Афганістану  (Воїнів–Інтернаціоналістів),  буд.18-Д,  кв.77»
(додається)

Голосували: “За” –16
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

7.8 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Махову Олександру Олеговичу на укладання
договору дарування квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь,
вул.  Полтавська,  буд.45,  кв.17,  в  якій  зареєстрована  малолітня
Махова  Мілана  Олександрівна,  14.03.2017р.н.,  на  ім’я  Махової
Леонори Василівни

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  56/8 «Про  надання  дозволу  Махову

Олександру  Олеговичу  на  укладання  договору  дарування
квартири за  адресою: Київська обл.,  м.  Ірпінь,  вул.  Полтавська,
буд.45,  кв.17,  в  якій  зареєстрована  малолітня  Махова  Мілана
Олександрівна,  14.03.2017р.н.,  на  ім’я  Махової  Леонори
Василівни» (додається)

Голосували: “За” –16
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

7.9 СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  Нагорному  Олексію  Васильовичу  на
укладання  договору  дарування  квартири  за  адресою:  Київська
обл.,  м.  Ірпінь,  вул.  Мінеральна,  буд.18,  кв.101,  в  якій
зареєстровані діти, Нагорний Олексій Олексійович, 04.01.2002р.н.,
та  Нагорний  Олександр  Олексійович,  31.05.2006р.н.,  на  ім’я
дружини, Нагорної Наталії Володимирівни

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   № 56/9 «Про надання  дозволу  Нагорному

Олексію Васильовичу на укладання договору дарування квартири
за  адресою:  Київська  обл.,  м.  Ірпінь,   вул.  Мінеральна,  буд.18,
кв.101, в якій зареєстровані діти, Нагорний Олексій Олексійович,
04.01.2002р.н.,  та  Нагорний  Олександр  Олексійович,
31.05.2006р.н.,  на  ім’я  дружини,  Нагорної  Наталії
Володимирівни» (додається)

Голосували: “За” –16
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

7.10 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу матері, Подлєсній Катерині Анатоліївні, від
імені  малолітнього  сина,  Зеленчука  Макара  Вадимовича,
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01.02.2010р.н.,  на  купівлю квартири  за  адресою:  Київська  обл.,
смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, буд.73-б/5,кв.31, на його
ім’я

Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  56/10 «Про  надання  дозволу  матері,

Подлєсній  Катерині  Анатоліївні,  від  імені  малолітнього  сина,
Зеленчука  Макара  Вадимовича,  01.02.2010р.н.,  на  купівлю
квартири за адресою: Київська обл., смт. Гостомель, вул. Свято-
Покровська, буд.73-б/5,кв.31, на його ім’я» (додається)

Голосували: “За” –16
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

7.11 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу матері,  Станкевич Віті  Петрівні,  від  імені
малолітньої  доньки,  Станкевич  Віталіни  Віталіївни.  28.10.2010
р.н., на купівлю квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул.
Кошового, буд.13-б/1,кв.73, на її ім’я

Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  56/11 «Про  надання  дозволу  матері,

Станкевич Віті Петрівні, від імені малолітньої доньки, Станкевич
Віталіни  Віталіївни.  28.10.2010  р.н.,  на  купівлю  квартири  за
адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Кошового, буд.13-б/1,кв.73,
на її ім’я» (додається)

Голосували: “За” –16
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

7.12 СЛУХАЛИ: Про надання  малолітній  Гапієнко  Аріні  Максимівні,  17  жовтня
2017 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів 

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 56/12 «Про надання малолітній Гапієнко

Аріні  Максимівні,  17  жовтня  2017  року  народження, статусу
дитини,  яка  постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та  збройних
конфліктів» (додається)

Голосували: “За” –16
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

7.13 СЛУХАЛИ: Про  надання  малолітній  Москаленко  Єлизаветі  Віталіївні,  08
травня 2008 року народження, статусу дитини, яка постраждала
внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  56/13 «Про  надання  малолітній
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Москаленко  Єлизаветі  Віталіївні,  08  травня  2008  року
народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних
дій та збройних конфліктів» (додається)

