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ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА  

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

П Р О Т О К О Л    №5 

 

засідання виконавчого комітету 

від «30» березня 2021 року                                  м.  Ірпінь                           

   
              

Головуючий              Андрій КРАВЧУК 

 

Секретар                    Дмитро НЕГРЕША             
    
                                                Взяли участь у засіданні: 

 

Лідія МИХАЛЬЧЕНКО 

Ігор ДВОРНІКОВ 

Микола ГОЛОВКЕВИЧ 

Максим МЕЛЬНИК 

Анжела МАКЕЄВА  

Ольга КОРЧИНСЬКА  

Володимир ВИГІННИЙ 

Ігор КУЦЕНКО 

Катерина ПАСЮК  

Віктор ГУРІН 

Євгенія РОСТОЛОПА 

Олег ОПОЛІНСЬКИЙ 

Діана БОНДАР 

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: 

 

Олександр МАРКУШИН, Андрій ЛЕВКІВСЬКИЙ, Христина ХОМА,  

Ярослав ХРАПСЬКИЙ 

 

Присутні на засіданні: 
 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного     

Доповідає:  Андрій КРАВЧУК –  перший заступник міського голови  

 

 

1. Ірина МИГИТКО Начальник загального відділу 

2. Ірина ЯБЛОНСЬКА Заступник начальника УПСЗН 

3. Ольга ШЕВЧЕНКО Заступник начальника відділу економіки 

4. Сергій СКРИПНИК  Директор КП «УЖКГ «Ірпінь» 

5. Катерина КАРАЧЕНЦЕВА  Начальник віділу КП «Управління благоустрою міста» 

6. Марина ПРОСЯНИК В. о. заступника начальника служби у справах дітей та сім’ї  

7. Сергій КАНЮРА Начальник управління ІРІ та ЖКГ 

8. Михайло САПОН Начальник відділу архітектури та містобудування 

9. Жанна ОСТАПЧУК Заступник директора КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 

10. Представники Інформаційне агенство «ITV» 

11. Представники  телеканалу «Погляд» 



 3 

ВИСТУПИЛИ:  

 

Сергій КАНЮРА – начальник управління ІРІ та ЖКГ: 

- Про надання дозволу нам демонтаж самочинно встановлених металевих воріт, 

розташованих у проїзді комунальної власності між ДНЗ №5 «Віночок» та приватною 

садибою №11-а по вул. Університетська у м. Ірпінь 

 
П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й  

засідання виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ 

1.1 

Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень 

реабілітованим, які мають право на пільги, передбачені 

Законом України «Про реабілітацію жертв репресій 

комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» 

Дмитро НЕГРЕША – 

керуючий справами 

1.2 

Про втрату чинності рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради «Про затвердження нового складу комісії з 

питань поновлення прав реабілітованих при виконавчому 

комітеті  Ірпінської міської ради» від 25.03.2016 року №61 

-//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ЕКОНОМІКИ 

2. 

Про підсумки виконання Програми соціально-економічного 

та культурного розвитку м. Ірпінь та селищ Ворзель, 

Гостомель, Коцюбинське за 2020 рік 

Світлана ДЕМЧЕНКО – 

начальник відділу 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

3.1 Про затвердження проектно-кошторисної документації 
Жанна ОСТАПЧУК 

– заст. директора КП 

3.2 

Про передачу виконавчому комітету Ірпінської міської ради 

передпроектної документації по об’єкту: «Будівництва 

відокремленої смуги громадського транспорту між м. Ірпінь 

та м. Київ Київської області» 

-//- 

ПИТАННЯ КП «УЖКГ «ІРПІНЬ» 

4. 
Про надання дозволу на облаштування загороджувальних 

елементів на перехресті вул. Незалежності та вул. 

Житомирська в м. Ірпінь 

Сергій СКРИПНИК – 

директор КП 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

5.1 

Про затвердження висновку органу опіки і піклування про  
доцільність призначення Аніканової Н. В. опікуном над 

Іштуліним В. В. 

Петро ЗБРОЖЕК 

– начальник управління 

5.2 

Про затвердження нового складу комітету забезпечення 

доступності осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп 

населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної  

інфраструктури  при виконавчому комітеті Ірпінської міської 

ради 

-//- 
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ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

 

6.1 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в межах 

міста Ірпінь ФОП Галайко Аліні Сергіївні 

Катерина КАРАЧЕНЦОВА 

– начальник відділу КП 

6.2 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в межах 

міста Ірпінь ФОП Кривенко Віктору Григоровичу 
-//- 

6.3 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в межах 

міста Ірпінь ФОП Андрейкові Ярославу Миколайовичу 
-//- 

6.4 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Чехова (зона парковки навпроти 

будинку № 9-а) ФОП Жидецькому Олександру Леонідовичу 

-//- 

6.5 
Про надання дозволу на проведення ярмарки за адресою:                 

м. Ірпінь вул. Ново-Оскольська (на території скверу) 

-//- 

6.6 
Про надання дозволу на проведення ярмарки за адресою:                

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

-//- 

6.7 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю у місті 

Ірпінь в районі парку «Незнайка» 

-//- 

6.8 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання 

послуг у сфері розваг на території м. Ірпінь ФОП Миронюк 

Галині Василівні 

-//- 

6.9 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в місті 

Ірпінь по вул. Центральна (Привокзальна площа) 

-//- 

6.10 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю у місті 

Ірпінь по вул. Чехова (зона парковки біля парку 

«Центральний») 

-//- 

6.11 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання 

послуг у сфері розваг в місті Ірпінь по вул. Стельмаха (парк 

«Письменників») 

-//- 

6.12 
Про надання дозволу на знесення, кронування та санітарну 

чистку аварійних, сухостійних дерев у м. Ірпінь 

-//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

7.1 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – житловому будинку гр. Геєць Г. М. в 

м.Ірпінь  

Михайло САПОН 

– начальник відділу 

7.2 

Про переведення гр. Заріцької Т. В., гр. Заріцької О. С. 

садового будинку № 22 в с. Михайлівка-Рубежівка, СТ 

«Росавка» в житловий будинок 

-//- 

7.3 
Про продовження ТОВ «ЛЕГІОН 2015» терміну дії дозволів 

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

7.4 
Про оформлення ФОП Мазур С. А. дозволу на розміщення 

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

7.5 
Про оформлення ФОП Метолапов І. М. дозволів на 

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

7.6 
Про зміну поштової адреси житлового будинку в м. Ірпінь по 

вул. 6 Лінія, 21 
-//- 

7.7 
Про оформлення ТОВ «МОНОЛІТ ПРО» дозволів на 

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

7.8 
Про оформлення ФОП Пікуля Н. М. дозволів на розміщення 

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

7.9 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності  гр. Раковець О. П. та гр. Раковець Л. Ф. в м. Ірпінь 

по вул. Українській, 1-д з присвоєнням нових поштових адрес 
-//- 
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7.10 
Про оформлення МП ТОВ «РЕЛАКС» дозволів на 

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

7.11 
Про продовження ФОП Ляшенко О. С. терміну дії дозволу на 

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

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

8.1 
Про переведення черги квартирного обліку сім'ї гр.                     

Зубенка  В. В. за місцем проживання 

Сергій КАНЮРА 

– начальник управління 

8.2 Про взяття на соціальний квартирний облік -//- 

8.3 Про зняття з квартирного обліку -//- 

8.4 Про взяття на квартирний облік -//- 

8.5 Про упорядкування квартирних справ -//- 

8.6 Про передачу квартир у власність громадян -//- 

8.7 

Про продовження строку подачі документів для участі у 

конкурсі серед ОСББ та ЖБК міста щодо реалізації 

підготовлених ними проектів в рамках Програми підтримки 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 

житлово–будівельних кооперативів у місті Ірпінь на 2019-

2021 роки 

-//- 

8.8 
Про затвердження КПП «Теплоенергопостач» Ірпінської 

міської ради платної послуги з видачі технічних умов 
-//- 

8.9 
Про затвердження КП «УЖКГ «Ірпінь» Ірпінської міської 

ради платної послуги з видачі технічних умов 
-//- 

8.10 

Про коригування тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

та послугу  з постачання теплової енергії, що надаються ТОВ 

«ОК «СИНЕРГІЯ ЕНЕРДЖІ» 

-//- 

8.11 

Про коригування тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання 

теплової енергії, що  надаються ТОВ «Ірпіньтеплопостач» 

-//- 

8.12 
Про включення жилого приміщення за адресою: м. Ірпінь, 

вул. Котляревського 54-а, кв. 18 до числа службового 
-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

9.1 

Про надання дозволу батьку, Горькову Олексію Вікторовичу, 

на укладення договору дарування будинку та земельних 

ділянок (кадастровий номер 3210900000:01:038:0094, 

3210900000:01:038:0095) за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, 

вул. Гагаріна, буд. 64, на ім‘я малолітньої доньки, Горькової 

Альбіни Олексіївни, 28.05.2009 р. н., та на  укладення 

договору дарування будинку та земельної ділянки 

(кадастровий номер 3210900000:01:174:7435)  за адресою: 

Київська обл., м. Ірпінь, вул. Носова Миколи, буд. 2, на ім‘я 

малолітнього сина, Горькова Кірілла Олексійовича, 

28.05.2009 р. н. 

