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ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА  

КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ  

П Р О Т О К О Л    № 23 

 

засідання  виконавчого  комітету 

17  жовтня 2017 р.          м.  Ірпінь                           

   

 
                

Головуючий        Христюк Д.М. –  в.о. міського голови –  

                                                                       перший заступник міського голови                                                          

Секретар                       Негреша Д.М. –  керуючий справами   

    
 

 

                                                Взяли участь у засіданні: 

 

Головкевич М.М. Член виконкому 

Михальченко Л.Я. Член виконкому 

ГірникА.П. Член виконкому 

Кульчицька Ю.А. Член виконкому 

Ковальчук М.М. Член виконкому 

Куровський М.Б. Член виконкому 

Бойчук У.В. Член виконкому 

Вигінний В.М. Член виконкому 

Памазан А.С. Член виконкому 

Пащинський С.І Член виконкому 

  

 

Зі складу виконкому на засіданні відсутні: 

 

 

Карплюк В.А.,  Денисенко Ю.О., Демчишин Д.Д., Семко Н.Г., Прилипко Ю.І.,  

Чмелюк В.В., Кижлай С.В.,Федорук Л.П., Матюшина О.В. 

  

 

Присутні на засіданні: 
 

 

1.  Данилюк Є.В. Нач.фінуправління 

2.  Білорус О.А. Заст.нач.упр-ня освіти 

3.  Залужняк О.В. Нач. юр.відділу 

4.  Парахіна В.А. Нач. загального відділу  

5.  Літвинов А.В. Нач.упр-ня ІРІ та ЖКГ 

6.  Горбата Л.П. Нач.відділу інформ.-комп. забезпечення 

7.  Сапон М.М. Нач.відділу містобудування 

8.  Олійнич О.Р. Директор КП «Ірпіньзеленбуд» 

9.  Наказненко О. «Незалежний портал Ірпеня» 

10.  Гніденко Ю. Журналіст каналу «Погляд» 

11.  Швець В. «Ірпінський портал» 

12.  Маркушин О.Г. Директор КП «Ірпіньводоканал» 
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СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного     

 

Доповідає:  Христюк Д.В. – в.о. міського голови – перший заступник міського голови  

ВИСТУПИЛИ:   

Маркушин О.Г., начальник КП «Ірпіньводоканал», запропонував винести на розгляд 

питання : 

- «Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради      

№ 130/1 від 23.05.2017 р. «Про затвердження проектно-кошторисної 

документації»;  

 

ВИРІШИЛИ: взяти  Порядок денний  із внесеними змінами за основу: 

 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ Доповідач 

1. Про фінансування видатків 
Данилюк Є.В.- 

нач.фінуправління 

2. 
Про внесення змін до персонального складу колегії управління 

освіти і науки Ірпінської міської ради Київської області 

Білорус О.А.- 

заст.нач.упр-ня 

освіти 

3. 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради від 11.04.17р. №87/5 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації» 

-//- 

4. 
Про передачу майна матеріально-технічного забезпечення та 

канцелярських товарів Ірпінсько-Бучанського ОМВК 

Костюк О.О. – 

нач.відділу НС 

5. 

Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради № 130/1 від 23.05.2017 р. «Про затвердження 

проектно-кошторисної документації» 

Маркушин О.Г. – 

директор КП 

«Ірпіньводоканал» 

ПИТАННЯ КП «УЖКГ «ІРПІНЬ» 

6.1 

Про затвердження кошторисної документації по об’єкту 

«Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. 

Шевченка, 5 в м. Ірпінь Київської області» 

Скрипник С.Ф. – 

нач.КП 

6.2 

Про затвердження кошторисної документації по об’єкту 

«Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Миру, 1 

в м. Ірпінь» 

-//- 

6.3 

Про затвердження кошторисної документації по об’єкту 

«Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 2-в по вул. 

Миру в м.Ірпінь» 

-//- 

6.4 

Про затвердження кошторисної документації по обєкту 

«Оснащення вузлами обліку житлового будинку по вул.Садова, 47» 

в м.Ірпінь 

-//- 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЗЕЛЕНБУД» 

7.1 
Про визначення юридичних осіб, відповідальних за догляд та 

утримання парків, скверів та міського стадіону м.Ірпеня 

Олінич О.Р. – 

директор КП 

13.  Терещенко А.І. Нач. Служби у справах дітей 

14.  Замойський З. журналіст 

15.  Жовніренко В.Й. Заст.директора КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 

16.  Скрипник С.Ф. Директор КП «УЖКГ «Ірпінь» 

17.  Костюк О.О. Нач.відділу НС 
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7.2 
Про надання дозволу на видалення аварійних, сухостійних дерев та 

санітарної обрізки 
-//- 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

8.1 

Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Будівництво водозабору підземних вод із однієї артезіанської 

свердловини для господарсько-питного водопостачання 

водопровідних мереж КП «Ірпіньводоканал» на пересіченні вулиць 

Університетська та Пушкінська в  м. Ірпінь Київської області» 

Жовніренко В.Й. – 

заст.директора КП 

8.2 

Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Будівництво водозабору підземних вод із однієї артезіанської 

свердловини для господарсько-питного водопостачання 

водопровідних мереж КП «Ірпіньводоканал» по вул. 