Голосували: “За” –16
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

7.14 СЛУХАЛИ: Про надання малолітньому Москаленку Михайлу Віталійовичу, 11
січня  2014  року  народження, статусу  дитини,  яка  постраждала
внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  56/14 «Про  надання  малолітньому

Москаленку  Михайлу  Віталійовичу,  11  січня  2014  року
народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних
дій та збройних конфліктів» (додається)

Голосували: “За” –16
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

7.15 СЛУХАЛИ: Про надання малолітній Синельник Аріні Миколаївні, 17 жовтня
2007 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів 

Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 56/15 «Про надання малолітній Синельник

Аріні  Миколаївні,  17  жовтня  2007  року  народження, статусу
дитини,  яка  постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та  збройних
конфліктів» (додається)

Голосували: “За” –16
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

7.16 СЛУХАЛИ: Про надання малолітній Синельник Варварі Миколаївні, 07 липня
2011 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів 

Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 56/16 «Про надання малолітній Синельник

Варварі  Миколаївні,  07  липня  2011  року  народження, статусу
дитини,  яка  постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та  збройних
конфліктів» (додається)

Голосували: “За” –16
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

7.17 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення № 241/31 від 18.12.2018року «Про
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затвердження Положення, Регламенту та складу комісії з питань
захисту прав дитини при виконавчому комітеті Ірпінської міської
ради»

Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 56/17 «Про внесення змін до рішення №

241/31  від  18.12.2018року  «Про  затвердження  Положення,
Регламенту та складу комісії  з  питань захисту прав дитини при
виконавчому комітеті Ірпінської міської ради»» (додається)

Голосували: “За” –16
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

7.18 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Рябоконь Маргариті Дмитрівні на укладання
договору  дарування  ½  частини  квартири  за  адресою:  Київська
обл., м. Ірпінь, вул. Полтавська, буд 67, кв. 3, на ім’я малолітньої
сестри, Рябоконь Марії Дмитрівни, 09.11.2010 р.н.

Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  56/18 «Про  надання  дозволу  Рябоконь

Маргариті Дмитрівні на укладання договору дарування ½ частини
квартири за  адресою: Київська обл.,  м.  Ірпінь,  вул.  Полтавська,
буд  67,  кв.  3,  на  ім’я  малолітньої  сестри,  Рябоконь  Марії
Дмитрівни, 09.11.2010 р.н.» (додається)

Голосували: “За” –16
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

8.1 СЛУХАЛИ: Про  виділення  частин  житлового  будинку  в  окремі  об’єкти
власності  гр. Забродської Т.А. та гр. Забродського В.Л. в м. Ірпінь
по вул. Озерній, 68 з присвоєнням нових адрес

Доповідає: Сапон М.М. –начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 57/1 «Про виділення частин житлового

будинку  в  окремі  об’єкти  власності  гр.  Забродської  Т.А.  та  гр.
Забродського В.Л. в м. Ірпінь по вул. Озерній, 68 з присвоєнням
нових адрес» (додається)

Голосували: “За” –16
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

8.2 СЛУХАЛИ: Про  впорядкування  поштових  адрес  об’єктів  комунальної
власності в  м. Ірпінь

Доповідає: Сапон М.М. –начальник відділу
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ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №57/2  «Про впорядкування поштових адрес
об’єктів комунальної власності в  м. Ірпінь» (додається)

Голосували: “За” –16
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

8.3 СЛУХАЛИ: Про  знесення   житлового  будинку  та  господарських  будівель
гр. Куценка І.Д. в м. Ірпінь по провул. Озерному, 18

Доповідає: Сапон М.М. –начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №57/3 «Про знесення  житлового будинку та

господарських будівель гр.  Куценка І.Д.  в м.  Ірпінь по провул.
Озерному, 18» (додається)

Голосували: “За” – 16
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

8.4 СЛУХАЛИ: Про  виділення  частин  житлового  будинку  в  окремі  об’єкти
власності  гр. Лисюка В.П., гр. Тютіна В.М., гр. Бузарової А.В.,
гр.  Тютіної  Л.В.  в   м.  Ірпінь  по  вул.  Тургенівській,  99  з
присвоєнням нових адрес