Марина ПРОСЯНИК 

– в. о. заступника 

начальника служби 

9.2 

Про надання дозволу неповнолітньому Клікіну Іллі 

Ігоровичу, 07.07.2005 р.н., зі згоди батьків Клікіна Ігоря 

Валерійовича та Клікіної Наталії Анатоліївни, на продаж 1/2 

частини квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. 

Мечнікова, буд. 118-а, кв. 68, та на купівлю 1/2 частини 

будинку та 1/2 частини земельної ділянки (кадастровий номер 

3211200000:08:003:0106) за адресою: Київська обл., м. Фастів, 

вул. Трудова, буд. 38, на своє ім‘я 

-//- 
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9.3 

Про надання дозволу матері, Зубрієнко Тетяні Борисівні, від  

імені малолітньої доньки, Ніколаєць Кіри Олександрівни 

05.03.2010 р.н., та про надання дозволу Ніколаєць Ганні 

Павлівні, на укладення договору про поділ земельної ділянки 

(кадастровий номер 3210900000:01:045:0091) за  адресою: 

Київська обл., м. Ірпінь, вул. Матросова, земельна ділянка 15 

г, 1/4 частка якої належить малолітній Ніколаєць Кірі 

Олександрівні, 05.03.2010 р.н., та 3/4 частки належить 

Ніколаєць Ганні Павлівні, на дві окремі земельні ділянки 

-//- 

9.4 

Про надання дозволу Орлову Володимиру Миколайовичу та 

Савчук Аліні Юріївні на укладення договору поділу частин 

будинку за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Капітана 

Зайцева, буд. 9, в якому зареєстровані неповнолітня Артех 

Вікторія Романівна, 22.02.2004 р. н. та малолітній Орлов 

Максим  Володимирович, 22.10.2009 р. н., на два окремі 

житлові будинки 

-//- 

9.5 

Про надання дозволу Литвиненку Валерію Борисовичу та 

Белозерцевій Світлані Іванівні, Слабченку Роману 

Вікторовичу на  укладення  договору поділу частин будинку 

за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, провул. Будника М. 

(провул. Революції), буд. 6, в якому зареєстровані малолітні 

Слабченко Філіпп Романович, 23.10.2008 р.н., Слабченко 

Микита Романович, 17.03.2011 р.н., Слабченко Єва 

Романівна, 07.10.2020 р. н., на два окремі житлові будинки 

-//- 

9.6 

Про надання дозволу Лук‘янову Дмитру Євгеновичу та 

Молоковій Юлії Олександрівні на укладення договору про 

поділ спільного майна подружжя, а саме, квартири за  

адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Матросова, буд. 21/1, 

кв. 9, в якій зареєстровані неповнолітній син, Лук‘янов Артем 

Дмитрович, 15.09.2005 р. н., та малолітні доньки, Лук‘янова 

Васіліса Дмитрівна, 21.01.2009 р. н., Лук‘янова Варвара 

Дмитрівна, 18.06.2011 р. н. 

-//- 

9.7 

Про надання дозволу Столярчук Світлані Іванівні та 

Столярчуку Юрію Ярославовичу на  укладення договору про 

поділ спільного майна подружжя, а саме, 2/3 частини 

квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Ново-

Оскольська, буд. 2є, кв. 205, в якій 1/3 частина квартири 

належить малолітньому сину, Столярчуку Тарасу Юрійовичу, 

23.03.2009 р. н. 

-//- 

9.8 

Про надання дозволу неповнолітній Залізняк Анні-Марії 

Сергіївні, 21.12.2003 р. н., зі згоди батьків, Залізняка  Сергія 

Івановича та Залізняк Марини Борисівни, на укладення 

договору купівлі-продажу автомобіля марки TOYOTA, 

модель AVENSIS, 2008  року випуску, вид транспортного 

засобу-легковий, номер шасі (кузова, рами) 

SB1EZ56LX0Е072082, колір-сірий, транзитний номер - 

Т5СВ9627, на її ім‘я та на  реєстрацію у територіальному 

сервісному центрі МВС України 

-//- 

9.9 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 

батьківських прав Бондар Ірини Михайлівни відносно 

малолітніх дітей: Бондар Крістіни Миколаївни, 06.08.2013 

р.н., Бондар Дар‘ї Миколаївни, 31.10.2011 р. н., Бондар 

Володимира Миколайовича, 28.07.2015 р.н., Бондар Юрія 

Олеговича, 05.05.2009 р. н. 

 

-//- 
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9.10 

Про затвердження висновку про недоцільність позбавлення 

батьківських прав Гаражи Володимира Олександровича 

відносно малолітніх дітей, Гаражи Дмитра Володимировича, 

19.12.2013 р.н., та Гаражи Андрія Володимировича, 

21.06.2018 р. н. 

-//- 

9.11 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

визначення місця проживання малолітніх дітей, Бензель 

Аріни Ігорівни, 10.06.2009 р.н., та Бензель Мілани Ігорівни, 

16.09.2014 р. н., з матір‘ю,  Бензель Інною Анатоліївною 

-//- 

9.12 

Про затвердження висновку про визначення місця 

проживання малолітнього Єрмака Даніїла Артуровича, 

02.03.2012 р. н., з батьком, Єрмаком Артуром  Ігоровичем 

-//- 

9.13 

Про визначення місця проживання малолітніх дітей 

Гончаренка Архипа Володимировича, 05.12.2016 р. н., та 

Гончаренка  Захара Володимировича, 19.12.2018 р. н. 

-//- 

9.14 
Про визначення місця проживання малолітньої Семенюк 

Софії Ігорівни, 16.10.2019 р. н. 
-//- 

9.15 

Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім‘ї 

про підтвердження місця проживання дитини, Берегової 

Карини Євгенівни, 04.03.2007 р. н., для її тимчасового виїзду 

за межі України 

-//- 

9.16 

Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім‘ї 

про підтвердження місця проживання дитини, Берегової Дар‘ї 

Євгенівни, 17.05.2010 р. н., для її тимчасового виїзду за межі 

України 

-//- 

9.17 

Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім‘ї 

про підтвердження місця проживання дитини, Донченко 

Максима Вадимовича, 24.11.2008 р. н.,  для його тимчасового 

виїзду за межі України 

-//- 

9.18 

Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування, малолітнім,  Лемешко Богданом Ігоровичем, 

14.02.2015 р. н. 

-//- 

9.19 

Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування, малолітнім, Шевченко Глєбом Васильовичем, 

05.10.2017 р. н. 

-//- 

9.20 
Про встановлення статусу дитини-сироти неповнолітній, 

Ремезовській Валерії Сергіївні, 19.04.2003 р. н. 
-//- 

9.21 

Про надання дозволу дядьку, Бадрудінову Сергію 

Олександровичу, від імені малолітнього племінника, 

Маркушина Марка Олександровича, 27.08.2020 р.н., на 

укладення та підписання договору про поділ спадкового 

майна після смерті матері, Маркушиної Наталії 

Олександрівни 

 

 

-//- 

9.22 

Про надання дозволу батьку, Маркушину Олександру 

Григоровичу, від імені малолітнього сина, Маркушина Марка 

Олександровича, 27.08.2020 р.н., на укладення та підписання 

договору купівлі-продажу земельної ділянки та нежитлового 

приміщення на його ім’я 

 

 

-//- 

9.23 

Про переведення дитячого будинку сімейного типу 

Батурського Володимира Анатолійовича та Батурської 

Тетяни Володимирівни в статус прийомної сім‘ї 

-//- 

9.24 

Про висунення кандидатури Артеменко Ірини Миколаївни 

для представлення на присвоєння почесного звання України 

«Мати-героїня» 

-//- 
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ВИРІШИЛИ: Порядок денний  взяти за основу: 
 

Голосували: 

 «За» – 15 

 «Проти» – 0  

            «Утримались» – 0 

             

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й : 

 НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ  

 
ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ 

1.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень 

реабілітованим, які мають право на пільги, передбачені Законом України 

«Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного 

режиму 1917-1991 років» 

 Доповідає: Дмитро НЕГРЕША – керуючий справами 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №35/1 «Про затвердження Положення про порядок 

видачі посвідчень реабілітованим, які мають право на пільги, 

передбачені Законом України «Про реабілітацію жертв репресій 

комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» (додається) 

 Голосували: «За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

   

1.2 СЛУХАЛИ: Про втрату чинності рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради «Про затвердження нового складу комісії з питань поновлення прав 

реабілітованих при виконавчому комітеті  Ірпінської міської ради» від 

25.03.2016 року №61» 

 Доповідає: Дмитро НЕГРЕША – керуючий справами 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №35/2 «Про втрату чинності рішення виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради «Про затвердження нового складу 

комісії з питань поновлення прав реабілітованих при виконавчому 

комітеті  Ірпінської міської ради» від 25.03.2016 року №61» (додається) 

 Голосували: «За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

   

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ЕКОНОМІКИ 

2. СЛУХАЛИ: Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку м. Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, 

Коцюбинське за 2020 рік 

 Доповідає: Ольга ШЕВЧЕНКО – заступник начальника  

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №36 «Про підсумки виконання Програми соціально-

економічного та культурного розвитку м. Ірпінь та селищ Ворзель, 

Гостомель, Коцюбинське за 2020 рік» (додається) 

 Голосували: «За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0  

   

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

3.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації 
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 Доповідає: Жанна ОСТАПЧУК – заступник директора  

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №37/1 «Про затвердження проектно-кошторисної 

документації» (додається) 

 Голосували: «За» – 13 

«Проти» – 2 (Віктор ГУРІН, Олег ОПОЛІНСЬКИЙ) 

«Утримались» – 0  

 

3.2 СЛУХАЛИ: Про передачу виконавчому комітету Ірпінської міської ради 

передпроектної документації по об’єкту: «Будівництва відокремленої 

смуги громадського транспорту між м. Ірпінь та м. Київ Київської 

області» 

 Доповідає: Жанна ОСТАПЧУК – заступник директора  

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №37/2 «Про передачу виконавчому комітету 

Ірпінської міської ради передпроектної документації по об’єкту: 

«Будівництва відокремленої смуги громадського транспорту між               

м. Ірпінь та м. Київ Київської області» (додається) 

 Голосували: «За» – 14 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 1 (Віктор ГУРІН) 

 

ПИТАННЯ КП «УЖКГ «ІРПІНЬ» 

4. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на облаштування загороджувальних елементів на 

перехресті вул. Незалежності та вул. Житомирська в м. Ірпінь 

 Доповідає: Сергій СКРИПНИК – директор  

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №38 «Про надання дозволу на облаштування 

загороджувальних елементів на перехресті вул. Незалежності та              

вул. Житомирська в м. Ірпінь» (додається) 

 Голосували: «За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

5.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку органу опіки і піклування про  доцільність 

призначення Аніканової Н. В. опікуном над Іштуліним В. В. 

 Доповідає: Ірина ЯБЛОНСЬКА – заступник начальника  

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №39/1 «Про затвердження висновку органу опіки і 

піклування про доцільність призначення Аніканової Н. В. опікуном над 

Іштуліним В. В.» (додається) 

 Голосували: «За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

5.2 СЛУХАЛИ: Про затвердження нового складу комітету забезпечення доступності 

осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення до об’єктів 

соціальної та інженерно-транспортної  інфраструктури  при 

виконавчому комітеті Ірпінської міської ради 

 Доповідає: Ірина ЯБЛОНСЬКА – заступник начальника  

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №39/2 «Про затвердження нового складу комітету 

забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших мало мобільних 

груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної  

інфраструктури  при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради» 

(додається) 
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 Голосували: «За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

                                      ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

6.1 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в межах міста Ірпінь 

ФОП Галайко Аліні Сергіївні 

 Доповідає: Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу  

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №40/1 «Про надання дозволу на виносну та виїзну 

торгівлю в межах міста Ірпінь ФОП Галайко Аліні Сергіївні» 

(додається) 

 Голосували: «За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

   

6.2 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в межах міста Ірпінь 

ФОП Кривенко Віктору Григоровичу 

 Доповідає: Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу  

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №40/2 «Про надання дозволу на виносну та виїзну 

торгівлю в межах міста Ірпінь ФОП Кривенко Віктору Григоровичу» 

(додається) 

 Голосували: «За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

   

6.3 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в межах міста Ірпінь 

ФОП Андрейкові Ярославу Миколайовичу 

 Доповідає: Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу  

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №40/3 «Про надання дозволу на виносну та виїзну 

торгівлю в межах міста Ірпінь ФОП Андрейкові Ярославу 

Миколайовичу» (додається) 

 Голосували: «За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

   

6.4 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю за адресою:                  

м. Ірпінь, вул. Чехова (зона парковки навпроти будинку № 9-а) ФОП 

Жидецькому Олександру Леонідовичу 

 Доповідає: Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу  

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №40/4 «Про надання дозволу на виносну та виїзну 

торгівлю за адресою: м. Ірпінь, вул. Чехова (зона парковки навпроти 

будинку № 9-а) ФОП Жидецькому Олександру Леонідовичу» 

(додається) 

 Голосували: «За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

   

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

вул. Ново-Оскольська (на території скверу) 

 Доповідає: Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу  

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №40/5 «Про надання дозволу на проведення ярмарки 

за адресою: м. Ірпінь вул. Ново-Оскольська (на території скверу)» 
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(додається) 

 

 Голосували: «За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

   

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9 

 

 

Доповідає:  

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Голосували: 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Доповідає:  

ВИРІШИЛИ: 

 

Голосували: 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Доповідає:  

ВИРІШИЛИ: 

 

 

Голосували: 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Доповідає:  

ВИРІШИЛИ: 

 

 

Голосували: 

Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу  

Прийняти  рішення  №40/6 «Про надання дозволу на проведення 

ярмарки за адресою: м. Ірпінь вул. Шевченка, в зоні парковки (навпроти 

буд. № 3)» (додається) 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю у місті Ірпінь в 

районі парку «Незнайка» 

Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу  

Прийняти  рішення  №40/7 «Про надання дозволу на виносну та виїзну 

торгівлю у місті Ірпінь в районі парку «Незнайка» (додається) 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

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

сфері розваг на території м. Ірпінь ФОП Миронюк Галині Василівні 

Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу  

Прийняти  рішення  №40/8 «Про надання дозволу на виносну та виїзну 

торгівлю і надання послуг у сфері розваг на території м. Ірпінь ФОП 

Миронюк Галині Василівні» (додається) 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в місті Ірпінь по 

вул. Центральна (Привокзальна площа) 

Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу  

Прийняти  рішення  №40/9 «Про надання дозволу на виносну та виїзну 

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

(додається) 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

6.10 СЛУХАЛИ: 

 

Доповідає:  

ВИРІШИЛИ: 

 

 

Голосували: 

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

вул. Чехова (зона парковки біля парку «Центральний») 

Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу  

Прийняти  рішення  №40/10 «Про надання дозволу на виносну та виїзну 

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

«Центральний» (додається) 

«За» – 15 
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«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

6.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.12 

 

 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Доповідає:  

ВИРІШИЛИ: 

 

 

Голосували: 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Доповідає:  

ВИРІШИЛИ: 

 

 

Голосували: 

 

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

сфері розваг в місті Ірпінь по вул. Стельмаха (парк «Письменників») 

Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу  

Прийняти  рішення  №40/11 «Про надання дозволу на виносну та виїзну 

торгівлю і надання послуг у сфері розваг в місті Ірпінь по                        

вул. Стельмаха (парк «Письменників»)» (додається) 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

Про надання дозволу на знесення, кронування та санітарну чистку 

аварійних, сухостійних дерев у м. Ірпінь  

Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу  

Прийняти рішення №40/12 «Про надання дозволу на знесення, 

кронування та санітарну чистку аварійних, сухостійних дерев у                       

м. Ірпінь» (додається) 

«За» – 14 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 1 (Ольга КОРЧИНСЬКА) 

 

 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

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

майна – житловому будинку гр. Геєць Г. М. в м. Ірпінь 

 Доповідає: Михайло Сапон – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №41/1 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – житловому будинку гр. 

