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ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БУЧАНСЬКИЙ РАЙОН 

КИЇВСЬКА  ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

П Р О Т О К О Л    №15 

 

чергового засідання виконавчого комітету 

 

від «28» вересня 2021 року                            09:00 год.                                                     м.  Ірпінь                           

           

              

Головуючий              Олександр МАРКУШИН 

Секретар                    Дмитро НЕГРЕША             

    

                                                Взяли участь у засіданні: 

 

Андрій КРАВЧУК 

Лідія МИХАЛЬЧЕНКО 

Ігор ДВОРНІКОВ 

Микола ГОЛОВКЕВИЧ 

Ольга КОРЧИНСЬКА  

Андрій ЛЕВКІВСЬКИЙ 

Ігор КУЦЕНКО 

Олег ОПОЛІНСЬКИЙ 

Діана БОНДАР 

Максим МЕЛЬНИК 

Анжела МАКЕЄВА  

Володимир ВИГІННИЙ  

Катерина ПАСЮК 

Дмитро БІРЮК 

Євгенія РОСТОЛОПА 

Член виконкому 

Член виконкому 

Член виконкому 

Член виконкому 

Член виконкому 

Член виконкому 

Член виконкому 

Член виконкому 

Член виконкому 

Член виконкому 

Член виконкому 

Член виконкому 

Член виконкому 

Член виконкому 

Член виконкому 

 

Зі складу виконкому на засіданні відсутні: 

 

Сергій ДІДУСЬ, Віктор ГУРІН, Ярослав ХРАПСЬКИЙ 

 

Присутні на засіданні: 

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного     

Доповідає:  Олександр МАРКУШИН –  міський головаз 

1. Євгенія ДАНИЛЮК Начальник фінансового управління 

2. Яна ЖИГАН Начальник відділу економіки та стратегічного планування 

3. Олег БІЛОРУС Начальник уупавління освіти і науки 

4. Жанна ОСТАПЧУК Директор КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 

5. Сергій КАНЮРА Начальник правління ІРІ та ЖКГ 

6. Іван КОСТІВ Головний спеціаліст відділу архітектури та містобудування 

7. Катерина КАРАЧЕНЦЕВА Начальник відділу КП «Управління благоустрою міста» 

8. Марина ПРОСЯНИК Заступник начальника служби у справах дітей та сім’ї 

9. Сергій СКРИПНИК Директор КП «УЖКГ «Ірпінь» 

10. Оксана ЗАЛУЖНЯК Начальник юридичного відділу  

11. Представники ЗМІ Інформаційне агенство «ITV» 
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П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й  

чергового засідання виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

1 

Про проєкт рішення «Про внесення змін до рішення 4-ї сесії 

Ірпінської міської ради VІІІ скликання від 24.12.2020 року № 

46-4-VІІІ «Про бюджет Ірпінської міської територіальної 

громади на 2021 рік» 

Євгенія ДАНИЛЮК 

 – начальник управління 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ, ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ 

ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

2 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради від 02 липня 2018 року №136 

Дмитро НЕГРЕША 

 – керуючий справами 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ЕКОНОМІКИ ТА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ 

3 

Про затвердження Угоди про внесення змін до Договору від 

17.12.2014 р. №5 про організацію перевезень пасажирів на 

автобусних маршрутах загального користування 

Яна ЖИГАН 

– начальник відділу 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

4 

Про встановлення розмірів місячної батьківської плати за 

надання платних освітніх послуг закладами освіти Ірпінської 

міської територіальної громади 

Олег БІЛОРУС 

 – начальник управління 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

5.1 Про затвердження проектно-кошторисної документації 
Жанна ОСТАПЧУК 

– директор КП 

5.2 

Про затвердження проектно-кошторисної документації по 

об’єкту «Нове будівництво. Прибудова (будівництво) 

лікувального корпусу до поліклініки по вул. Садовій, 38, 

м.Ірпінь, Київської області" (Коригування)» 

-//- 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

6.1 
Про виключення квартири № 2 в будинку № 3-Б, по вулиці 

Миру в м. Ірпінь з числа службових 

Сергій КАНЮРА 

– начальник управління 

6.2 Про передачу квартири у власність гр. Григор Л. В. -//- 

6.3 
Про виключення квартири № 15 в будинку № 13Б/3, по вулиці 

Кошового в м. Ірпінь з числа службових 
-//- 

6.4 Про упорядкування квартирних справ -//- 

6.5 Про взяття на квартирний облік -//- 

6.6 Про взяття на соціальний квартирний облік -//- 

6.7 
Про видачу дублікату Свідоцтва про право власності на житло 

№1129/613 від 10.10.1994 
-//- 

6.8 
Про виключення квартири № 3 в будинку № 4-Д, по вулиці 

Тараса Шевченка в м. Ірпінь з числа службових 
-//- 

6.9 Про зняття з квартирного обліку -//- 

6.10 Про поновлення черги квартирного обліку -//- 

6.11 

Про надання дозволу Управлінню освіти і науки Ірпінської 

міської ради на підключення до мереж централізованого 

опалення 

-//- 

6.12 
Про погодження тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання 
-//- 
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теплової енергії, що надаються ПКПП «Теплокомунсервіс» 

6.13 

Про погодження тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання 

теплової енергії, що надаються ТОВ «Ірпіньтеплопостач» 

-//- 

6.14 

Про погодження тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання 

теплової енергії, що надаються ДП «Теплоенерго» ПрАТ 

«Бородянська спеціалізована пересувна механізована колона 

№15» 

-//- 

6.15 

Про погодження тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

та послугу з постачання теплової енергії, що надаються ТОВ 

«ОК «Синергія Енерджі» 

-//- 

6.16 

Про погодження тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

та послугу з постачання теплової енергії, що надаються ТОВ 

«ОК «Центр Теплобуд» 

-//- 

6.17 

Про погодження тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання 

теплової енергії, що надаються КПП «Теплоенергопостач» 

-//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

7.1 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності з присвоєнням нової поштової адреси  згідно 

висновку за № 33/09 від 07.09.2021 р. 

Іван КОСТІВ 

 – головний спеціаліст 

відділу 

7.2 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності з присвоєнням нових поштових адрес на підставі 

висновку №26 від 30.07.2021р. 

-//- 

7.3 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності з присвоєнням нових поштових адрес згідно 

висновку за № 19/08 від 19.08.2021 р. 

-//- 

7.4 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності з присвоєнням нових поштових адрес на підставі 

висновку №27/08/21-2333 від 27.08.2021р. 

-//- 

7.5 Про зміну поштової адреси житловому будинку -//- 

7.6 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Ірпінської  міської ради № 90/13 від 13.07.2021 року 
-//- 

7.7 

Про виділення групи житлових приміщень квартири в окремі 

об’єкти власності з присвоєнням нових поштових адрес на 

підставі висновку №456 від 22.07.2021р. 

-//- 

7.8 
Про присвоєння будівельної адреси об’єкту будівництва на 

підставі дозволу № КС112201080550 від 17 квітня 2020 року 
-//- 

7.9 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого індивідуальному житловому будинку на підставі 

декларації про готовність до експлуатації об’єкта, 

Р№КС101210908339 від 08.09.2021р. 

-//- 

7.10 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності з присвоєнням нових поштових адрес згідно 

висновку за № 32/09 від 07.09.2021 р. 