Доповідає: Сапон М.М. –начальник відділу

ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №57/4  «Про  виділення  частин  житлового
будинку в окремі об’єкти власності  гр. Лисюка В.П., гр. Тютіна
В.М.,  гр.  Бузарової  А.В.,  гр.  Тютіної  Л.В.  в  м.  Ірпінь  по
вул. Тургенівській, 99 з присвоєнням нових адрес» (додається)

Голосували: “За”– 16
“Проти” – 0
“Утримались” –0

8.5 СЛУХАЛИ: Про  присвоєння  адреси  земельній  ділянці  гр.  Ляшенко  О.С.  в
м. Ірпінь по  вул. Ново-Оскольська, 4

Доповідає: Сапон М.М. –начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №57/5 «Про присвоєння адреси  земельній

ділянці гр. Ляшенко О.С. в м. Ірпінь по  вул. Ново-Оскольська, 4»
(додається)

Голосували: “За”– 16
“Проти” – 0
“Утримались” –0

8.6 СЛУХАЛИ: Про  визнання  квартир №1 та №3, що знаходяться у власності гр.
МитяйН.П.,  гр.  Митяй  О.О.,  гр.  Лук’яненка  С.Л.
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будинковолодінням в м.Ірпінь по вул. Кулиняка, 38-в

Доповідає: Сапон М.М. –начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 57/6 «Про  визнання  квартир №1 та №3,

що знаходяться у власності  гр.  МитяйН.П.,  гр.  Митяй О.О.,  гр.
Лук’яненка С.Л. будинковолодінням в м.Ірпінь по вул. Кулиняка,
38-в» (додається)

Голосували: “За” –16
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

8.7 СЛУХАЛИ: Про  закріплення  нових  адресних  номерів  земельним  ділянкам
після  розподілу  ділянки  гр.  Міщенка  Ю.В.  в  м.  Ірпінь  по  вул.
Озерній, 103

Доповідає: Сапон М.М. –начальник відділу

ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 57/7 «Про закріплення нових адресних
номерів земельним ділянкам після розподілу ділянки гр. Міщенка
Ю.В. в м. Ірпінь по вул. Озерній, 103» (додається)

Голосували: “За” –16
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

8.8 СЛУХАЛИ: Про  закріплення  нових  адресних  номерів  земельним  ділянкам
після  розподілу  ділянки  гр.  Бердникової  Г.В.  в  м.  Ірпінь  по
вул. М. Будника, 12

Доповідає: Сапон М.М. –начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 57/8 «Про закріплення нових адресних

номерів  земельним  ділянкам  після  розподілу  ділянки
гр.  Бердникової  Г.В.  в  м.  Ірпінь  по  вул.  М.  Будника,  12»
(додається)

Голосували: “За” –15
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

8.9 СЛУХАЛИ: Про  закріплення  нових  адресних  номерів  земельним  ділянкам
після  розподілу  ділянки  гр.  Бердникової  Г.В.  в  м.  Ірпінь  по
вул. Київська, 48-в

Доповідає: Сапон М.М. –начальник відділу

ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 57/9 «Про закріплення нових адресних
номерів  земельним  ділянкам  після  розподілу  ділянки
гр.  Бердникової  Г.В.  в  м.  Ірпінь  по  вул.  Київська,  48-в»
(додається)
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Голосували: “За” –16
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

8.10 СЛУХАЛИ: Про зміну поштової адреси житлового будинку, що знаходяться у
власності  гр.  Степанюка  С.С.  в  м.  Ірпінь  по
вул. Б. Хмельницького, 47

Доповідає: Сапон М.М. –начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  57/10 «Про  зміну  поштової  адреси

житлового  будинку,  що знаходяться  у  власності  гр.  Степанюка
С.С. в м. Ірпінь по вул. Б. Хмельницького, 47» (додається)

