
ІРПШСЬКА МІСЬКА РАДА 
БУЧАНСЬКИЙ РАЙОН 
ІМЇВіСЬКа область 

Постійна депутатська комісія VIII скликання з питань житлово- 
комунального господарства, промисловості, транспорту, енергетики, зв'язку 

та побутового обслуговування населення

08200, Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а

ПРОТОКОЛ

засідання №14 від 20 жовтня 2021 року

ПРИСУТНІ:

Члени комісії'. Буренко Т.О. (голова). Ополінський А.О., Дворнікова В.В., Скрипник С.Ф. 

('секретар').

Присутні: представники відділів та управлінь Ірпінської міської ради, помічники депутатів, 

депутати

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про внесення змін до переліків першого та другого типів об’єктів оренди 

комунальної власності Ірпінської міської територіальної громади
2. Про продовження договорів оренди нерухомого майна, що належить до комунальної 

власності
3. Про затвердження протоколу електронного аукціону
4. Про безоплатну передачу з балансу виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

фактичних витрат по капітальним видаткам, які проведені за рахунок коштів міського бюджету, на 
баланс Гостомельської селищної ради

5. Про затвердження Програм
б. Про затвердження фінансових планів комунальних підприємств Ірпінської міської 

ради на 2022 рік
7. Про надання дозволу на укладання договору оренди
8. Про безоплатну передачу частин нежитлових приміщень за адресами: смт. 

Гостомель, вул. Свято-Покровська, 220 та вул. Свято-Покровська, 218 у власність
9. Про прийняття до комунальної власності Ірпінської міської територіальної громади 

витрат по капітальним видаткам
10. Про безоплатну передачу основних засобів на баланс Управління освіти і науки 

Ірпінської міської ради
11. Про внесення змін до Додатку 1 та до Додатку 2 Програми перспективного розвитку 

зелених насаджень у м. Ірпінь на 2019 -2021 роки затвердженої рішенням Ірпінської міської ради 
від 19.12.2018 року № 4578-62-VII

12. Про надання дозволу гр. Тиванюк В.В. на встановлення особистого строкового 
сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за адресою: м. 
Ірпінь, вул. Східна, 6.16

13. Про надання дозволу ТОВ «Енерго-Бест» на встановлення особистого строкового 
сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж електропостачання за адресою: 
м. Ірпінь, вул. Центральна, буд.15-А кадастровий номер 3210900000:01:007:0076



14. Про надання дозволу ТОВ «Енерго-Бест» на встановлення особистого строкового 
сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж електропостачання за адресою: 
м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 10-А/1 зем.діл. кадастровий номер 3210900000:01:089:0204

15. Про надання дозволу ТОВ «ПП ОК НАШ ДІМ» на встановлення особистого 
строкового сервітуту на земельну ділянку для розміщення електричних опор за адресою: м. 
Ірпінь, вул. Соборна, 1 г, корпус 1

«За» - 4 «Проти» - 0 ! «Утримались» - 0

Розгляд питання №1 порядку денного: Про внесення змін до переліків першого та другого 
типів об’єктів оренди комунальної власності Ірпінської міської територіальної громади 
Слухали: начальника управління ІРІЇаЖКГ виконавчого комітету Ірпінської міської ради 
Сергія Канюру, який доповів, що з метою підвищення ефективності використання майна, що 
перебуває у комунальній власності Ірпінської міської територіальної громади та зверненням 
організації до затверджених переліків першого та другого тику додаються об’єкти для 
подальшого надання в оренду.

Комісія вирішила: підтримати дане рішення та винести його на розгляд сесії ірпінської 
міської ради.

«За»- 4 «Проти» - 0 «Утримались» - 0

Розгляд питання №2 порядку денного Про продовження договорів оренди нерухомого майна, 
що належить до комунальної власності
Слухали: начальника управління ЇРІтаЖКГ виконавчого комітету Ірпінської міської ради 
Сергія Канюру, який доповів, що у зв’язку закінченням термінів дії договорів оренди з 
організаціями, які надають соціально важливі послуги для територіальної громади виноситься 
питання щодо їх продовження на подальший рік. Всі організації відносяться до державних або 
комунальних, які мають право продовжувати договори без аукціону.

Комісія вирішила підтримати дане рішення та винести його на розгляд сесії їу-і-іської 
міської ради

«За» - 4 «Проти» - 0 «Утримались» - 0

Розгляд питання №3 порядку денного Про затвердження протоколу електронного аукціону

Слухали: начальника управління ЇРІтаЖКГ виконавчого комітету Ірпінської міської ради 
Сергія Канюру, який доповів, що буде проведено аукціон щодо надання в Погодины оренду 
спортивного залу 209,0 кв м. що знаходится в Ірпінській ЗОНІ №1 для проведення занять з 
гімнастики для дітей. Переможець аукціону буде той хто запропонує найвищу ціну для 
оренди.