-//- 

7.11 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна-житловому будинку на підставі декларації 

про готовність об’єкта, Р№КС101210820865 від 20.08.2021 р. 

-//- 

7.12 
Про переведення садового будинку в житловий на підставі 

звіту №2350 від 17.09.2021 р. 
-//- 
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7.13 
Про переведення садового будинку в житловий на підставі 

звіту №2349 від 17.09.2021 р. 
-//- 

7.14 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – житловому будинку на підставі 

декларації № КС101210820650 від 20 серпня 2021 року 

-//- 

7.15 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – житловому будинку на підставі 

декларації № КС101210820389 від 20 серпня 2021 року 

-//- 

7.16 
Про оформлення ТОВ «ЦАРЬГРАД РЕСТОРАН» дозволів на 

розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Ірпінь 
-//- 

7.17 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – садовому будинку на підставі декларації 

№КС142160131856 від 13 січня 2016 року 

-//- 

7.18 
Про оформлення ФОП Мацкевич В.М. дозволів на 

розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Ірпінь 
-//- 

7.19 
Про оформлення ФОП Романко Л.О. дозволу на розміщення 

об’єкту зовнішньої реклами в місті Ірпінь 
-//- 

7.20 
Про оформлення ФОП Савка А.М. дозволів на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами в місті Ірпінь 
-//- 

7.21 
Про оформлення ФОП Чуприна Є.С. дозволів на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами в місті Ірпінь 
-//- 

7.22 

Про надання дозволу ОСББ «Українська, 85 і 85-А» на 

встановлення автоматичного шлагбаума по вул. Українська, 

85, 85-А в м. Ірпінь Бучанського р-ну Київської обл. 

-//- 

7.23 Про зміну поштової адреси житловому будинку -//- 

7.24 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності з присвоєнням нової поштової адреси згідно 

висновку за № 699/09-21 від 22.09.2021 р. 
-//- 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

8.1 
Про продовження дозволу на виносну та виїзну торгівлю в 

місті Ірпінь по вул. Центральна (Привокзальна площа) 

Катерина КАРАЧЕНЦЕВА 

– начальник відділу 

8.2 

Про демонтаж самочинно встановленого паркану без належно 

оформленої дозвільної документації по вул. Соборна, 195 в            

м. Ірпінь 

-//- 

8.3 
Про демонтаж об’єктів зовнішньої реклами, встановлених без 

належно оформленої дозвільної документації в м. Ірпінь 
-//- 

8.4 
Про демонтаж тимчасової споруди (альтанки) встановленої 

без належно оформленої дозвільної документації в м. Ірпінь 
-//- 

8.5 
Про продовження дозволу на виносну та виїзну торгівлю 

ФОП Жидецькому Олександру Леонідовичу 
-//- 

8.6 
Про надання дозволу на знесення, кронування та санітарну 

чистку аварійних, сухостійних дерев у м. Ірпінь 
-//- 

8.7 

Про продовження дозволу на виносну та виїзну торгівлю і 

надання послуг у сфері розваг в межах міста Ірпінь ФОП 

Миронюк Галині Василівні 

-//- 

8.8 
Про продовження дозволу на виносну та виїзну торгівлю у 

місті Ірпінь в районі парку «Незнайка» 
-//- 

8.9 
Про продовження дозволу на виносну та виїзну торгівлю  

ФОП Москаленко Володимиру Петровичу 
-//- 

8.10 
Про надання дозволу на проведення ярмарки за адресою: 

м.Ірпінь вул. Шевченка, в зоні парковки (навпроти буд. № 3) 
-//- 
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8.11 

Про надання дозволу на проведення ярмарки за адресою: 

м.Ірпінь, вул. Чехова (зона парковки в парку «Центральний») 

ФОП Якубовській Ларисі Володимирівні 

-//- 

8.12 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю у місті 

Ірпінь по вул. Чехова (зона парковки в парку «Центральний») 
-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

9.1 

Про затвердження Протоколу №2  від 24.09.2021р. засідання 

комісії з використання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших 

форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих 

групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 

Марина ПРОСЯНИК 

 – заступник начальника 

служби 

9.2 
Про присвоєння малолітньому хлопчику, 29.08.2021р.н. 

прізвища одного з батьків 
-//- 

9.3 

Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім’ї про 

підтвердження місця проживання дитини, Падалки Поліни 

Денисівни, 03.08.2016р.н., для її тимчасового виїзду за межі 

України 

-//- 

9.4 

Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім’ї про 

підтвердження місця проживання дитини, Куть Богдана 

Олександровича, 28.10.2009р.н., для його тимчасового виїзду за 

межі України 

-//- 

9.5 

Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім’ї про 

підтвердження місця проживання дитини, Голубєвої Марії 

Романівни, 27.06.2015р.н., для її тимчасового виїзду за межі 

України 

-//- 

9.6 

Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім’ї про 

підтвердження місця проживання дитини, Керосір Михайла 

Олександровича, 05.05.2007р.н., для його тимчасового виїзду за 

межі України 

-//- 

9.7 

Про надання дозволу батьку, Антоненку О.М., на укладання 

договору дарування ½ частини квартири на ім’я малолітньої 

доньки та про надання дозволу матері, Антоненко Є.С., на 

укладання договору дарування ½ частини квартири на ім’я 

неповнолітньої доньки 

-//- 

9.8 

Про надання дозволу батькам, Барзіковій Ю.О. та Барзікову 

А.А., від імені малолітніх дітей, на отримання грошової 

компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення 

-//- 

9.9 

Про надання дозволу Зарецькому Б.С. на укладання договору 

дарування ½ частини будинку, в якому зареєстрована 

малолітня сестра, на ім’я матері, Зарецької О.Є. 

-//- 

9.10 

Про надання дозволу батькам, Матвійцю І.О. та Матвієць А.І., 

від імені малолітнього сина на продаж ¼ частки кімнати 

площею 7,075 кв.м, та на прийняття в дар 1/16 частини будинку 

площею 7,15 кв. м, на його ім’я 

-//- 

9.11 

Про надання дозволу Пушкарьову О.А. на укладання договору 

дарування 33/100 частини будинку та земельної ділянки, в 

якому зареєстрований малолітній, на ім’я Гречухи Т.А. 

-//- 

9.12 

Про надання дозволу Ярошенку В.П. та Омельяновій Г.В., на 

укладання договору дарування по 1/3частині квартири, в якій 

зареєстровані малолітні діти, на ім’я Ярошенка А.В. 

-//- 

9.13 
Про надання дозволу матері, Шпаківській Н.В., від імені 

малолітніх дітей, на укладання та підписання договору про 
-//- 
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поділ спадкового майна після померлого батька, Максим’юка 

В.М. 

9.14 
Про надання малолітній Гончаренко Є.А. статусу дитини яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 
-//- 

9.15 

Про надання неповнолітньому Гончаренко М.А. статусу 

дитини яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 

-//- 

9.16 
Про надання малолітній Василенко М.О. статусу дитини яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 
-//- 

9.17 
Про надання малолітній Натесі Д.Д. статусу дитини яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 
-//- 

9.18 
Про звільнення від здійснення повноважень піклувальника над 

неповнолітньою дитиною 
-//- 

9.19 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

визначення місця проживання малолітньої доньки, Жихарьової 

А.В., з матір’ю, Жихарьовою І.В. 

-//- 

9.20 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

доцільність позбавлення батьківських прав Юрченка Д.С. 