Університетська в  м. Ірпінь Київської області» 

-//- 

8.3 

Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Будівництво водозабору підземних вод із однієї артезіанської 

свердловини для господарсько-питного водопостачання 

водопровідних мереж КП «Ірпіньводоканал» по вул. Чехова (ріг 

Чехова - Університетська)в  м. Ірпінь Київської області» 

-//- 

8.4 

Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Капітальний ремонт дороги по вул. Матросова від вул. Українська 

до вул.Університетська м. Ірпінь Київської області» 

-//- 

8.5 
Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Реконструкція парку «Перемога» в  м. Ірпінь Київської області» 
-//- 

8.6 Про затвердження проектно-кошторисної документації  -//- 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

9.1 Про виключення жилого приміщення з числа службових 
Літвинов А.В. – 

нач. упр-ня 

9.2 
Щодо надання ордеру на житлове приміщення за адресою: м. 

Ірпінь, вул. Миру 18, кв. 58 
-//- 

9.3 
Про передачу квартир та жилих приміщень у гуртожитку у 

власність громадян 
-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ УСПРАВАХ ДІТЕЙ 

10.1 

Про надання дозволу Антоненко Олегу Миколайовичу та 

Антоненко Євгенії Сергіївні представляти законні права та 

інтереси своїх малолітніх дітей при укладанні та підписанні 

договору дарування їм будинку 

Терещенко А.І. – 

начальник Служби 

10.2 

Про надання дозволу Ваховській Вірі Петрівні на укладання 

договору дарування 1/4 частки квартири за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Миру 4-а, кв.35 

-//- 

10.3 

Про надання дозволу Дзюбко Михайлу Івановичу на укладання 

договору дарування 49/100 часток будинку розташованого за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Вериківського, 39 

-//- 

10.4 

Про надання дозволу Дубровіну Роману Валерійовичу на 

укладання договору дарування квартири за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Кошового, буд. 2-в, кв.13 

-//- 

10.5 

Про надання дозволу Тимашовій Галині Михайлівні на укладання 

договору дарування квартири за адресою: м. Ірпінь, вул. Висока, 

буд. 3-в, кв.11 
 

-//- 
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10.6 
Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, 

неповнолітнім Савєнковим Іллею Олександровичем, 19.07.2003 р.н. 
-//- 

10.7 
Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

малолітньому Калиновському Даниїлу Борисовичу, 09.02.2004 р.н. 
-//- 

10.8 
Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

малолітньому Калиновському Івану Борисовичу, 27.03.2005 р.н. 
-//- 

10.9 
Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, 

малолітньою Мулько Софією Володимирівною, 12.04.2017 р.н. 
-//- 

ПИТАННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

11.1 

Про виділення частин житлового будинку в окремі  об’єкти 

власності гр. Богдан Н.М.,  гр. Десятник Н.Ю. в м. Ірпінь по вул. 

Українській, 46 з присвоєнням їм нових адресних номерів                                             

Сапон М.М.– 

начальник відділу 

11.2 

Про  внесення змін в  рішення виконавчого комітету Ірпінської  

міської ради від  26.09.2017 року за № 219/1 «Про  присвоєння 

новоствореному об’єкту нерухомого майна - житловому будинку 

гр. Венгер С.І. адреси: м. Ірпінь, вул.6 Лінія, 8-ж/2 

-//- 

11.3 

Про виділення частин майнового комплексу АЗС в окремі об’єкти 

власності гр. Кубечка О.В. та  ТОВ „Кермет-1” в м. Ірпінь по вул. 

Багірова, 1-а (вул. Чапаєва) з присвоєнням нових адресних номерів 

-//- 

11.4 

Про погодження Кузьміновій К.Б. та Омельянчику В.А. розподілу 

на окремі об’єкти власності садиби в м.Ірпінь по вул. 

Вериківського, 18 

-//- 

11.5 
Про надання гр. Лагоді Г.С. містобудівних умов і обмежень 

забудови земельної ділянки в м.Ірпінь по вул.Гагаріна, 1 
-//- 

11.6 

Про внесення змін в п.1 та п.1.1. рішення виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради №231/6 від 11.10.2016 року «Про виділення 

частин житлового будинку в окремі об’єкти власності гр. Ларіона І. 