Голосували: “За” –16
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

8.11 СЛУХАЛИ: Про  впорядкування  адреси  нерухомого  майна  та  земельної
ділянки  гр. Ткаченко М.А. в м. Ірпінь по вул. Соборній, 2-в, 2-л

Доповідає: Сапон М.М. –начальник відділу

ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  57/11 «Про  впорядкування  адреси
нерухомого  майна  та  земельної  ділянки   гр.  Ткаченко  М.А.  в
м. Ірпінь по вул. Соборній, 2-в, 2-л» (додається)

Голосували: “За” –16
“Проти” – 0
“Утримались” – 0 

8.12 СЛУХАЛИ: Про  присвоєння  поштової  адреси  новоствореному  об’єкту
нерухомого  майна  –  багатоквартирному  житловому  будинку
гр. Ільницької Я.Л. в м. Ірпінь по вул. Г. Сковороди,3

Доповідає: Сапон М.М. –начальник відділу

ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 57/12 «Про присвоєння поштової адреси
новоствореному об’єкту нерухомого майна – багатоквартирному
житловому  будинку  гр.  Ільницької  Я.Л.  в  м.  Ірпінь  по
вул. Г. Сковороди,3» (додається)

Голосували: “За” –16
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

Головуючий                                            А.В. Попсуй
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П Е Р Е Л І К
рішень, які було прийнято на засіданні

виконавчого комітету Ірпінської міської ради

від «09» квітня  2019 року 9.00

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

1.
Про проект рішення «Про внесення змін до рішення  62-ї  сесії  Ірпінської
міської ради VII скликання від 19.12.2018 року № 4577-62-VII «Про міський
бюджет м. Ірпінь на 2019 рік»

50

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЇ

2.1 Про підготовку та проведення Великого турніру BeyBlade 2019 51/1

2.2
Про  підготовку  та  проведення  відкритого  художнього  планеру
«Намальований Ірпінь

51/2

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, 
ОБОРОНИ ТА ЦИВІЛЬНОЇ РОБОТИ

3.
Про  передачу  майна  матеріально-технічного  забезпечення,  канцелярських
товарів  та  паливо-мастильних  матеріалів  Ірпінсько-Бучанському
об’єднаному міському військовому комісаріату

52

ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА»

4.
Про надання дозволу на проведення музично-танцювального фестивалю і
виносну та виїзну торгівлю, надання послуг у сфері розваг в місті Ірпінь по
вул. Шевченка (Центральній площі) ФОП Давиденку Олексію Олеговичу

53

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД»

5.1
Про  затвердження  проектно-кошторисної  документації   по  об’єкту
«Капітальний  ремонт  дороги  по  вул.  Лермонтова  від  вул.  Київська  до
вул. Давидчука в м. Ірпінь Київської області»

54/1

5.2

Про  затвердження  проектно-кошторисної  документації  по  об’єкту
«Будівництво  станції  знезалізнення  питної  води  продуктивністю  15000
м3/добу з резервуаром усереднення 500 м3 на майданчику насосної станції
другого підйому по вул. Чехова в м. Ірпінь Київської області»

54/2

5.3
Про  затвердження  проектно-кошторисної  документації  по  об’єкту
«Капітальний ремонт приміщення харчового блоку СЗОШ І-ІІІ  ст.  №2 по
вул. Тургенівська, 28 в м.Ірпінь  Київської області»

54/3

5.4 Про затвердження проектно-кошторисної документації 54/4

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ

6.1

Про затвердження нового складу Конкурсної комісії з питань розгляду заяв
наданих  для  участі  у  конкурсі  отримання  фінансової  допомоги,  що
надається  в  рамках  «Програми  підтримки  об’єднань  співвласників
багатоквартирних  будинків  та  житлово-будівельних  кооперативів  у  місті
Ірпінь на 2019-2021 роки»

55/1

6.2
Про затвердження  нового складу постійно  діючої  комісії  із  встановлення
місць розташування контейнерних майданчиків

55/2
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6.3 Про тимчасове перекриття дорожнього руху по вулицях в м.Ірпінь 55/3

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї

7.1
Про  організацію  проведення  оздоровлення  та  відпочинку  дітей  м.Ірпеня,
селищ Ворзель, Гостомель та Коцюбинське влітку 2019 року

56/1

7.2
Про встановлення статусу дитини-сироти неповнолітній Алексєєвій Оксані
Олегівні, 06.11.2003р.н.