Геєць Г. М. в м. Ірпінь» (додається) 

 Голосували: 

 

 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

   

7.2 СЛУХАЛИ: Про переведення гр. Заріцької Т. В., гр. Заріцької О. С. садового 

будинку № 22 в с. Михайлівка-Рубежівка, СТ «Росавка» в житловий 

будинок 

 Доповідає: Михайло Сапон – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №41/2 «Про переведення гр. Заріцької Т. В.,               

гр. Заріцької О. С. садового будинку № 22 в с. Михайлівка-Рубежівка,           

СТ «Росавка» в житловий будинок» (додається) 

 Голосували: 

 

 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

   

7.3 СЛУХАЛИ: Про продовження ТОВ «ЛЕГІОН 2015» терміну дії дозволів на 

розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Ірпінь 

 Доповідає: Михайло Сапон – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №41/3 «Про продовження ТОВ «ЛЕГІОН 2015» 

терміну дії дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті 

Ірпінь» (додається) 
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 Голосували: 

 

 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

   

7.4 СЛУХАЛИ: Про оформлення ФОП Мазур С. А. дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь 

 Доповідає: Михайло Сапон – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №41/4 «Про оформлення ФОП Мазур С. А. дозволу 

на розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Ірпінь» (додається) 

 Голосували: 

 

 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

   

7.5 СЛУХАЛИ: Про оформлення ФОП Метолапов І. М. дозволів на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь 

 Доповідає: Михайло Сапон – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №41/5 «Про оформлення ФОП Метолапов І. М. 

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

(додається) 

 Голосували: 

 

 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

   

7.6 СЛУХАЛИ: Про зміну поштової адреси житлового будинку в м. Ірпінь по                   

вул. 6 Лінія, 21 

 Доповідає: Михайло Сапон – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №41/6 «Про зміну поштової адреси житлового 

будинку в м. Ірпінь по вул. 6 Лінія, 21» (додається) 

 Голосували: 

 

 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

   

7.7 СЛУХАЛИ: Про оформлення ТОВ «МОНОЛІТ ПРО» дозволів на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами в місті Ірпінь 

 Доповідає: Михайло Сапон – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №41/7 «Про оформлення ТОВ «МОНОЛІТ ПРО» 

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

(додається) 

 Голосували: 

 

 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

   

7.8 СЛУХАЛИ: Про оформлення ФОП Пікуля Н. М. дозволів на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь 

 Доповідає: Михайло Сапон – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №41/8 «Про оформлення ФОП Пікуля Н. М. дозволів 

на розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Ірпінь» (додається) 

 Голосували: 

 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 
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7.9 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

Доповідає: 

ВИРІШИЛИ: 

 

 

 

Голосували: 

 

 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності  гр. 

Раковець О. П. та гр. Раковець Л. Ф. в м. Ірпінь по вул. Українській, 1-д 

з присвоєнням нових поштових адрес 

Михайло Сапон – начальник відділу 

Прийняти  рішення  №41/9 «Про виділення частин житлового будинку в 

окремі об’єкти власності  гр. Раковець О. П. та гр. Раковець Л. Ф. в           

м. Ірпінь по вул. Українській, 1-д з присвоєнням нових поштових адрес» 

(додається) 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

 

7.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Доповідає: 

ВИРІШИЛИ: 

 

 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Доповідає: 

ВИРІШИЛИ: 

 

 

Голосували: 

 

 

Про оформлення МП ТОВ «РЕЛАКС» дозволів на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь 

Михайло Сапон – начальник відділу 

Прийняти  рішення  №41/10 «Про оформлення МП ТОВ «РЕЛАКС» 

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

(додається) 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

Про продовження ФОП Ляшенко О. С. терміну дії дозволу на 

розміщення об’єкту зовнішньої реклами в місті Ірпінь 

Михайло Сапон – начальник відділу 

Прийняти  рішення  №41/11 «Про продовження ФОП Ляшенко О. С. 

терміну дії дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами в місті 

Ірпінь» (додається) 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

8.1 СЛУХАЛИ: Про переведення черги квартирного обліку сім'ї гр. Зубенка  В. В. за 

місцем проживання 

 Доповідає: Канюра Сергій – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №42/1 «Про переведення черги квартирного обліку 

сім'ї гр. Зубенка  В. В. за місцем проживання» (додається) 

 Голосували: «За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

   

8.2 СЛУХАЛИ: Про взяття на соціальний квартирний облік 

 Доповідає: Канюра Сергій – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  №42/2 «Про взяття на соціальний квартирний облік» 

(додається) 

 Голосували: «За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 
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8.3 СЛУХАЛИ: Про зняття з квартирного обліку 

 Доповідає: Канюра Сергій – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №42/3 «Про зняття з квартирного обліку» 

(додається) 

 Голосували: «За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

   

8.4 СЛУХАЛИ: Про взяття на квартирний облік 

 Доповідає: Канюра Сергій – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  №42/4 «Про взяття на квартирний облік» (додається) 

 Голосували: «За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

   

8.5 СЛУХАЛИ: Про упорядкування квартирних справ 

 Доповідає: Канюра Сергій – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №42/5 «Про упорядкування квартирних справ» 

(додається) 

 Голосували: «За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

   

8.6 СЛУХАЛИ: Про передачу квартир у власність громадян 

 Доповідає: Канюра Сергій – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  №42/6 «Про передачу квартир у власність громадян» 

(додається) 

 Голосували: «За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

   

8.7 СЛУХАЛИ: Про продовження строку подачі документів для участі у конкурсі серед 

ОСББ та ЖБК міста щодо реалізації підготовлених ними проектів в 

рамках Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків та житлово–будівельних кооперативів у місті Ірпінь на 2019-

2021 роки 

 Доповідає: Канюра Сергій – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення №42/7 «Про продовження строку подачі документів 

для участі у конкурсі серед ОСББ та ЖБК міста щодо реалізації 

підготовлених ними проектів в рамках Програми підтримки об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків та житлово–будівельних 

кооперативів у місті Ірпінь на 2019-2021 роки» (додається) 

 Голосували: «За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

   

8.8 СЛУХАЛИ: Про затвердження КПП «Теплоенергопостач» Ірпінської міської ради 

платної послуги з видачі технічних умов 

 Доповідає: Канюра Сергій – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №42/8 «Про затвердження КПП 

«Теплоенергопостач» Ірпінської міської ради платної послуги з видачі 
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технічних умов» (додається) 

 Голосували: «За» – 13 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 2 (Віктор ГУРІН, Євгенія РОСТОЛОПА) 

   

8.9 СЛУХАЛИ: Про затвердження КП «УЖКГ «Ірпінь» Ірпінської міської ради платної 

послуги з видачі технічних умов 

 Доповідає: Канюра Сергій – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №42/9 «Про затвердження КП «УЖКГ «Ірпінь» 

Ірпінської міської ради платної послуги з видачі технічних умов» 

(додається) 

 Голосували: «За» – 13 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 2 (Віктор ГУРІН, Євгенія РОСТОЛОПА) 

   

8.10 СЛУХАЛИ: Про коригування тарифу на теплову енергію, її виробництво, та послугу  

з постачання теплової енергії, що надаються ТОВ «ОК «СИНЕРГІЯ 

ЕНЕРДЖІ» 

 Доповідає: Канюра Сергій – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №42/10 «Про коригування тарифу на теплову 

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

надаються ТОВ «ОК «СИНЕРГІЯ ЕНЕРДЖІ» (додається) 

 Голосували: «За» – 11 

«Проти» – 1 (Євгенія РОСТОЛОПА) 

«Утримались» – 3 (Віктор ГУРІН, Ольга КОРЧИНСЬКА,  

Олег ОПОЛІНСЬКИЙ) 

   

8.11 СЛУХАЛИ: Про коригування тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії, 

що  надаються ТОВ «Ірпіньтеплопостач» 

 Доповідає: Канюра Сергій – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №42/11 «Про коригування тарифу на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послугу з 

постачання теплової енергії, що  надаються ТОВ «Ірпіньтеплопостач» 

(додається) 

 Голосували: «За» – 11 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 4 (Віктор ГУРІН, Євгенія РОСТОЛОПА,  

Ольга КОРЧИНСЬКА, Олег ОПОЛІНСЬКИЙ) 

   

8.12 СЛУХАЛИ: Про включення жилого приміщення за адресою: м. Ірпінь, 

вул.Котляревського 54-а, кв. 18 до числа службового 

 Доповідає: Канюра Сергій – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №42/12 «Про включення жилого приміщення за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Котляревського 54-а, кв. 18 до числа 

службового» (додається) 

 Голосували: «За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 
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8.13 СЛУХАЛИ: 

 

 

 

Доповідає: 

Про надання дозволу на демонтаж самочинно встановлених металевих 

воріт, розташованих у проїзді комунальної власності між ДНЗ №5 

«Віночок» та приватною садибою №11-а по вул. Університетська у           

м. Ірпінь 

Канюра Сергій – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №42/13 «Про надання дозволу на демонтаж 

самочинно встановлених металевих воріт, розташованих у проїзді 

комунальної власності між ДНЗ №5 «Віночок» та приватною садибою 

№11-а по вул. Університетська у м. Ірпінь» (додається) 

 Голосували: «За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

9.1 СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доповідає: 

Про надання дозволу батьку, Горькову Олексію Вікторовичу, на 

укладення договору дарування будинку та земельних ділянок 

(кадастровий номер 3210900000:01:038:0094, 3210900000:01:038:0095) 

за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Гагаріна, буд. 64, на ім‘я 

малолітньої доньки, Горькової Альбіни Олексіївни, 28.05.2009 р. н., та 

на  укладення договору дарування будинку та земельної ділянки 

(кадастровий номер 3210900000:01:174:7435)  за адресою: Київська обл., 

м. Ірпінь, вул. Носова Миколи, буд. 2, на ім‘я малолітнього сина, 

Горькова Кірілла Олексійовича, 28.05.2009 р. н. 