Д. та Максименка О.П. в м. Ірпінь по вул. Ветеранів Афганістану, 3 

(раніше вул. Воїнів Інтернаціоналістів) з присвоєнням нових 

адресних номерів» 

-//- 

11.7 
Про закріплення адрес земельним ділянкам, що знаходяться у 

користуванні гр. Рудніченка О.В. 
-//- 

11.8 
Про зміну адреси земельної ділянки гр. Сорокіної Л.П. в м. Ірпінь  

по вул. Чайковського, 19                                                                                               
-//- 

11.9 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради № 210/12 від 20.09.2017 року: «Про виділення в окремі 

об’єкти власності господарських приміщень гр. Філончука В.К. в м. 

Ірпінь по вул.  Високій, 10-а з присвоєнням нових поштових адрес» 

-//- 

11.10 
Про надання  гр.Чаві  Д.М. містобудівних умов і обмежень на 

забудову земельних ділянок  в м. Ірпінь по вул. Полтавській 73,73-а 
-//- 

11.11 
Про зміну адресного номеру житлового будинку гр. Шапорди В.П. 

в м. Ірпінь по вул. Толстого, 40-б 
-//- 

       

       

Голосували: 

 “За” – 12 

 “Проти” – 0  

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

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про фінансування видатків 

 Доповідає: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 220 «Про фінансування видатків»  

(додається) 

 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до персонального складу колегії управління 

освіти і науки Ірпінської міської ради Київської області 

 Доповідає: Білорус О.А.- заст.нач.управління освіти 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 221 «Про внесення змін до персонального 

складу колегії управління освіти і науки Ірпінської міської ради 

Київської області»  (додається) 

 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради від 11.04.17р. №87/5 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації» 

 Доповідає: Білорус О.А.- заст.нач.управління освіти 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 222 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 11.04.17р. 

№87/5 «Про затвердження проектно-кошторисної 

документації»» (додається) 

 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

4. СЛУХАЛИ: Про передачу майна матеріально-технічного забезпечення та 

канцелярських товарів Ірпінсько-Бучанського ОМВК 

 Доповідає: Костюк О.О. – начальник відділу НС 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 223 «Про передачу майна матеріально-

технічного забезпечення та канцелярських товарів Ірпінсько-

Бучанського ОМВК» (додається) 

 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради № 130/1 від 23.05.2017 р. «Про затвердження 

проектно-кошторисної документації» 

 Доповідає: Маркушин О.Г. – директор КП «Ірпіньводоканал» 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 224 «Про внесення змін в рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради № 130/1 від 

23.05.2017 р. «Про затвердження проектно-кошторисної 

документації»» (додається) 

 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
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ПИТАННЯ КП «УЖКГ «ІРПІНЬ» 

6.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження кошторисної документації по об’єкту 

«Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. 

Шевченка, 5 в м. Ірпінь Київської області» 

 Доповідає: Скрипник С.Ф. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 225/1 «Про затвердження кошторисної 

документації по об’єкту «Капітальний ремонт покрівлі 

житлового будинку по вул. Шевченка, 5 в м. Ірпінь Київської 

області»» (додається) 

 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

6.2 СЛУХАЛИ: Про затвердження кошторисної документації по об’єкту 

«Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Миру, 

1 в м. Ірпінь» 

 Доповідає: Скрипник С.Ф. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 225/2 «Про затвердження кошторисної 

документації по об’єкту «Капітальний ремонт покрівлі 

житлового будинку по вул. Миру, 1 в м. Ірпінь»» (додається) 

 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

6.3 СЛУХАЛИ: Про затвердження кошторисної документації по об’єкту 

«Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 2-в по вул. 

Миру в м.Ірпінь» 

 Доповідає: Скрипник С.Ф. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 225/3 «Про затвердження кошторисної 

документації по об’єкту «Капітальний ремонт покрівлі 

житлового будинку № 2-в по вул. Миру в м.Ірпінь»» (додається) 

 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

6.4 СЛУХАЛИ: Про затвердження кошторисної документації по обєкту 

«Оснащення вузлами обліку житлового будинку по вул.Садова, 

47» в м.Ірпінь 

 Доповідає: Скрипник С.Ф. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 225/4 «Про затвердження кошторисної 

документації по обєкту «Оснащення вузлами обліку житлового 

будинку по вул.Садова, 47» в м.Ірпінь» (додається) 

 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЗЕЛЕНБУД» 