56/2

7.3
Про  встановлення  опіки  над  малолітнім  Перехрестенком  Данилом
Олександровичем, 06.10.2011р.н.

56/3

7.4

Про надання дозволу матері, Дутловій Ганні Сергіївні, від імені малолітньої
доньки,  Дутлової  Кири  Денісівни,05.01.2013р.н.,  на  купівлю  будинку  та
земельної  ділянки  за  адресою:  Київська  обл.,  смт.  Гостомель,
вул. Приозерна, буд. 46, на її ім’я

56/4

7.5

Про  надання  дозволу  бабусі,  Загурській  Ользі  Федорівні,  на  укладання
договору  дарування  1/3  частини  квартири  за  адресою:  Київська  обл.,
м. Ірпінь, вул. Ветеранів Афганістану (Воїнів–Інтернаціоналістів), буд.18-Д,
кв.77,  на  ім’я  малолітнього  онука  Можарівського  Максима
Анатолійовича,12.08.2014р.н.

56/5

7.6

Про  надання  дозволу  матері,  Калмиковій  Інні  Віталіївні,  від  імені
малолітнього  сина,  Ахмедова  Андрія  Юрійовича,  20.03.2008р.н.,  на
реєстрацію у  сервісному центрі  МВС України  частини  автомобіля  марки
PEUGEOT, модель PARTNER, тип Легковий Пасажирський-В, номер шасі
(кузова, рами) VF35BRHYF60545964, реєстраційний номер ВХ8031ВТ, рік
випуску – 2002 року, об’єм двигуна 1997, колір –білий, яка належить йому
на підставі свідоцтва про право на спадщину від 11.12.2018 року №1274, та
на продаж вищезазначеної частини автомобіля

56/6

7.7

Про  надання  дозволу  неповнолітній  Можарівській  Марині  Анатоліївні,
02.01.2004р.н., зі згоди, матері, Можарівської Олени Феліксівни, на продаж
1/5частини  квартири  за  адресою:  Київська  обл.,  м.  Ірпінь,
вул.  Северинівська  (Жовтнева),буд.162.  кв.  76,  та на  прийняття  в  дар 1/3
частини  квартири  за  адресою:  Київська  обл.,  м.  Ірпінь,  вул.  Ветеранів
Афганістану (Воїнів–Інтернаціоналістів), буд.18-Д, кв.77

56/7

7.8

Про надання дозволу Махову Олександру Олеговичу на укладання договору
дарування квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Полтавська,
буд.45,  кв.17,  в  якій  зареєстрована  малолітня  Махова  Мілана
Олександрівна, 14.03.2017р.н., на ім’я Махової Леонори Василівни

56/8

7.9

Про  надання  дозволу  Нагорному  Олексію  Васильовичу  на  укладання
договору  дарування  квартири  за  адресою:  Київська  обл.,  м.  Ірпінь,
вул. Мінеральна, буд.18, кв.101, в якій зареєстровані діти, Нагорний Олексій
Олексійович,  04.01.2002р.н.,  та  Нагорний  Олександр  Олексійович,
31.05.2006р.н., на ім’я дружини, Нагорної Наталії Володимирівни

56/9

7.10

Про  надання  дозволу  матері,  Подлєсній  Катерині  Анатоліївні,  від  імені
малолітнього  сина,  Зеленчука  Макара  Вадимовича,  01.02.2010р.н.,  на
купівлю квартири за адресою: Київська обл.,  смт.  Гостомель,  вул. Свято-
Покровська, буд.73-б/5,кв.31, на його ім’я

56/10

7.11

Про надання дозволу матері, Станкевич Віті Петрівні, від імені малолітньої
доньки, Станкевич Віталіни Віталіївни. 28.10.2010 р.н., на купівлю квартири
за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Кошового, буд.13-б/1,кв.73, на її
ім’я