Марина Просяник - в. о. заступника начальника служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 43/1 «Про надання дозволу батьку, Горькову 

Олексію Вікторовичу, на укладення договору дарування будинку та 

земельних ділянок (кадастровий номер 3210900000:01:038:0094, 

3210900000:01:038:0095) за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. 

Гагаріна, буд. 64, на ім‘я малолітньої доньки, Горькової Альбіни 

Олексіївни, 28.05.2009 р. н., та на  укладення договору дарування 

будинку та земельної ділянки (кадастровий номер 

3210900000:01:174:7435)  за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. 

Носова Миколи, буд. 2, на ім‘я малолітнього сина, Горькова Кірілла 

Олексійовича, 28.05.2009 р. н.» (додається) 

 Голосували: 

 

 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.2 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу неповнолітньому Клікіну Іллі Ігоровичу, 

07.07.2005 р.н., зі згоди батьків Клікіна Ігоря Валерійовича та Клікіної 

Наталії Анатоліївни, на продаж 1/2 частини квартири за адресою: 

Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мечнікова, буд. 118-а, кв. 68, та на купівлю 

1/2 частини будинку та 1/2 частини земельної ділянки (кадастровий 

номер 3211200000:08:003:0106) за адресою: Київська обл., м. Фастів, 

вул. Трудова, буд. 38, на своє ім‘я 

 Доповідає: Марина Просяник - в. о. заступника начальника служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 43/2 «Про надання дозволу неповнолітньому 

Клікіну Іллі Ігоровичу, 07.07.2005 р.н., зі згоди батьків Клікіна Ігоря 

Валерійовича та Клікіної Наталії Анатоліївни, на продаж 1/2 частини 

квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мечнікова, буд. 118-

а, кв. 68, та на купівлю 1/2 частини будинку та 1/2 частини земельної 
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ділянки (кадастровий номер 3211200000:08:003:0106) за адресою: 

Київська обл., м. Фастів, вул. Трудова, буд. 38, на своє ім‘я» (додається) 

 Голосували: 

 

 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.3 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу матері, Зубрієнко Тетяні Борисівні, від  імені 

малолітньої доньки, Ніколаєць Кіри Олександрівни 05.03.2010 р.н., та 

про надання дозволу Ніколаєць Ганні Павлівні, на укладення договору 

про поділ земельної ділянки (кадастровий номер 

3210900000:01:045:0091) за  адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. 

Матросова, земельна ділянка 15 г, 1/4 частка якої належить малолітній 

Ніколаєць Кірі Олександрівні, 05.03.2010 р.н., та 3/4 частки належить 

Ніколаєць Ганні Павлівні, на дві окремі земельні ділянки 

 Доповідає: Марина Просяник - в. о. заступника начальника служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 43/3 «Про надання дозволу матері, Зубрієнко 

Тетяні Борисівні, від  імені малолітньої доньки, Ніколаєць Кіри 

Олександрівни 05.03.2010 р.н., та про надання дозволу Ніколаєць Ганні 

Павлівні, на укладення договору про поділ земельної ділянки 

(кадастровий номер 3210900000:01:045:0091) за  адресою: Київська обл., 

м. Ірпінь, вул. Матросова, земельна ділянка 15 г, 1/4 частка якої 

належить малолітній Ніколаєць Кірі Олександрівні, 05.03.2010 р.н., та 

3/4 частки належить Ніколаєць Ганні Павлівні, на дві окремі земельні 

ділянки» (додається) 

 Голосували: 

 

 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.4 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Орлову Володимиру Миколайовичу та Савчук 

Аліні Юріївні на укладення договору поділу частин будинку за адресою: 

Київська обл., м. Ірпінь, вул. Капітана Зайцева, буд. 9, в якому 

зареєстровані неповнолітня Артех Вікторія Романівна, 22.02.2004 р. н. та 

малолітній Орлов Максим  Володимирович, 22.10.2009 р. н., на два 

окремі житлові будинки 

 Доповідає: Марина Просяник - в. о. заступника начальника служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 43/4 «Про надання дозволу Орлову Володимиру 

Миколайовичу та Савчук Аліні Юріївні на укладення договору поділу 

частин будинку за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Капітана 

Зайцева, буд. 9, в якому зареєстровані неповнолітня Артех Вікторія 

Романівна, 22.02.2004 р. н. та малолітній Орлов Максим  

Володимирович, 22.10.2009 р. н., на два окремі житлові будинки» 

(додається) 

 Голосували: 

 

 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.5 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Литвиненку Валерію Борисовичу та Белозерцевій 

Світлані Іванівні, Слабченку Роману Вікторовичу на  укладення  

договору поділу частин будинку за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, 

провул. Будника М. (провул. Революції), буд. 6, в якому зареєстровані 

малолітні Слабченко Філіпп Романович, 23.10.2008 р.н., Слабченко 
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Микита Романович, 17.03.2011 р.н., Слабченко Єва Романівна, 

07.10.2020 р. н., на два окремі житлові будинки 

 Доповідає: Марина Просяник - в. о. заступника начальника служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 43/5 «Про надання дозволу Литвиненку Валерію 

Борисовичу та Белозерцевій Світлані Іванівні, Слабченку Роману 

Вікторовичу на  укладення  договору поділу частин будинку за адресою: 

Київська обл., м. Ірпінь, провул. Будника М. (провул. Революції), буд. 6, 

в якому зареєстровані малолітні Слабченко Філіпп Романович, 

23.10.2008 р.н., Слабченко Микита Романович, 17.03.2011 р.н., 

Слабченко Єва Романівна, 07.10.2020 р. н., на два окремі житлові 

будинки» (додається) 

 Голосували: 

 

 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

   

9.6 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Лук‘янову Дмитру Євгеновичу та Молоковій Юлії 

Олександрівні на укладення договору про поділ спільного майна 

подружжя, а саме, квартири за  адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. 

Матросова, буд. 21/1, кв. 9, в якій зареєстровані неповнолітній син, 

Лук‘янов Артем Дмитрович, 15.09.2005 р. н., та малолітні доньки, 

Лук‘янова Васіліса Дмитрівна, 21.01.2009 р. н., Лук‘янова Варвара 

Дмитрівна, 18.06.2011 р. н. 

 Доповідає: Марина Просяник - в. о. заступника начальника служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 43/6 «Про надання дозволу Лук‘янову Дмитру 

Євгеновичу та Молоковій Юлії Олександрівні на укладення договору 

про поділ спільного майна подружжя, а саме, квартири за  адресою: 

Київська обл., м. Ірпінь, вул. Матросова, буд. 21/1, кв. 9, в якій 

зареєстровані неповнолітній син, Лук‘янов Артем Дмитрович, 

15.09.2005 р. н., та малолітні доньки, Лук‘янова Васіліса Дмитрівна, 

21.01.2009 р. н., Лук‘янова Варвара Дмитрівна, 18.06.2011 р. н.» 

(додається) 

 Голосували: 

 

 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

   

9.7 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Столярчук Світлані Іванівні та Столярчуку Юрію 

Ярославовичу на  укладення договору про поділ спільного майна 

подружжя, а саме, 2/3 частини квартири за адресою: Київська обл., м. 

Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, буд. 2є, кв. 205, в якій 1/3 частина 

квартири належить малолітньому сину, Столярчуку Тарасу Юрійовичу, 

23.03.2009 р. н. 