відносно дітей, Юрченко Є.Д., та Юрченка Н.Д. 

-//- 

ВИРІШИЛИ: Порядок денний взяти за основу 

Голосували: 

 «За» – 17 

 «Проти» – 0  

   «Утримались» – 0 

 

Слухали: Про внесення змін до порядку денного 

ВИСТУПИЛИ:  

Сергій СКРИПНИК – Директор КП «УЖКГ «Ірпінь» 

- Про надання дозволу на встановлення дорожніх знаків в м. Ірпінь 

Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу КП «Управління благоустрою міста» 

- Про встановлення обмежувальної арки по вул. Шкільна у с. Михайлівка-Рубежівка (район 

загальноосвітньої школи) 

- Про встановлення обмежувальної арки по вул. Незалежності, 19А у м. Ірпінь 

Іван КОСТІВ – Головний спеціаліст відділу архітектури та містобудування 

- Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна – багатоквартирному 

житловому будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями на підставі сертифікату 

№КС122210914434 від 24 вересня 2021 року 

- Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна – зблокованому 

багатоквартирному житловому будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями на підставі 

сертифікату №КС122210914346 від 24 вересня 2021 року 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до порядку денного 

Голосували: 

 «За» – 17 

 «Проти» – 0  

            «Утримались» – 0 

 

ВИСТУПИВ: Міський голова Олександр МАРКУШИН запропонував проголосувати за порядок 

денний в цілому 

ВИРІШИЛИ: Прийняти порядок денний в цілому 

Голосували: 

 «За» – 17 

 «Проти» – 0  

            «Утримались» – 0 
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П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й : 

 

№ 

п/п  
                 НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

1. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення «Про внесення змін до рішення 4-ї сесії Ірпінської 

міської ради VІІІ скликання від 24.12.2020 року № 46-4-VІІІ «Про бюджет 

Ірпінської міської територіальної громади на 2021 рік» 

Доповідає: Євгенія ДАНИЛЮК – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №127 «Про проєкт рішення «Про внесення змін до 

рішення 4-ї сесії Ірпінської міської ради VІІІ скликання від 24.12.2020 року 

№ 46-4-VІІІ «Про бюджет Ірпінської міської територіальної громади на 

2021 рік»» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ, ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ 

ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

від 02 липня 2018 року №136 

Доповідає: Дмитро НЕГРЕША – керуючий справами 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №128 «Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради від 02 липня 2018 року №136»  

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ЕКОНОМІКИ ТА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ 

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження Угоди про внесення змін до Договору від 17.12.2014 р. 

№5 про організацію перевезень пасажирів на автобусних маршрутах 

загального користування 

Доповідає: Яна ЖИГАН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №129 «Про затвердження Угоди про внесення змін до 

Договору від 17.12.2014 р. №5 про організацію перевезень пасажирів на 

автобусних маршрутах загального користування» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

4. СЛУХАЛИ: Про встановлення розмірів місячної батьківської плати за надання платних 

освітніх послуг закладами освіти Ірпінської міської територіальної громади 

Доповідає: Олег БІЛОРУС – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №130 «Про встановлення розмірів місячної батьківської 

плати за надання платних освітніх послуг закладами освіти Ірпінської 

міської територіальної громади» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 
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ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

5.1 СЛУХАЛИ: 
Про затвердження проектно-кошторисної документації 

Доповідає: Жанна ОСТАПЧУК – директор КП 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №131/1 «Про затвердження проектно-кошторисної 

документації» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

5.2 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації по об’єкту «Нове 

будівництво. Прибудова (будівництво) лікувального корпусу до поліклініки 

по вул. Садовій, 38, м.Ірпінь, Київської області" (Коригування)» 

Доповідає: Жанна ОСТАПЧУК – директор КП 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №131/2 «Про затвердження проектно-кошторисної 

документації по об’єкту «Нове будівництво. Прибудова (будівництво) 

лікувального корпусу до поліклініки по вул. Садовій, 38, м.Ірпінь, Київської 

області" (Коригування)»» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

6.1 СЛУХАЛИ: Про виключення квартири № 2 в будинку № 3-Б, по вулиці Миру в м. Ірпінь 

з числа службових 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №132/1 «Про виключення квартири № 2 в будинку № 3-

Б, по вулиці Миру в м. Ірпінь з числа службових» 

Голосували: «За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 1 (Олег ОПОЛІНСЬКИЙ) 

 

6.2 СЛУХАЛИ: 
Про передачу квартири у власність гр. Григор Л. В. 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №132/2 «Про передачу квартири у власність гр. Григор 

Л. В.» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

6.3 СЛУХАЛИ: Про виключення квартири № 15 в будинку № 13Б/3, по вулиці Кошового в 

м. Ірпінь з числа службових 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №132/3 «Про виключення квартири № 15 в будинку № 

13Б/3, по вулиці Кошового в м. Ірпінь з числа службових» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 
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6.4 СЛУХАЛИ: 
Про упорядкування квартирних справ 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №132/4 «Про упорядкування квартирних справ» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

6.5 СЛУХАЛИ: 
Про взяття на квартирний облік 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №132/5 «Про взяття на квартирний облік» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

6.6 СЛУХАЛИ: 
Про взяття на соціальний квартирний облік 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №132/6 «Про взяття на соціальний квартирний облік» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

6.7 СЛУХАЛИ: Про видачу дублікату Свідоцтва про право власності на житло №1129/613 

від 10.10.1994 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №132/7 «Про видачу дублікату Свідоцтва про право 

власності на житло №1129/613 від 10.10.1994» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

6.8 СЛУХАЛИ: Про виключення квартири № 3 в будинку № 4-Д, по вулиці Тараса 

Шевченка в м. Ірпінь з числа службових 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №132/8 «Про виключення квартири № 3 в будинку № 4-

Д, по вулиці Тараса Шевченка в м. Ірпінь з числа службових» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

6.9 СЛУХАЛИ: 
Про зняття з квартирного обліку 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №132/9 «Про зняття з квартирного обліку» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 
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«Утримались» – 0 

 

6.10 СЛУХАЛИ: 
Про поновлення черги квартирного обліку 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №132/10 «Про поновлення черги квартирного обліку» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

6.11 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Управлінню освіти і науки Ірпінської міської ради на 

підключення до мереж централізованого опалення 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №132/11 «Про надання дозволу Управлінню освіти і 

науки Ірпінської міської ради на підключення до мереж централізованого 

опалення» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

6.12 СЛУХАЛИ: Про погодження тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії, що 

надаються ПКПП «Теплокомунсервіс» 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №132/12 зі змінами «Про встановлення тарифу на 

теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послугу з 

постачання теплової енергії, що надаються ПКПП «Теплокомунсервіс»» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

6.13 СЛУХАЛИ: Про погодження тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії, що 

надаються ТОВ «Ірпіньтеплопостач» 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №132/13 зі змінами «Про встановлення тарифу на 

теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послугу з 

постачання теплової енергії, що надаються ТОВ «Ірпіньтеплопостач»» 

Голосували: «За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 1 (Євгенія РОСТОЛОПА) 

 

6.14 СЛУХАЛИ: Про погодження тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії, що 

надаються ДП «Теплоенерго» ПрАТ «Бородянська спеціалізована 

пересувна механізована колона №15» 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №132/14 зі змінами «Про встановлення тарифу на 

теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послугу з 

постачання теплової енергії, що надаються ДП «Теплоенерго» 