56/11

7.12
Про надання малолітній Гапієнко Аріні Максимівні,  17 жовтня 2017 року
народження, статусу  дитини,  яка  постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та
збройних конфліктів

56/12
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7.13
Про надання малолітній  Москаленко Єлизаветі  Віталіївні,  08 травня 2008
року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів

56/13

7.14
Про  надання  малолітньому  Москаленку  Михайлу  Віталійовичу,  11  січня
2014 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних
дій та збройних конфліктів

56/14

7.15
Про надання малолітній Синельник Аріні Миколаївні, 17 жовтня 2007 року
народження, статусу  дитини,  яка  постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та
збройних конфліктів

56/15

7.16
Про надання малолітній Синельник Варварі Миколаївні, 07 липня 2011 року
народження, статусу  дитини,  яка  постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та
збройних конфліктів

56/16

7.17
Про  внесення  змін  до  рішення  №  241/31  від  18.12.2018року  «Про
затвердження  Положення,  Регламенту  та  складу  комісії  з  питань  захисту
прав дитини при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради»

56/17

7.18

Про надання дозволу Рябоконь Маргариті Дмитрівні на укладання договору
дарування  ½  частини  квартири  за  адресою:  Київська  обл.,  м.  Ірпінь,
вул. Полтавська, буд 67, кв. 3, на ім’я малолітньої сестри, Рябоконь Марії
Дмитрівни, 09.11.2010 р.н.

56/18

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

8.1
Про  виділення  частин  житлового  будинку  в  окремі  об’єкти  власності
гр. Забродської Т.А. та гр. Забродського В.Л. в м. Ірпінь по вул. Озерній, 68
з присвоєнням нових адрес

57/1

8.2
Про  впорядкування  поштових  адрес  об’єктів  комунальної  власності  в
м. Ірпінь

57/2

8.3
Про знесення  житлового будинку та господарських будівель гр. КуценкаІ.Д.
в м. Ірпінь по провул. Озерному, 18

57/3

8.4
Про  виділення  частин  житлового  будинку  в  окремі  об’єкти  власності
гр.  Лисюка В.П.,  гр.  Тютіна  В.М.,  гр.  Бузарової  А.В.,  гр.  Тютіної  Л.В.  в
м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 99 з присвоєнням нових адрес

57/4

8.5
Про присвоєння адреси земельній ділянці гр. Ляшенко О.С. в м. Ірпінь по
вул. Ново-Оскольська, 4

57/5

8.6
Про   визнання   квартир  №1  та  №3,  що  знаходяться  у  власності  гр.
МитяйН.П.,  гр.  Митяй  О.О.,  гр.  Лук’яненка  С.Л.  будинковолодінням  в
м.Ірпінь по вул. Кулиняка, 38-в

57/6

8.7
Про  закріплення  нових  адресних  номерів  земельним  ділянкам  після
розподілу ділянки гр. Міщенка Ю.В. в м. Ірпінь по вул. Озерній, 103

57/7

8.8
Про  закріплення  нових  адресних  номерів  земельним  ділянкам  після
розподілу ділянки гр. Бердникової Г.В. в м. Ірпінь по вул. М. Будника, 12

57/8

8.9
Про  закріплення  нових  адресних  номерів  земельним  ділянкам  після
розподілу ділянки гр. Бердникової Г.В. в м. Ірпінь по вул. Київська, 48-в

57/9

8.10
Про зміну поштової адреси житлового будинку, що знаходяться у власності
гр. Степанюка С.С. в м. Ірпінь по вул. Б. Хмельницького, 47

57/10

8.11
Про  впорядкування  адреси  нерухомого  майна  та  земельної  ділянки
гр. Ткаченко М.А. в м. Ірпінь по вул. Соборній, 2-в, 2-л

57/11

8.12
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого
майна – багатоквартирному житловому будинку гр. Ільницької Я.Л. в
м. Ірпінь по вул. Г. Сковороди,3

57/12

Керуючий справами                                                                  Д. М. Негреша
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