 Доповідає: Марина Просяник - в. о. заступника начальника служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 43/7 «Про надання дозволу Столярчук Світлані 

Іванівні та Столярчуку Юрію Ярославовичу на  укладення договору про 

поділ спільного майна подружжя, а саме, 2/3 частини квартири за 

адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, буд. 2є, кв. 205, 

в якій 1/3 частина квартири належить малолітньому сину, Столярчуку 

Тарасу Юрійовичу, 23.03.2009 р. н.» (додається) 

 Голосували: 

 

 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 



 20 

   

9.8 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу неповнолітній Залізняк Анні-Марії Сергіївні, 

21.12.2003 р. н., зі згоди батьків, Залізняка  Сергія Івановича та Залізняк 

Марини Борисівни, на укладення договору купівлі-продажу автомобіля 

марки TOYOTA, модель AVENSIS, 2008  року випуску, вид 

транспортного засобу-легковий, номер шасі (кузова, рами) 

SB1EZ56LX0Е072082, колір-сірий, транзитний номер - Т5СВ9627, на її 

ім‘я та на  реєстрацію у територіальному сервісному центрі МВС 

України 

 Доповідає: Марина Просяник - в. о. заступника начальника служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 43/8 «Про надання дозволу неповнолітній Залізняк 

Анні-Марії Сергіївні, 21.12.2003 р. н., зі згоди батьків, Залізняка  Сергія 

Івановича та Залізняк Марини Борисівни, на укладення договору 

купівлі-продажу автомобіля марки TOYOTA, модель AVENSIS, 2008  

року випуску, вид транспортного засобу-легковий, номер шасі (кузова, 

рами) SB1EZ56LX0Е072082, колір-сірий, транзитний номер - Т5СВ9627, 

на її ім‘я та на  реєстрацію у територіальному сервісному центрі МВС 

України.» (додається) 

 Голосували: 

 

 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

   

9.9 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських 

прав Бондар Ірини Михайлівни відносно малолітніх дітей: Бондар 

Крістіни Миколаївни, 06.08.2013 р.н., Бондар Дар‘ї Миколаївни, 

31.10.2011 р. н., Бондар Володимира Миколайовича, 28.07.2015 р.н., 

Бондар Юрія Олеговича, 05.05.2009 р. н. 

 Доповідає: Марина Просяник - в. о. заступника начальника служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  №43/9 «Про затвердження висновку про доцільність 

позбавлення батьківських прав Бондар Ірини Михайлівни відносно 

малолітніх дітей: Бондар Крістіни Миколаївни, 06.08.2013 р.н., Бондар 

Дар‘ї Миколаївни, 31.10.2011 р. н., Бондар Володимира Миколайовича, 

28.07.2015 р.н., Бондар Юрія Олеговича, 05.05.2009 р. н.» (додається) 

 Голосували: 

 

 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

   

9.10 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про недоцільність позбавлення батьківських 

прав Гаражи Володимира Олександровича відносно малолітніх дітей, 

Гаражи Дмитра Володимировича, 19.12.2013 р.н., та Гаражи Андрія 

Володимировича, 21.06.2018 р. н. 

 Доповідає: Марина Просяник - в. о. заступника начальника служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №43/10 «Про затвердження висновку про 

недоцільність позбавлення батьківських прав Гаражи Володимира 

Олександровича відносно малолітніх дітей, Гаражи Дмитра 

Володимировича, 19.12.2013 р.н., та Гаражи Андрія Володимировича, 

21.06.2018 р. н.» (додається) 

 Голосували: 

 

 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 
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9.11 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку органу опіки та піклування про визначення 

місця проживання малолітніх дітей, Бензель Аріни Ігорівни, 10.06.2009 

р.н., та Бензель Мілани Ігорівни, 16.09.2014 р. н., з матір‘ю,  Бензель 

Інною Анатоліївною 

 Доповідає: Марина Просяник - в. о. заступника начальника служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №43/11 «Про затвердження висновку органу опіки 

та піклування про визначення місця проживання малолітніх дітей, 

Бензель Аріни Ігорівни, 10.06.2009 р.н., та Бензель Мілани Ігорівни, 

16.09.2014 р. н., з матір‘ю,  Бензель Інною Анатоліївною» (додається) 

 Голосували: 

 

 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

   

9.12 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про визначення місця проживання 

малолітнього Єрмака Даніїла Артуровича, 02.03.2012 р. н., з батьком, 

Єрмаком Артуром  Ігоровичем 

 Доповідає: Марина Просяник - в. о. заступника начальника служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №43/12 «Про затвердження висновку про визначення 

місця проживання малолітнього Єрмака Даніїла Артуровича, 02.03.2012 

р. н., з батьком, Єрмаком Артуром  Ігоровичем» (додається) 

 Голосували: 

 

 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

   

9.13 СЛУХАЛИ: Про визначення місця проживання малолітніх дітей Гончаренка Архипа 

Володимировича, 05.12.2016 р. н., та Гончаренка  Захара 

Володимировича, 19.12.2018 р. н. 

 Доповідає: Марина Просяник - в. о. заступника начальника служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №43/13 «Про визначення місця проживання 

малолітніх дітей Гончаренка Архипа Володимировича, 05.12.2016 р. н., 

та Гончаренка  Захара Володимировича, 19.12.2018 р. н.» (додається) 

 Голосували: 

 

 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

   

9.14 СЛУХАЛИ: Про визначення місця проживання малолітньої Семенюк Софії Ігорівни, 

16.10.2019 р. н. 

 Доповідає: Марина Просяник - в. о. заступника начальника служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №43/14 «Про визначення місця проживання 

малолітньої Семенюк Софії Ігорівни, 16.10.2019 р. н.» (додається) 

 Голосували: 

 

 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

   

9.15 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім‘ї про 

підтвердження місця проживання дитини, Берегової Карини Євгенівни, 

04.03.2007 р. н., для її тимчасового виїзду за межі України 

 Доповідає: Марина Просяник - в. о. заступника начальника служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №43/15 «Про затвердження висновку служби у 

справах дітей та сім‘ї про підтвердження місця проживання дитини, 

Берегової Карини Євгенівни, 04.03.2007 р. н., для її тимчасового виїзду 
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за межі України» (додається) 

 Голосували: 

 

 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

9.16 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім‘ї про 

підтвердження місця проживання дитини, Берегової Дар‘ї Євгенівни, 

17.05.2010 р. н., для її тимчасового виїзду за межі України 

 Доповідає: Марина Просяник - в. о. заступника начальника служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №43/16 «Про затвердження висновку служби у 

справах дітей та сім‘ї про підтвердження місця проживання дитини, 

Берегової Дар‘ї Євгенівни, 17.05.2010 р. н., для її тимчасового виїзду за 

межі України» (додається) 

 Голосували: 

 

 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

   

9.17 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім‘ї про 

підтвердження місця проживання дитини, Донченко Максима 

Вадимовича, 24.11.2008 р. н.,  для його тимчасового виїзду за межі 

України 

 Доповідає: Марина Просяник - в. о. заступника начальника служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №43/17 «Про затвердження висновку служби у 

справах дітей та сім‘ї про підтвердження місця проживання дитини, 

Донченко Максима Вадимовича, 24.11.2008 р. н.,  для його тимчасового 

виїзду за межі України» (додається) 

 Голосували: 

 

 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

   

9.18 СЛУХАЛИ: Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, 

малолітнім,  Лемешко Богданом Ігоровичем, 14.02.2015 р. н. 

 Доповідає: Марина Просяник - в. о. заступника начальника служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №43/18 «Про втрату статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування, малолітнім, Лемешко Богданом Ігоровичем, 

14.02.2015 р. н.» (додається) 

 Голосували: 

 

 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

   

9.19 СЛУХАЛИ: Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, 

малолітнім, Шевченко Глєбом Васильовичем, 05.10.2017 р. н. 

 Доповідає: Марина Просяник - в. о. заступника начальника служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №43/19 «Про втрату статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування, малолітнім, Шевченко Глєбом Васильовичем, 

05.10.2017 р. н.» (додається) 

 Голосували: 

 

 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

   

9.20 СЛУХАЛИ: Про встановлення статусу дитини-сироти неповнолітній, Ремезовській 
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Валерії Сергіївні, 19.04.2003 р. н. 

 Доповідає: Марина Просяник - в. о. заступника начальника служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №43/20 «Про встановлення статусу дитини-сироти 

неповнолітній, Ремезовській Валерії Сергіївні, 19.04.2003 р. н.» 