ПрАТ«Бородянська спеціалізована пересувна механізована колона №15»» 
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Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

6.15 СЛУХАЛИ: Про погодження тарифу на теплову енергію, її виробництво, та послугу з 

постачання теплової енергії, що надаються ТОВ «ОК «Синергія Енерджі» 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №132/15 зі змінами «Про встановлення тарифу на 

теплову енергію, її виробництво, та послугу з постачання теплової енергії, 

що надаються ТОВ «Теплоенергопостачання»» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

6.16 СЛУХАЛИ: Про погодження тарифу на теплову енергію, її виробництво, та послугу з 

постачання теплової енергії, що надаються ТОВ «ОК «Центр Теплобуд» 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №132/16 зі змінами «Про встановлення тарифу на 

теплову енергію, її виробництво, та послугу з постачання теплової енергії, 

що надаються ТОВ «ОК «Центр Теплобуд»» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

6.17 СЛУХАЛИ: Про погодження тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії, що 

надаються КПП «Теплоенергопостач» 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №132/17 зі змінами «Про встановлення тарифу на 

теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послугу з 

постачання теплової енергії, що надаються КПП «Теплоенергопостач» 

Ірпінської міської ради» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

7.1 СЛУХАЛИ: Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності з 

присвоєнням нової поштової адреси  згідно висновку за № 33/09 від 

07.09.2021 р. 

Доповідає: Іван КОСТІВ – головний спеціаліст відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №133/1 «Про виділення частин житлового будинку в 

окремі об’єкти власності з присвоєнням нової поштової адреси  згідно 

висновку за № 33/09 від 07.09.2021 р.» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.2 СЛУХАЛИ: Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності з 

присвоєнням нових поштових адрес на підставі висновку №26 від 

30.07.2021р. 

Доповідає: Іван КОСТІВ – головний спеціаліст відділу 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №133/2 «Про виділення частин житлового будинку в 

окремі об’єкти власності з присвоєнням нових поштових адрес на підставі 

висновку №26 від 30.07.2021р.» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.3 СЛУХАЛИ: Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності з 

присвоєнням нових поштових адрес згідно висновку за № 19/08 від 

19.08.2021 р. 

Доповідає: Іван КОСТІВ – головний спеціаліст відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №133/3 «Про виділення частин житлового будинку в 

окремі об’єкти власності з присвоєнням нових поштових адрес згідно 

висновку за № 19/08 від 19.08.2021 р.» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.4 СЛУХАЛИ: Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності з 

присвоєнням нових поштових адрес на підставі висновку №27/08/21-2333 

від 27.08.2021р. 

Доповідає: Іван КОСТІВ – головний спеціаліст відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №133/4 «Про виділення частин житлового будинку в 

окремі об’єкти власності з присвоєнням нових поштових адрес на підставі 

висновку №27/08/21-2333 від 27.08.2021р.» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.5 СЛУХАЛИ: 
Про зміну поштової адреси житловому будинку 

Доповідає: Іван КОСТІВ – головний спеціаліст відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №133/5 «Про зміну поштової адреси житловому 

будинку» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.6 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської  міської 

ради № 90/13 від 13.07.2021 року 

Доповідає: Іван КОСТІВ – головний спеціаліст відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №133/6 «Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Ірпінської  міської ради № 90/13 від 13.07.2021 року» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.7 СЛУХАЛИ: Про виділення групи житлових приміщень квартири в окремі об’єкти 

власності з присвоєнням нових поштових адрес на підставі висновку №456 

від 22.07.2021р. 

Доповідає: Іван КОСТІВ – головний спеціаліст відділу 

ВИРІШИЛИ: Утриматься від прийняття рішення «Про виділення групи житлових 

приміщень квартири в окремі об’єкти власності з присвоєнням нових 
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поштових адрес на підставі висновку №456 від 22.07.2021р.» 

Голосували: «За» – 0 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 17 

 

7.8 СЛУХАЛИ: Про присвоєння будівельної адреси об’єкту будівництва на підставі дозволу 

№ КС112201080550 від 17 квітня 2020 року 

Доповідає: Іван КОСТІВ – головний спеціаліст відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №133/7 «Про присвоєння будівельної адреси об’єкту 

будівництва на підставі дозволу № КС112201080550 від 17 квітня 2020 

року» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.9 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

індивідуальному житловому будинку на підставі декларації про готовність 

до експлуатації об’єкта, Р№КС101210908339 від 08.09.2021р. 

Доповідає: Іван КОСТІВ – головний спеціаліст відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №133/8 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого індивідуальному житловому будинку 

на підставі декларації про готовність до експлуатації об’єкта, 

Р№КС101210908339 від 08.09.2021р.» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.10 СЛУХАЛИ: Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності з 

присвоєнням нових поштових адрес згідно висновку за № 32/09 від 

07.09.2021 р. 

Доповідає: Іван КОСТІВ – головний спеціаліст відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №133/9 «Про виділення частин житлового будинку в 

окремі об’єкти власності з присвоєнням нових поштових адрес згідно 

висновку за № 32/09 від 07.09.2021 р.» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.11 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна-житловому будинку на підставі декларації про готовність об’єкта, 

Р№КС101210820865 від 20.08.2021 р. 

Доповідає: Іван КОСТІВ – головний спеціаліст відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №133/10 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна-житловому будинку на підставі 

декларації про готовність об’єкта, Р№КС101210820865 від 20.08.2021 р.» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.12 СЛУХАЛИ: Про переведення садового будинку в житловий на підставі звіту №2350 від 

17.09.2021 р. 

Доповідає: Іван КОСТІВ – головний спеціаліст відділу 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №133/11 «Про переведення садового будинку в 

житловий на підставі звіту №2350 від 17.09.2021 р.» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.13 СЛУХАЛИ: Про переведення садового будинку в житловий на підставі звіту №2349 від 

17.09.2021 р. 

Доповідає: Іван КОСТІВ – головний спеціаліст відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №133/12 «Про переведення садового будинку в 

житловий на підставі звіту №2349 від 17.09.2021 р.» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.14 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – житловому будинку на підставі декларації № КС101210820650 від 

20 серпня 2021 року 

Доповідає: Іван КОСТІВ – головний спеціаліст відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №133/13 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – житловому будинку на 

підставі декларації № КС101210820650 від 20 серпня 2021 року» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.15 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – житловому будинку на підставі декларації № КС101210820389 від 

20 серпня 2021 року 

Доповідає: Іван КОСТІВ – головний спеціаліст відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №133/14 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – житловому будинку на 

підставі декларації № КС101210820389 від 20 серпня 2021 року» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.16 СЛУХАЛИ: Про оформлення ТОВ «ЦАРЬГРАД РЕСТОРАН» дозволів на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами в місті Ірпінь 

Доповідає: Іван КОСТІВ – головний спеціаліст відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №133/15 «Про оформлення ТОВ «ЦАРЬГРАД 

РЕСТОРАН» дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті 

Ірпінь» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.17 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – садовому будинку на підставі декларації №КС142160131856 від 13 

січня 2016 року 

Доповідає: Іван КОСТІВ – головний спеціаліст відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №133/16 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – садовому будинку на підставі 
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декларації №КС142160131856 від 13 січня 2016 року» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.18 СЛУХАЛИ: Про оформлення ФОП Мацкевич В.М. дозволів на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь 

Доповідає: Іван КОСТІВ – головний спеціаліст відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №133/17 «Про оформлення ФОП Мацкевич В.М. 

дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Ірпінь» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.19 СЛУХАЛИ: Про оформлення ФОП Романко Л.О. дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь 

Доповідає: Іван КОСТІВ – головний спеціаліст відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №133/18 «Про оформлення ФОП Романко Л.О. дозволу 

на розміщення об’єкту зовнішньої реклами в місті Ірпінь» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.20 СЛУХАЛИ: Про оформлення ФОП Савка А.М. дозволів на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь 

Доповідає: Іван КОСТІВ – головний спеціаліст відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №133/19 «Про оформлення ФОП Савка А.М. дозволів на 

розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Ірпінь» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.21 СЛУХАЛИ: Про оформлення ФОП Чуприна Є.С. дозволів на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь 

Доповідає: Іван КОСТІВ – головний спеціаліст відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №133/20 «Про оформлення ФОП Чуприна Є.С. дозволів 

на розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Ірпінь» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.22 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ОСББ «Українська, 85 і 85-А» на встановлення 

автоматичного шлагбаума по вул. Українська, 85, 85-А в м. Ірпінь 

Бучанського р-ну Київської обл. 

Доповідає: Іван КОСТІВ – головний спеціаліст відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №133/21 «Про надання дозволу ОСББ «Українська, 85 і 

85-А» на встановлення автоматичного шлагбаума по вул. Українська, 85, 

85-А в м. Ірпінь Бучанського р-ну Київської обл.» 

Голосували: «За» – 13 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 3 (Ігор ДВОРНІКОВ, Микола ГОЛОВКЕВИЧ, Олег 
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ОПОЛІНСЬКИЙ) 

«Не голосував» – 1 (Ігор КУЦЕНКО) 

 

7.23 СЛУХАЛИ: 
Про зміну поштової адреси житловому будинку 

Доповідає: Іван КОСТІВ – головний спеціаліст відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №133/22 «Про зміну поштової адреси житловому 

будинку» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.24 СЛУХАЛИ: Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності з 

присвоєнням нової поштової адреси згідно висновку за № 699/09-21 від 

22.09.2021 р. 

Доповідає: Іван КОСТІВ – головний спеціаліст відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №133/23 «Про виділення частин житлового будинку в 

окремі об’єкти власності з присвоєнням нової поштової адреси згідно 

висновку за № 699/09-21 від 22.09.2021 р.» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.25 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – багатоквартирному житловому будинку з вбудованими 

нежитловими приміщеннями на підставі сертифікату №КС122210914434 від 

24 вересня 2021 року 

Доповідає: Іван КОСТІВ – головний спеціаліст відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №133/24 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – багатоквартирному 

житловому будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями на підставі 

сертифікату №КС122210914434 від 24 вересня 2021 року» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.26 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – зблокованому багатоквартирному житловому будинку з 

вбудованими нежитловими приміщеннями на підставі сертифікату 

№КС122210914346 від 24 вересня 2021 року 

Доповідає: Іван КОСТІВ – головний спеціаліст відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №133/25 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – зблокованому 

багатоквартирному житловому будинку з вбудованими нежитловими 

приміщеннями на підставі сертифікату №КС122210914346 від 24 вересня 

2021 року» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 
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ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

8.1 СЛУХАЛИ: Про продовження дозволу на виносну та виїзну торгівлю в місті Ірпінь по 

вул. Центральна (Привокзальна площа) 

Доповідає: Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №134/1 «Про продовження дозволу на виносну та виїзну 

торгівлю в місті Ірпінь по вул. Центральна (Привокзальна площа)» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.2 СЛУХАЛИ: Про демонтаж самочинно встановленого паркану без належно оформленої 

дозвільної документації по вул. Соборна, 195 в м. Ірпінь 

Доповідає: Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №134/2 «Про демонтаж самочинно встановленого 

паркану без належно оформленої дозвільної документації по вул. Соборна, 

195 в м. Ірпінь» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.3 СЛУХАЛИ: Про демонтаж об’єктів зовнішньої реклами, встановлених без належно 

оформленої дозвільної документації в м. Ірпінь 

Доповідає: Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №134/3 «Про демонтаж об’єктів зовнішньої реклами, 

встановлених без належно оформленої дозвільної документації в м. Ірпінь» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.4 СЛУХАЛИ: Про демонтаж тимчасової споруди (альтанки) встановленої без належно 

оформленої дозвільної документації в м. Ірпінь 

Доповідає: Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №134/4 «Про демонтаж тимчасової споруди (альтанки) 

встановленої без належно оформленої дозвільної документації в м. Ірпінь» 

Голосували: «За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 1 (Олег ОПОЛІНСЬКИЙ) 

 

8.5 СЛУХАЛИ: Про продовження дозволу на виносну та виїзну торгівлю ФОП Жидецькому 

Олександру Леонідовичу 

Доповідає: Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №134/5 «Про продовження дозволу на виносну та виїзну 

торгівлю ФОП Жидецькому Олександру Леонідовичу» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.6 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на знесення, кронування та санітарну чистку 

аварійних, сухостійних дерев у м. Ірпінь 

Доповідає: Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №134/6 «Про надання дозволу на знесення, кронування 

та санітарну чистку аварійних, сухостійних дерев у м. Ірпінь» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.7 СЛУХАЛИ: Про продовження дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання послуг у 

сфері розваг в межах міста Ірпінь ФОП Миронюк Галині Василівні 

Доповідає: Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №134/7 «Про продовження дозволу на виносну та виїзну 

торгівлю і надання послуг у сфері розваг в межах міста Ірпінь ФОП 

Миронюк Галині Василівні» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.8 СЛУХАЛИ: Про продовження дозволу на виносну та виїзну торгівлю у місті Ірпінь в 

районі парку «Незнайка» 

Доповідає: Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №134/8 «Про продовження дозволу на виносну та виїзну 

торгівлю у місті Ірпінь в районі парку «Незнайка»» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.9 СЛУХАЛИ: Про продовження дозволу на виносну та виїзну торгівлю  ФОП Москаленко 

Володимиру Петровичу 

Доповідає: Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №134/9 «Про продовження дозволу на виносну та виїзну 

торгівлю  ФОП Москаленко Володимиру Петровичу» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.10 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на проведення ярмарки за адресою: м.Ірпінь вул. 

Шевченка, в зоні парковки (навпроти буд. № 3) 

Доповідає: Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №134/10 «Про надання дозволу на проведення ярмарки 

за адресою: м.Ірпінь вул. Шевченка, в зоні парковки (навпроти буд. № 3)» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.11 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на проведення ярмарки за адресою: м.Ірпінь, вул. 

Чехова (зона парковки в парку «Центральний») ФОП Якубовській Ларисі 

Володимирівні 

Доповідає: Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №134/11 «Про надання дозволу на проведення ярмарки 

за адресою: м.Ірпінь, вул. Чехова (зона парковки в парку «Центральний») 

ФОП Якубовській Ларисі Володимирівні» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 
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«Утримались» – 0 

 

8.12 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю у місті Ірпінь по вул. 

Чехова (зона парковки в парку «Центральний») 

Доповідає: Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №134/12 «Про надання дозволу на виносну та виїзну 

торгівлю у місті Ірпінь по вул. Чехова (зона парковки в парку 

«Центральний»)» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.13 СЛУХАЛИ: Про встановлення обмежувальної арки по вул. Шкільна у с. Михайлівка-

Рубежівка (район загальноосвітньої школи) 

Доповідає: Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №134/13 «Про встановлення обмежувальної арки по вул. 