Комісія вирішила підтримати дане рішення та винести його на розгляд сесії Із пінської 
міської ради

«За»- 4 «Проти» - 0 «Утримались» - 0

Розгляд питання №4 порядку денного Про безоплатну передачу з балансу виконавчого 
комітету Ірпінської міської ради фактичних витрат по капітальним видаткам, які проведені за 
рахунок коштів міського бюджету, на баланс Гостомельської селищної ради

Слухали: начальника управління ЇРІтаЖКГ виконавчого комітету Ірпінської міської ради 
Сергія Канюру, який доповів, що з метою правильного та повного відображення в обліку 
капітальних інвестицій у будівництво, виготовлення (розробку), реконструкцію, модернізацію, 
придбання об'єктів необоротних матеріальних та нематеріальних активів, передаються 



фактичні витрати до Гостомельської селищної ради фактичні витрати по капітальним 
видаткам, які були здійснені на розроблення проектів, які вказані в додатку до іітоекту 
рішення.

Комісія вирішила підтримати дане рішення та винести його на розгляд сесії Іртиської 
міської ради

«За»- 4 «Проти» - 0 «Утримались» - 0

Розгляд питання №5 порядку денного Про затвердження Програм

Слухали начальника управління ІРІтаЖКГ виконавчого комітету Ірпінської міської ради 
Сергія Канюру, який доповів, що вказані програми затверджуються для того щоб на наступні 
роки здійснювати фінансування по вказаним програмам на розвиток міста

Комісія вирішила підтримати дане рішення та винести його на розгляд сесії Іртиської 
міської ради .  

«За» - З «Проти» - 0 «Утримались» - 1

Розгляд питання №6 порядку денного Про затвердження фінансових планів комунальних 
підприємств Ірпінської міської ради на 2022 рік.
Слухали: голову комісії Тамару Буренко, яка запропонувала розглянути дане рішення на 
постійній депутатській комісії з питань бюджету, фінансів, цін та ціноутворення разом з 
членами даної комісії.

Комісія вирішила: винести розгляд даного питання на розгляд постійної депутатської комісії 
з питань бюджету, фінансів, цін та ціноутворення, після чого вирішити питання щодо 
винесення даного питання на розгляд сесії Ірпінської міської
ради   ...... 

«За» - 4 «Проти» - 0 «Утримались» - 0

Розгляд питання №7 порядку денного Про надання дозволу на укладання договору оренди 
Слухали: начальника управління ІРІтаЖКГ виконавчого комітету Ірпінської міської ради 
Сергія Канюру, який доповів, що надається дозвіл на укладання договору оренди з дешкавною 
організацією Держгеокадастр Київської області для розміщення їхньої організації на території 
Ірпінської територіальної громади..

Комісія вирішила: підтримати дане рішення, але не виноситься його на розгляд сесії 
Ірпінської міської ради

«За» - 4 «Проти» - 0 «Утримались» - 0

Розгляд питання №8 порядку денного Про безоплатну передачу частин нежитлових 
приміщень за адресами: смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 220 та вул. Свято-Покровська, 
218 у власність
Слухали: начальника управління ІРІтаЖКГ виконавчого комітету Ірпінської міської ради 
Сергія Канюру, який доповів,що відповідно до нового розподілу територіальних  ломад, 
майно, що знаходиться на території Гостомельської селищної територіальної громади лавинно 
знаходиться на їхньому балансі та обслуговуватися також ними.

Комісія вирішила: підтримати дане рішення, але не виноситься його на розгляд сесії 
Ірпінської міської ради

«За» - 4 «Проти» - 0 «Утримались» -0



Розгляд питання №9 порядку денного Про прийняття до комунальної власності Ірпінської 
міської територіальної громади витрат по капітальним видаткам
Слухали: начальника управління ІРІтаЖКГ виконавчого комітету Ірпінської міської ради 
Сергія Канюру, який доповів, що з метою забезпечення контролю за об’єктами комунальної 
власності Ірпінської міської територіальної громади, правильного та повного відображення в 
обліку капітальних інвестицій у будівництво, виготовлення (розробку), реконструкцію, 
модернізацію, придбання об'єктів необоротних матеріальних та нематеріальних активів 
приймається безоплатно до комунальної власності Ірпінської міської територіальної громади 
фактичні витрати по капітальним видаткам (ремонт дороги по вул. Соборна від перехрестя з 
вулицями Садова та Тургенівська), які проведені за рахунок коштів фізичних осіб та б’єктів 
підприємницької діяльності по об’єкту згідно додатку 1, вартістю відповідно до експортного 
звіту.