(додається) 

 Голосували: 

 

 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

   

9.21 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу дядьку, Бадрудінову Сергію Олександровичу, від 

імені малолітнього племінника, Маркушина Марка Олександровича, 

27.08.2020 р.н., на укладення та підписання договору про поділ 

спадкового майна після смерті матері, Маркушиної Наталії 

Олександрівни 

 Доповідає: Марина Просяник - в. о. заступника начальника служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №43/21 «Про надання дозволу дядьку, Бадрудінову 

Сергію Олександровичу, від імені малолітнього племінника, Маркушина 

Марка Олександровича, 27.08.2020 р.н., на укладення та підписання 

договору про поділ спадкового майна після смерті матері, Маркушиної 

Наталії Олександрівни» (додається) 

 Голосували: 

 

 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

   

9.22 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу батьку, Маркушину Олександру Григоровичу, від 

імені малолітнього сина, Маркушина Марка Олександровича, 27.08.2020 

р.н., на укладення та підписання договору купівлі-продажу земельної 

ділянки та нежитлового приміщення на його ім’я 

 Доповідає: Марина Просяник - в. о. заступника начальника служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №43/22 «Про надання дозволу батьку, Маркушину 

Олександру Григоровичу, від імені малолітнього сина, Маркушина 

Марка Олександровича, 27.08.2020 р.н., на укладення та підписання 

договору купівлі-продажу земельної ділянки та нежитлового 

приміщення на його ім’я» (додається) 

 Голосували: 

 

 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

   

9.23 СЛУХАЛИ: Про переведення дитячого будинку сімейного типу Батурського 

Володимира Анатолійовича та Батурської Тетяни Володимирівни в 

статус прийомної сім‘ї 

 Доповідає: Марина Просяник - в. о. заступника начальника служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №43/23 «Про переведення дитячого будинку 

сімейного типу Батурського Володимира Анатолійовича та Батурської 

Тетяни Володимирівни в статус прийомної сім‘ї» (додається) 

 Голосували: 

 

 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

   

9.24 СЛУХАЛИ: Про висунення кандидатури Артеменко Ірини Миколаївни для 

представлення на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» 
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 Доповідає: Марина Просяник - в. о. заступника начальника служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №43/24 «Про висунення кандидатури Артеменко 

Ірини Миколаївни для представлення на присвоєння почесного звання 

України «Мати-героїня» (додається) 

 Голосували: 

 

 

«За» – 15 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

 

Головуючий                                                 (підпис)                          Андрій КРАВЧУК 
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П Е Р Е Л І К 

рішень, які було прийнято на засіданні 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради 30.03.2021 року 

 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ 
НОМЕР 

РІШЕННЯ 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ 

1.1 

Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень 

реабілітованим, які мають право на пільги, передбачені Законом України 

«Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 

1917-1991 років» 

35/1 

1.2 

Про втрату чинності рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

«Про затвердження нового складу комісії з питань поновлення прав 

реабілітованих при виконавчому комітеті  Ірпінської міської ради» від 

25.03.2016 року №61» 

35/2 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ЕКОНОМІКИ 

2. 
Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку м. Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське за 2020 рік 
36 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

3.1 Про затвердження проектно-кошторисної документації 37/1 

3.2 

Про передачу виконавчому комітету Ірпінської міської ради передпроектної 

документації по об’єкту: «Будівництва відокремленої смуги громадського 

транспорту між м. Ірпінь та м. Київ Київської області» 

37/2 

ПИТАННЯ КП «УЖКГ «ІРПІНЬ» 

4. 
Про надання дозволу на облаштування загороджувальних елементів на 

перехресті вул. Незалежності та вул. Житомирська в м. Ірпінь 
38 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

5.1 
Про затвердження висновку органу опіки і піклування про  доцільність 

призначення Аніканової Н. В. опікуном над Іштуліним В. В. 
39/1 

5.2 

Про затвердження нового складу комітету забезпечення доступності осіб з 

інвалідністю та інших мало мобільних груп населення до об’єктів соціальної 

та інженерно-транспортної  інфраструктури  при виконавчому комітеті 

Ірпінської міської ради 

39/2 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

6.1 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в межах міста Ірпінь 

ФОП Галайко Аліні Сергіївні 
40/1 

6.2 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в межах міста Ірпінь 

ФОП Кривенко Віктору Григоровичу 
40/2 

6.3 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в межах міста Ірпінь 

ФОП Андрейкові Ярославу Миколайовичу 
40/3 

6.4 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю за адресою: м. Ірпінь, 

вул. Чехова (зона парковки навпроти будинку № 9-а) ФОП Жидецькому 

Олександру Леонідовичу 

40/4 

6.5 
Про надання дозволу на проведення ярмарки за адресою:тм. Ірпінь                    

вул. Ново-Оскольська (на території скверу) 
40/5 

6.6 
Про надання дозволу на проведення ярмарки за адресою: м. Ірпінь                 

вул. Шевченка, в зоні парковки (навпроти буд. № 3) 
40/6 



 26 

6.7 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю у місті Ірпінь в районі 

парку «Незнайка» 
40/7 

6.8 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання послуг у сфері 

розваг на території м. Ірпінь ФОП Миронюк Галині Василівні 
40/8 

6.9 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в місті Ірпінь по вул. 

Центральна (Привокзальна площа) 
40/9 

6.10 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю у місті Ірпінь по вул. 

Чехова (зона парковки біля парку «Центральний») 
40/10 

6.11 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і надання послуг у сфері 

розваг в місті Ірпінь по вул. Стельмаха (парк «Письменників») 
40/11 

6.12 
Про надання дозволу на знесення, кронування та санітарну чистку аварійних, 

сухостійних дерев у м. Ірпінь 
40/12 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

7.1 
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна 

– житловому будинку гр. Геєць Г. М. в м.Ірпінь  
41/1 

7.2 
Про переведення гр. Заріцької Т. В., гр. Заріцької О. С. садового будинку № 

22 в с. Михайлівка-Рубежівка, СТ «Росавка» в житловий будинок 
41/2 

7.3 
Про продовження ТОВ «ЛЕГІОН 2015» терміну дії дозволів на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами в місті Ірпінь 
41/3 

7.4 
Про оформлення ФОП Мазур С. А. дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь 
41/4 

7.5 
Про оформлення ФОП Метолапов І. М. дозволів на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь 
41/5 

7.6 Про зміну поштової адреси житлового будинку в м. Ірпінь по вул. 6 Лінія, 21 41/6 

7.7 
Про оформлення ТОВ «МОНОЛІТ ПРО» дозволів на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь 
41/7 

7.8 
Про оформлення ФОП Пікуля Н. М. дозволів на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь 
41/8 

7.9 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності  гр. 

Раковець О. П. та гр. Раковець Л. Ф. в м. Ірпінь по вул. Українській, 1-д з 

присвоєнням нових поштових адрес 
41/9 

7.10 
Про оформлення МП ТОВ «РЕЛАКС» дозволів на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь 
41/10 

7.11 
Про продовження ФОП Ляшенко О. С. терміну дії дозволу на розміщення 

об’єкту зовнішньої реклами в місті Ірпінь 
41/11 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

8.1 
Про переведення черги квартирного обліку сім'ї гр. Зубенка  В. В. за місцем 

проживання 
42/1 

8.2 Про взяття на соціальний квартирний облік 42/2 

8.3 Про зняття з квартирного обліку 42/3 

8.4 Про взяття на квартирний облік 42/4 

8.5 Про упорядкування квартирних справ 42/5 

8.6 Про передачу квартир у власність громадян 42/6 

8.7 

Про продовження строку подачі документів для участі у конкурсі серед 

ОСББ та ЖБК міста щодо реалізації підготовлених ними проектів в рамках 

Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 

житлово–будівельних кооперативів у місті Ірпінь на 2019-2021 роки 

42/7 

8.8 
Про затвердження КПП «Теплоенергопостач» Ірпінської міської ради 

платної послуги з видачі технічних умов 
42/8 

8.9 
Про затвердження КП «УЖКГ «Ірпінь» Ірпінської міської ради платної 

послуги з видачі технічних умов 
42/9 
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8.10 

Про коригування тарифу на теплову енергію, її виробництво, та послугу  з 

постачання теплової енергії, що надаються ТОВ «ОК «СИНЕРГІЯ 

ЕНЕРДЖІ» 

42/10 

8.11 

Про коригування тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії, що  

надаються ТОВ «Ірпіньтеплопостач» 

42/11 

8.12 
Про включення жилого приміщення за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Котляревського 54-а, кв. 18 до числа службового 
42/12 

8.13 

Про надання дозволу нам демонтаж самочинно встановлених металевих 

воріт, розташованих у проїзді комунальної власності між ДНЗ №5 «Віночок» 

та приватною садибою №11-а по вул. Університетська у м. Ірпінь 

42/13 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

9.1 

Про надання дозволу батьку, Горькову Олексію Вікторовичу, на укладення 

договору дарування будинку та земельних ділянок (кадастровий номер 

3210900000:01:038:0094, 3210900000:01:038:0095) за адресою: Київська обл., 

м. Ірпінь, вул. Гагаріна, буд. 64, на ім‘я малолітньої доньки, Горькової 

Альбіни Олексіївни, 28.05.2009 р. н., та на  укладення договору дарування 

будинку та земельної ділянки (кадастровий номер 3210900000:01:174:7435)  

за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Носова Миколи, буд. 2, на ім‘я 

малолітнього сина, Горькова Кірілла Олексійовича, 28.05.2009 р. н. 