Шкільна у с. Михайлівка-Рубежівка (район загальноосвітньої школи)» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.14 СЛУХАЛИ: Про встановлення обмежувальної арки по вул. Незалежності, 19А у м. 

Ірпінь 

Доповідає: Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №134/14 «Про встановлення обмежувальної арки по вул. 

Незалежності, 19А у м. Ірпінь» 

Голосували: «За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 1 (Євгенія РОСТОЛОПА) 

 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

9.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження Протоколу №2  від 24.09.2021р. засідання комісії з 

використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 

підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 

Доповідає: Марина ПРОСЯНИК – заступник начальника служби 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №135/1 «Про затвердження Протоколу №2  від 

24.09.2021р. засідання комісії з використання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.2 СЛУХАЛИ: Про присвоєння малолітньому хлопчику, 29.08.2021р.н. прізвища одного з 

батьків 
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Доповідає: Марина ПРОСЯНИК – заступник начальника служби 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №135/2 «Про присвоєння малолітньому хлопчику, 

29.08.2021р.н. прізвища одного з батьків» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.3 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім’ї про 

підтвердження місця проживання дитини, Падалки Поліни Денисівни, 

03.08.2016р.н., для її тимчасового виїзду за межі України 

Доповідає: Марина ПРОСЯНИК – заступник начальника служби 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №135/3 «Про затвердження висновку служби у справах 

дітей та сім’ї про підтвердження місця проживання дитини, Падалки Поліни 

Денисівни, 03.08.2016р.н., для її тимчасового виїзду за межі України» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.4 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім’ї про 

підтвердження місця проживання дитини, Куть Богдана Олександровича, 

28.10.2009р.н., для його тимчасового виїзду за межі України 

Доповідає: Марина ПРОСЯНИК – заступник начальника служби 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №135/4 «Про затвердження висновку служби у справах 

дітей та сім’ї про підтвердження місця проживання дитини, Куть Богдана 

Олександровича, 28.10.2009р.н., для його тимчасового виїзду за межі 

України» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.5 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім’ї про 

підтвердження місця проживання дитини, Голубєвої Марії Романівни, 

27.06.2015р.н., для її тимчасового виїзду за межі України 

Доповідає: Марина ПРОСЯНИК – заступник начальника служби 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №135/5 «Про затвердження висновку служби у справах 

дітей та сім’ї про підтвердження місця проживання дитини, Голубєвої Марії 

Романівни, 27.06.2015р.н., для її тимчасового виїзду за межі України» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.6 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім’ї про 

підтвердження місця проживання дитини, Керосір Михайла 

Олександровича, 05.05.2007р.н., для його тимчасового виїзду за межі 

України 

Доповідає: Марина ПРОСЯНИК – заступник начальника служби 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №135/6 «Про затвердження висновку служби у справах 

дітей та сім’ї про підтвердження місця проживання дитини, Керосір 

Михайла Олександровича, 05.05.2007р.н., для його тимчасового виїзду за 

межі України» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 
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9.7 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу батьку, Антоненку О.М., на укладання договору 

дарування ½ частини квартири на ім’я малолітньої доньки та про надання 

дозволу матері, Антоненко Є.С., на укладання договору дарування ½ 

частини квартири на ім’я неповнолітньої доньки 

Доповідає: Марина ПРОСЯНИК – заступник начальника служби 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №135/7 «Про надання дозволу батьку, Антоненку О.М., 

на укладання договору дарування ½ частини квартири на ім’я малолітньої 

доньки та про надання дозволу матері, Антоненко Є.С., на укладання 

договору дарування ½ частини квартири на ім’я неповнолітньої доньки» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.8 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу батькам, Барзіковій Ю.О. та Барзікову А.А., від імені 

малолітніх дітей, на отримання грошової компенсації за належне їм для 

отримання жиле приміщення 

Доповідає: Марина ПРОСЯНИК – заступник начальника служби 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №135/8 «Про надання дозволу батькам, Барзіковій Ю.О. 

та Барзікову А.А., від імені малолітніх дітей, на отримання грошової 

компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.9 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Зарецькому Б.С. на укладання договору дарування ½ 

частини будинку, в якому зареєстрована малолітня сестра, на ім’я матері, 

Зарецької О.Є. 

Доповідає: Марина ПРОСЯНИК – заступник начальника служби 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №135/9 «Про надання дозволу Зарецькому Б.С. на 

укладання договору дарування ½ частини будинку, в якому зареєстрована 

малолітня сестра, на ім’я матері, Зарецької О.Є.» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.10 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу батькам, Матвійцю І.О. та Матвієць А.І., від імені 

малолітнього сина на продаж ¼ частки кімнати площею 7,075 кв.м, та на 

прийняття в дар 1/16 частини будинку площею 7,15 кв. м, на його ім’я 

Доповідає: Марина ПРОСЯНИК – заступник начальника служби 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №135/10 «Про надання дозволу батькам, Матвійцю І.О. 

та Матвієць А.І., від імені малолітнього сина на продаж ¼ частки кімнати 

площею 7,075 кв.м, та на прийняття в дар 1/16 частини будинку площею 

7,15 кв. м, на його ім’я» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.11 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Пушкарьову О.А. на укладання договору дарування 

33/100 частини будинку та земельної ділянки, в якому зареєстрований 

малолітній, на ім’я Гречухи Т.А. 

Доповідає: Марина ПРОСЯНИК – заступник начальника служби 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №135/11 «Про надання дозволу Пушкарьову О.А. на 
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укладання договору дарування 33/100 частини будинку та земельної 

ділянки, в якому зареєстрований малолітній, на ім’я Гречухи Т.А.» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.12 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Ярошенку В.П. та Омельяновій Г.В., на укладання 

договору дарування по 1/3частині квартири, в якій зареєстровані малолітні 

діти, на ім’я Ярошенка А.В. 

Доповідає: Марина ПРОСЯНИК – заступник начальника служби 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №135/12 «Про надання дозволу Ярошенку В.П. та 

Омельяновій Г.В., на укладання договору дарування по 1/3частині 

квартири, в якій зареєстровані малолітні діти, на ім’я Ярошенка А.В.» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.13 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу матері, Шпаківській Н.В., від імені малолітніх дітей, 

на укладання та підписання договору про поділ спадкового майна після 

померлого батька, Максим’юка В.М. 

Доповідає: Марина ПРОСЯНИК – заступник начальника служби 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №135/13 «Про надання дозволу матері, Шпаківській 

Н.В., від імені малолітніх дітей, на укладання та підписання договору про 

поділ спадкового майна після померлого батька, Максим’юка В.М.» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.14 СЛУХАЛИ: Про надання малолітній Гончаренко Є.А. статусу дитини яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

Доповідає: Марина ПРОСЯНИК – заступник начальника служби 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №135/14 «Про надання малолітній Гончаренко Є.А. 