Комісія вирішила: підтримати дане рішення та винести його на розгляд сесії г:.д.--іської
міської ради

«За» - 4 «Проти» - 0 «Утримались» - 0

Розгляд питання №10 порядку денного Про безоплатну передачу основних засобів на баланс
Управління освіти і науки Ірпінської міської ради

Слухали: начальника управління ІРІтаЖКГ виконавчого комітету Ірпінської міської ради 
Сергія Канюру, який доповів, що з метою правильного та повного відображення обліку 
необоротних матеріальних та нематеріальних активів передаються безоплатно з балансу 
виконавчого комітету Ірпінської міської ради на баланс Управління освіти і науки ш наської 
міської ради передаються основні засоби згідно додатку доданого до рішення.

Комісія вирішила: підтримати дане рішення та винести його на розгляд сесії Ірпінської 
міської ради.

«За» - 4 «Проти» - «Утримались» - 0

Розгляд питання №11 порядку денного Про внесення змін до Додатку 1 та до Додатку 2 
Програми перспективного розвитку зелених насаджень у м. Ірпінь на 2019 - 2021 роки 
затвердженої рішенням Ірпінської міської ради від 19.12.2018 року № 4578-62-VII
Слухали: першого заступника начальника КП «Управління благоустрою міста» Ірпінської 
міської ради Дмитра Скрипника, який доповів, що всі необхідні зміни вносяться відповідно 
коштам виділеним по Програмі для відповідності для належної роботи управління.

Комісія вирішила: дослідити більш детальніше дане рішення та винести його на розгляд сесії 
Ірпінської міської ради.

«За»- З «Проти» - 0 «Утримались» - 1

Розгляд питання №12 порядку денного Про надання дозволу гр. Тиванюк Е.В. на 
встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для прокладання 
зовнішніх мереж газопостачання за Адресою: м. Ірпінь, вул. Східна, 6.16
Слухали: першого заступника начальника КП «Управління благоустрою міста» < «пінської 
міської ради Дмитра Скрипника, який доповів, що всі необхідні технічні документи для 
встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для прокладання 
зовнішніх мереж газопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Східна. 6.16, Тиванюк В.Б. надані.

Комісія вирішила: дослідити більш детальніше дане рішення та винести його на розгляд сесії 
Ірпінської міської ради.

«За»- 4 «Проти» - 0 «Утримались» - 0



Розгляд питання №13 порядку денного Про надання дозволу ТОВ «Енерго-Бест» на 
встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх 
мереж електропостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Центральна, буд.15-А кадастровий номер 
3210900000:01:007:0076
Слухали: першого заступника начальника КП «Управління благоустрою міста» ської 
міської ради Дмитра Скрипника, який доповів, що всі необхідні технічні документи для 
встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх 
мереж електропостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Центральна, буд.15-А кадастровий номер 
3210900000:01:007:0076, ТОВ «Енерго-Бест», надані.

Комісія вирішила: дослідити більш детальніше дане рішення та винести його на poor ,.:д сесії 
Ірпінської міської ради.

«За» - 4 «Проти» - 0 «Утримались» - 0

Розгляд питання №14 порядку денного Про надання дозволу ТОВ «Енерго-Бест» на 
встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для прокладання 
зовнішніх мереж електропостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 10-А/1 
зем.діл. кадастровий номер 3210900000:01:089:0204
Слухали першого заступника начальника КП «Управління благоустрою міста» Енської 
міської ради Дмитра Скрипника, який доповів, що всі необхідні технічні док\.м. т для 
встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для прокладання 
зовнішніх мереж електропостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, іО-А/1 
зем.діл. кадастровий номер 32'10900000:01:089:0204, ТОВ «Енерго-Бест», надані.

Комісія вирішила: дослідити більш детальніше дане рішеная та винести його на розі зд сесії 
Ірпінської міської ради.

«За» - 4 «Проти» - 0 «Утримались» - 0

Розгляд питання №15 порядку денного Про надання дозволу ТОВ «ПП ОК НАШ ДІМ» на 
встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для розміщення 
електричних опор за адресою: м. Ірпінь, вул. Соборна, 1г, корпус 1
Слухали: першого заступника начальника КП «Управління благоустрою міста» і» Енської 
міської ради Дмитра; Скрипника, який доповів, що всі необхідні технічні документи для 
встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для розміщення 
електричних опор за адресою: м. Ірпінь, вул. Соборна, 1г, корпус 1, ТОВ «ПП ОК НАШ ДІМ», 
надані.
Сергія Скрипника, який розповів, що при додатковому обстеженні виявилось., ідо Дшші опори 
будуть розміщуватись впритул до будинку, що н відповідає технічним умовам.

Комісія вирішила: не підтримувати дане рішення, та запропонувати не виносити його на 
розгляд сесії Ірпінської міської ради.

«За» - 0 «Проти» - 4 «Утримались» - 0
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