43/1 

9.2 

Про надання дозволу неповнолітньому Клікіну Іллі Ігоровичу, 07.07.2005 

р.н., зі згоди батьків Клікіна Ігоря Валерійовича та Клікіної Наталії 

Анатоліївни, на продаж 1/2 частини квартири за адресою: Київська обл., м. 

Ірпінь, вул. Мечнікова, буд. 118-а, кв. 68, та на купівлю 1/2 частини будинку 

та 1/2 частини земельної ділянки (кадастровий номер 

3211200000:08:003:0106) за адресою: Київська обл., м. Фастів, вул. Трудова, 

буд. 38, на своє ім‘я 

 

 

43/2 

9.3 

Про надання дозволу матері, Зубрієнко Тетяні Борисівні, від  імені 

малолітньої доньки, Ніколаєць Кіри Олександрівни 05.03.2010 р.н., та про 

надання дозволу Ніколаєць Ганні Павлівні, на укладення договору про поділ 

земельної ділянки (кадастровий номер 3210900000:01:045:0091) за  адресою: 

Київська обл., м. Ірпінь, вул. Матросова, земельна ділянка 15 г, 1/4 частка 

якої належить малолітній Ніколаєць Кірі Олександрівні, 05.03.2010 р.н., та 

3/4 частки належить Ніколаєць Ганні Павлівні, на дві окремі земельні 

ділянки 

 

 

43/3 

9.4 

Про надання дозволу Орлову Володимиру Миколайовичу та Савчук Аліні 

Юріївні на укладення договору поділу частин будинку за адресою: Київська 

обл., м. Ірпінь, вул. Капітана Зайцева, буд. 9, в якому зареєстровані 

неповнолітня Артех Вікторія Романівна, 22.02.2004 р. н. та малолітній Орлов 

Максим  Володимирович, 22.10.2009 р. н., на два окремі житлові будинки 

 

 

43/4 

9.5 

Про надання дозволу Литвиненку Валерію Борисовичу та Белозерцевій 

Світлані Іванівні, Слабченку Роману Вікторовичу на  укладення  договору 

поділу частин будинку за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, провул. Будника 

М. (провул. Революції), буд. 6, в якому зареєстровані малолітні Слабченко 

Філіпп Романович, 23.10.2008 р.н., Слабченко Микита Романович, 

17.03.2011 р.н., Слабченко Єва Романівна, 07.10.2020 р. н., на два окремі 

житлові будинки 

 

 

43/5 

9.6 

Про надання дозволу Лук‘янову Дмитру Євгеновичу та Молоковій Юлії 

Олександрівні на укладення договору про поділ спільного майна подружжя, 

а саме, квартири за  адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Матросова, буд. 

21/1, кв. 9, в якій зареєстровані неповнолітній син, Лук‘янов Артем 

Дмитрович, 15.09.2005 р. н., та малолітні доньки, Лук‘янова Васіліса 

Дмитрівна, 21.01.2009 р. н., Лук‘янова Варвара Дмитрівна, 18.06.2011 р. н. 

43/6 

9.7 Про надання дозволу Столярчук Світлані Іванівні та Столярчуку Юрію  
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Ярославовичу на  укладення договору про поділ спільного майна подружжя, 

а саме, 2/3 частини квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Ново-

Оскольська, буд. 2є, кв. 205, в якій 1/3 частина квартири належить 

малолітньому сину, Столярчуку Тарасу Юрійовичу, 23.03.2009 р. н. 

43/7 

9.8 

Про надання дозволу неповнолітній Залізняк Анні-Марії Сергіївні, 

21.12.2003 р. н., зі згоди батьків, Залізняка  Сергія Івановича та Залізняк 

Марини Борисівни, на укладення договору купівлі-продажу автомобіля 

марки TOYOTA, модель AVENSIS, 2008  року випуску, вид транспортного 

засобу-легковий, номер шасі (кузова, рами) SB1EZ56LX0Е072082, колір-

сірий, транзитний номер - Т5СВ9627, на її ім‘я та на  реєстрацію у 

територіальному сервісному центрі МВС України 

 

 

43/8 

9.9 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав 

Бондар Ірини Михайлівни відносно малолітніх дітей: Бондар Крістіни 

Миколаївни, 06.08.2013 р.н., Бондар Дар‘ї Миколаївни, 31.10.2011 р. н., 

Бондар Володимира Миколайовича, 28.07.2015 р.н., Бондар Юрія Олеговича, 

05.05.2009 р. н. 

 

43/9 

9.10 

Про затвердження висновку про недоцільність позбавлення батьківських 

прав Гаражи Володимира Олександровича відносно малолітніх дітей, 

Гаражи Дмитра Володимировича, 19.12.2013 р.н., та Гаражи Андрія 

Володимировича, 21.06.2018 р. н. 

 

43/10 

9.11 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування про визначення 

місця проживання малолітніх дітей, Бензель Аріни Ігорівни, 10.06.2009 р.н., 

та Бензель Мілани Ігорівни, 16.09.2014 р. н., з матір‘ю,  Бензель Інною 

Анатоліївною 

 

43/11 

9.12 

Про затвердження висновку про визначення місця проживання малолітнього 

Єрмака Даніїла Артуровича, 02.03.2012 р. н., з батьком, Єрмаком Артуром  

Ігоровичем 

 

43/12 

9.13 

Про визначення місця проживання малолітніх дітей Гончаренка Архипа 

Володимировича, 05.12.2016 р. н., та Гончаренка  Захара Володимировича, 

19.12.2018 р. н. 

 

43/13 

9.14 
Про визначення місця проживання малолітньої Семенюк Софії Ігорівни, 

16.10.2019 р. н. 
43/14 

9.15 

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

підтвердження місця проживання дитини, Берегової Карини Євгенівни, 

04.03.2007 р. н., для її тимчасового виїзду за межі України 

43/15 

9.16 

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

підтвердження місця проживання дитини, Берегової Дар‘ї Євгенівни, 

17.05.2010 р. н., для її тимчасового виїзду за межі України 

43/16 

9.17 

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

підтвердження місця проживання дитини, Донченко Максима Вадимовича, 

24.11.2008 р. н.,  для його тимчасового виїзду за межі України 

43/17 

9.18 
Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, 

малолітнім,  Лемешко Богданом Ігоровичем, 14.02.2015 р. н. 
43/18 

9.19 
Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, 

малолітнім, Шевченко Глєбом Васильовичем, 05.10.2017 р. н. 
43/19 

9.20 
Про встановлення статусу дитини-сироти неповнолітній, Ремезовській 

Валерії Сергіївні, 19.04.2003 р. н. 
43/20 

9.21 

Про надання дозволу дядьку, Бадрудінову Сергію Олександровичу, від імені 

малолітнього племінника, Маркушина Марка Олександровича, 27.08.2020 

р.н., на укладення та підписання договору про поділ спадкового майна після 

смерті матері, Маркушиної Наталії Олександрівни 

43/21 

9.22 

Про надання дозволу батьку, Маркушину Олександру Григоровичу, від імені 

малолітнього сина, Маркушина Марка Олександровича, 27.08.2020 р.н., на 

укладення та підписання договору купівлі-продажу земельної ділянки та 

нежитлового приміщення на його ім’я 

43/22 
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9.23 

Про переведення дитячого будинку сімейного типу Батурського Володимира 

Анатолійовича та Батурської Тетяни Володимирівни в статус прийомної 

сім‘ї 

43/23 

9.24 
Про висунення кандидатури Артеменко Ірини Миколаївни для 

представлення на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» 
43/24 

 
 

 
Керуючий справами                                 (підпис)                                               Дмитро НЕГРЕША 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