статусу дитини яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.15 СЛУХАЛИ: Про надання неповнолітньому Гончаренко М.А. статусу дитини яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

Доповідає: Марина ПРОСЯНИК – заступник начальника служби 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №135/15 «Про надання неповнолітньому Гончаренко 

М.А. статусу дитини яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.16 СЛУХАЛИ: Про надання малолітній Василенко М.О. статусу дитини яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

Доповідає: Марина ПРОСЯНИК – заступник начальника служби 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №135/16 «Про надання малолітній Василенко М.О. 
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статусу дитини яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.17 СЛУХАЛИ: Про надання малолітній Натесі Д.Д. статусу дитини яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

Доповідає: Марина ПРОСЯНИК – заступник начальника служби 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №135/17 «Про надання малолітній Натесі Д.Д. статусу 

дитини яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.18 СЛУХАЛИ: Про звільнення від здійснення повноважень піклувальника над 

неповнолітньою дитиною 

Доповідає: Марина ПРОСЯНИК – заступник начальника служби 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №135/18 «Про звільнення від здійснення повноважень 

піклувальника над неповнолітньою дитиною» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.19 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку органу опіки та піклування про визначення 

місця проживання малолітньої доньки, Жихарьової А.В., з матір’ю, 

Жихарьовою І.В. 

Доповідає: Марина ПРОСЯНИК – заступник начальника служби 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №135/19 «Про затвердження висновку органу опіки та 

піклування про визначення місця проживання малолітньої доньки, 

Жихарьової А.В., з матір’ю, Жихарьовою І.В.» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.20 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку органу опіки та піклування про доцільність 

позбавлення батьківських прав Юрченка Д.С. відносно дітей, Юрченко 

Є.Д., та Юрченка Н.Д. 

Доповідає: Марина ПРОСЯНИК – заступник начальника служби 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №135/20 «Про затвердження висновку органу опіки та 

піклування про доцільність позбавлення батьківських прав Юрченка Д.С. 

відносно дітей, Юрченко Є.Д., та Юрченка Н.Д.» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

ПИТАННЯ КП «УЖКГ «ІРПІНЬ» 

10 СЛУХАЛИ: 
Про надання дозволу на встановлення дорожніх знаків в м. Ірпінь 

Доповідає: Сергій СКРИПНИК – директор КП 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №136 «Про надання дозволу на встановлення дорожніх 
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знаків в м. Ірпінь» 

Голосували: «За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

 

 

Головуючий                   Олександр МАРКУШИН 

 

 

 

Секретар                                     Дмитро НЕГРЕША             
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П Е Р Е Л І К 

рішень, які було прийнято  

на черговому засіданні виконавчого комітету Ірпінської міської ради 28.09.2021 р. 

 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ 
НОМЕР 

РІШЕННЯ 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

1 

Про проєкт рішення «Про внесення змін до рішення 4-ї сесії Ірпінської 

міської ради VІІІ скликання від 24.12.2020 року № 46-4-VІІІ «Про бюджет 

Ірпінської міської територіальної громади на 2021 рік» 
127 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ, ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ 

ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

2 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

від 02 липня 2018 року №136 
128 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ЕКОНОМІКИ ТА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ 

3 

Про затвердження Угоди про внесення змін до Договору від 17.12.2014 р. №5 

про організацію перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального 

користування 
129 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

4 
Про встановлення розмірів місячної батьківської плати за надання платних 

освітніх послуг закладами освіти Ірпінської міської територіальної громади 
130 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

5.1 Про затвердження проектно-кошторисної документації 131/1 

5.2 

Про затвердження проектно-кошторисної документації по об’єкту «Нове 

будівництво. Прибудова (будівництво) лікувального корпусу до поліклініки 

по вул. Садовій, 38, м.Ірпінь, Київської області" (Коригування)» 
131/2 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

6.1 
Про виключення квартири № 2 в будинку № 3-Б, по вулиці Миру в м. Ірпінь 

з числа службових 
132/1 

6.2 Про передачу квартири у власність гр. Григор Л. В. 132/2 

6.3 
Про виключення квартири № 15 в будинку № 13Б/3, по вулиці Кошового в м. 

Ірпінь з числа службових 
132/3 

6.4 Про упорядкування квартирних справ 132/4 

6.5 Про взяття на квартирний облік 132/5 

6.6 Про взяття на соціальний квартирний облік 132/6 

6.7 
Про видачу дублікату Свідоцтва про право власності на житло №1129/613 від 

10.10.1994 
132/7 

6.8 
Про виключення квартири № 3 в будинку № 4-Д, по вулиці Тараса Шевченка 

в м. Ірпінь з числа службових 
132/8 

6.9 Про зняття з квартирного обліку 132/9 

6.10 Про поновлення черги квартирного обліку 132/10 

6.11 
Про надання дозволу Управлінню освіти і науки Ірпінської міської ради на 

підключення до мереж централізованого опалення 
132/11 

6.12 

Про встановлення тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії, що 

надаються ПКПП «Теплокомунсервіс» 
132/12 

6.13 

Про встановлення тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії, що 

надаються ТОВ «Ірпіньтеплопостач» 
132/13 
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6.14 

Про встановлення тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії, що 

надаються ДП «Теплоенерго» ПрАТ«Бородянська спеціалізована пересувна 

механізована колона №15» 

132/14 

6.15 
Про встановлення тарифу на теплову енергію, її виробництво, та послугу з 

постачання теплової енергії, що надаються ТОВ «Теплоенергопостачання» 
132/15 

6.16 
Про встановлення тарифу на теплову енергію, її виробництво, та послугу з 

постачання теплової енергії, що надаються ТОВ «ОК «Центр Теплобуд» 
132/16 

6.17 

Про встановлення тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії, що 

надаються КПП «Теплоенергопостач» Ірпінської міської ради 
132/17 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

7.1 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності з 

присвоєнням нової поштової адреси  згідно висновку за № 33/09 від 

07.09.2021 р. 
133/1 

7.2 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності з 

присвоєнням нових поштових адрес на підставі висновку №26 від 

30.07.2021р. 
133/2 

7.3 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності з 

присвоєнням нових поштових адрес згідно висновку за № 19/08 від 

19.08.2021 р. 
133/3 

7.4 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності з 

присвоєнням нових поштових адрес на підставі висновку №27/08/21-2333 від 

27.08.2021р. 
133/4 

7.5 Про зміну поштової адреси житловому будинку 133/5 

7.6 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської  міської ради 

№ 90/13 від 13.07.2021 року 
133/6 

7.7 
Про присвоєння будівельної адреси об’єкту будівництва на підставі дозволу 

№ КС112201080550 від 17 квітня 2020 року 
133/7 

7.8 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

індивідуальному житловому будинку на підставі декларації про готовність до 

експлуатації об’єкта, Р№КС101210908339 від 08.09.2021р. 
133/8 

7.9 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності з 

присвоєнням нових поштових адрес згідно висновку за № 32/09 від 

07.09.2021 р. 
133/9 

7.10 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна-житловому будинку на підставі декларації про готовність об’єкта, 

Р№КС101210820865 від 20.08.2021 р. 
133/10 

7.11 
Про переведення садового будинку в житловий на підставі звіту №2350 від 

17.09.2021 р. 
133/11 

7.12 
Про переведення садового будинку в житловий на підставі звіту №2349 від 

17.09.2021 р. 
133/12 

7.13 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна 

– житловому будинку на підставі декларації № КС101210820650 від 20 

серпня 2021 року 
133/13 

7.14 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна 

– житловому будинку на підставі декларації № КС101210820389 від 20 

серпня 2021 року 
133/14 

7.15 
Про оформлення ТОВ «ЦАРЬГРАД РЕСТОРАН» дозволів на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами в місті Ірпінь 
133/15 

7.16 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна 

– садовому будинку на підставі декларації №КС142160131856 від 13 січня 

2016 року 
133/16 
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7.17 
Про оформлення ФОП Мацкевич В.М. дозволів на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь 
133/17 

7.18 
Про оформлення ФОП Романко Л.О. дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь 
133/18 

7.19 
Про оформлення ФОП Савка А.М. дозволів на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь 
133/19 

7.20 
Про оформлення ФОП Чуприна Є.С. дозволів на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь 
133/20 

7.21 

Про надання дозволу ОСББ «Українська, 85 і 85-А» на встановлення 

автоматичного шлагбаума по вул. Українська, 85, 85-А в м. Ірпінь 

Бучанського р-ну Київської обл. 
133/21 

7.22 Про зміну поштової адреси житловому будинку 133/22 

7.23 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності з 

присвоєнням нової поштової адреси згідно висновку за № 699/09-21 від 

22.09.2021 р. 
133/23 

7.24 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна 

– багатоквартирному житловому будинку з вбудованими нежитловими 

приміщеннями на підставі сертифікату №КС122210914434 від 24 вересня 

2021 року 

133/24 

7.25 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна 

– зблокованому багатоквартирному житловому будинку з вбудованими 

нежитловими приміщеннями на підставі сертифікату №КС122210914346 від 

24 вересня 2021 року 

133/25 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

8.1 
Про продовження дозволу на виносну та виїзну торгівлю в місті Ірпінь по 

вул. Центральна (Привокзальна площа) 
134/1 

8.2 
Про демонтаж самочинно встановленого паркану без належно оформленої 

дозвільної документації по вул. Соборна, 195 в            м. Ірпінь 
134/2 

8.3 
Про демонтаж об’єктів зовнішньої реклами, встановлених без належно 

оформленої дозвільної документації в м. Ірпінь 
134/3 

8.4 
Про демонтаж тимчасової споруди (альтанки) встановленої без належно 

оформленої дозвільної документації в м. Ірпінь 
134/4 

8.5 
Про продовження дозволу на виносну та виїзну торгівлю ФОП Жидецькому 

Олександру Леонідовичу 
134/5 

8.6 
Про надання дозволу на знесення, кронування та санітарну чистку аварійних, 

сухостійних дерев у м. Ірпінь 
134/6 

8.7 
Про продовження дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання послуг у 

сфері розваг в межах міста Ірпінь ФОП Миронюк Галині Василівні 
134/7 

8.8 
Про продовження дозволу на виносну та виїзну торгівлю у місті Ірпінь в 

районі парку «Незнайка» 
134/8 

8.9 
Про продовження дозволу на виносну та виїзну торгівлю  ФОП Москаленко 

Володимиру Петровичу 
134/9 

8.10 
Про надання дозволу на проведення ярмарки за адресою: м.Ірпінь вул. 

Шевченка, в зоні парковки (навпроти буд. № 3) 
134/10 

8.11 

Про надання дозволу на проведення ярмарки за адресою: м.Ірпінь, вул. 

Чехова (зона парковки в парку «Центральний») ФОП Якубовській Ларисі 

Володимирівні 
134/11 

8.12 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю у місті Ірпінь по вул. 

Чехова (зона парковки в парку «Центральний») 
134/12 

8.13 
Про встановлення обмежувальної арки по вул. Шкільна у с. Михайлівка-

Рубежівка (район загальноосвітньої школи) 
134/13 

8.14 Про встановлення обмежувальної арки по вул. Незалежності, 19А у м. Ірпінь 134/14 
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ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

9.1 

Про затвердження Протоколу №2  від 24.09.2021р. засідання комісії з 

використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 

підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 

135/1 

9.2 
Про присвоєння малолітньому хлопчику, 29.08.2021р.н. прізвища одного з 

батьків 
135/2 

9.3 

Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім’ї про 

підтвердження місця проживання дитини, Падалки Поліни Денисівни, 

03.08.2016р.н., для її тимчасового виїзду за межі України 
135/3 

9.4 

Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім’ї про 

підтвердження місця проживання дитини, Куть Богдана Олександровича, 

28.10.2009р.н., для його тимчасового виїзду за межі України 
135/4 

9.5 

Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім’ї про 

підтвердження місця проживання дитини, Голубєвої Марії Романівни, 

27.06.2015р.н., для її тимчасового виїзду за межі України 
135/5 

9.6 

Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім’ї про 

підтвердження місця проживання дитини, Керосір Михайла Олександровича, 

05.05.2007р.н., для його тимчасового виїзду за межі України 
135/6 

9.7 

Про надання дозволу батьку, Антоненку О.М., на укладання договору 

дарування ½ частини квартири на ім’я малолітньої доньки та про надання 

дозволу матері, Антоненко Є.С., на укладання договору дарування ½ частини 

квартири на ім’я неповнолітньої доньки 

135/7 

9.8 

Про надання дозволу батькам, Барзіковій Ю.О. та Барзікову А.А., від імені 

малолітніх дітей, на отримання грошової компенсації за належне їм для 

отримання жиле приміщення 
135/8 

9.9 

Про надання дозволу Зарецькому Б.С. на укладання договору дарування ½ 

частини будинку, в якому зареєстрована малолітня сестра, на ім’я матері, 

Зарецької О.Є. 
135/9 

9.10 

Про надання дозволу батькам, Матвійцю І.О. та Матвієць А.І., від імені 

малолітнього сина на продаж ¼ частки кімнати площею 7,075 кв.м, та на 

прийняття в дар 1/16 частини будинку площею 7,15 кв. м, на його ім’я 
135/10 

9.11 

Про надання дозволу Пушкарьову О.А. на укладання договору дарування 

33/100 частини будинку та земельної ділянки, в якому зареєстрований 

малолітній, на ім’я Гречухи Т.А. 
135/11 

9.12 

Про надання дозволу Ярошенку В.П. та Омельяновій Г.В., на укладання 

договору дарування по 1/3частині квартири, в якій зареєстровані малолітні 

діти, на ім’я Ярошенка А.В. 
135/12 

9.13 

Про надання дозволу матері, Шпаківській Н.В., від імені малолітніх дітей, на 

укладання та підписання договору про поділ спадкового майна після 

померлого батька, Максим’юка В.М. 
135/13 

9.14 
Про надання малолітній Гончаренко Є.А. статусу дитини яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 
135/14 

9.15 
Про надання неповнолітньому Гончаренко М.А. статусу дитини яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 
135/15 

9.16 
Про надання малолітній Василенко М.О. статусу дитини яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 
135/16 

9.17 
Про надання малолітній Натесі Д.Д. статусу дитини яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 
135/17 

9.18 
Про звільнення від здійснення повноважень піклувальника над 

неповнолітньою дитиною 
135/18 
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9.19 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування про визначення 

місця проживання малолітньої доньки, Жихарьової А.В., з матір’ю, 

Жихарьовою І.В. 
135/19 

9.20 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування про доцільність 

позбавлення батьківських прав Юрченка Д.С. відносно дітей, Юрченко Є.Д., 

та Юрченка Н.Д. 
135/20 

ПИТАННЯ КП «УЖКГ «ІРПІНЬ» 

10. Про надання дозволу на встановлення дорожніх знаків в м. Ірпінь 136 

 

 

Керуючий справами                 Дмитро НЕГРЕША 