7.1 СЛУХАЛИ: Про визначення юридичних осіб, відповідальних за догляд та 

утримання парків, скверів та міського стадіону м.Ірпеня 

 Доповідає: Олійнич О.Р. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 226/1 «Про визначення юридичних осіб, 

відповідальних за догляд та утримання парків, скверів та 

міського стадіону м.Ірпеня» (додається) 

 Голосували: “За” –12 
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“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

7.2 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на видалення аварійних, сухостійних дерев 

та санітарної обрізки 

 Доповідає: Олійнич О.Р. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 226/1 «Про надання дозволу на видалення 

аварійних, сухостійних дерев та санітарної обрізки» (додається) 

 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

8.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Будівництво водозабору підземних вод із однієї артезіанської 

свердловини для господарсько-питного водопостачання 

водопровідних мереж КП «Ірпіньводоканал» на пересіченні 

вулиць Університетська та Пушкінська в  м. Ірпінь Київської 

області» 

 Доповідає: Жовніренко В.Й. – заст.директора КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 227/1 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації  проекту «Будівництво водозабору 

підземних вод із однієї артезіанської свердловини для 

господарсько-питного водопостачання водопровідних мереж КП 

«Ірпіньводоканал» на пересіченні вулиць Університетська та 

Пушкінська в  м. Ірпінь Київської області»» (додається) 

 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

8.2 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Будівництво водозабору підземних вод із однієї артезіанської 

свердловини для господарсько-питного водопостачання 

водопровідних мереж КП «Ірпіньводоканал» по вул. 

Університетська в  м. Ірпінь Київської області» 

 Доповідає: Жовніренко В.Й. – заст.директора КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 227/2 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації  проекту «Будівництво водозабору 

підземних вод із однієї артезіанської свердловини для 

господарсько-питного водопостачання водопровідних мереж КП 

«Ірпіньводоканал» по вул. Університетська в  м. Ірпінь Київської 

області»» (додається) 

 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

8.3 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Будівництво водозабору підземних вод із однієї артезіанської 

свердловини для господарсько-питного водопостачання 

водопровідних мереж КП «Ірпіньводоканал» по вул. Чехова (ріг 

Чехова - Університетська)в  м. Ірпінь Київської області» 

 Доповідає: Жовніренко В.Й. – заст.директора КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 227/3 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації  проекту «Будівництво водозабору 
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підземних вод із однієї артезіанської свердловини для 

господарсько-питного водопостачання водопровідних мереж КП 

«Ірпіньводоканал» по вул. Чехова (ріг Чехова - 

Університетська)в  м. Ірпінь Київської області»» (додається) 

 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

8.4 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Капітальний ремонт дороги по вул. Матросова від вул. 

Українська до вул.Університетська м. Ірпінь Київської області» 

 Доповідає: Жовніренко В.Й. – заст.директора КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 227/4 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації  проекту «Капітальний ремонт дороги 

по вул. Матросова від вул. Українська до вул.Університетська м. 

Ірпінь Київської області»» (додається) 

 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

8.5 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Реконструкція парку «Перемога» в  м. Ірпінь Київської області» 

 Доповідає: Жовніренко В.Й. – заст.директора КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 227/5 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації  проекту «Реконструкція парку 

«Перемога» в  м. Ірпінь Київської області»» (додається) 

 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

8.6 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації 

 Доповідає: Жовніренко В.Й. – заст.директора КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 227/6 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації» (додається) 

 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯІРІ ТА ЖКГ 

9.1 СЛУХАЛИ: Про виключення жилого приміщення з числа службових 

 Доповідає: Літвинов А.В. – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 228/1 «Про виключення жилого 

приміщення з числа службових» (додається) 

 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

9.2 СЛУХАЛИ: Щодо надання ордеру на житлове приміщення за адресою: м. 

Ірпінь, вул. Миру 18, кв. 58 

 Доповідає: Літвинов А.В. – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 228/2 «Щодо надання ордеру на житлове 

приміщення за адресою: м. Ірпінь, вул. Миру 18, кв. 58» 

(додається) 

 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 
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“Утримались” – 0 

9.3 СЛУХАЛИ: Про передачу квартир та жилих приміщень у гуртожитку у 

власність громадян 

 Доповідає: Літвинов А.В. – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 228/3 «Про передачу квартир та жилих 

приміщень у гуртожитку у власність громадян» (додається) 

 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

10.1 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Антоненко Олегу Миколайовичу та 

Антоненко Євгенії Сергіївні представляти законні права та 

інтереси своїх малолітніх дітей при укладанні та підписанні 

договору дарування їм будинку 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби  

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 229/1  «Про надання дозволу Антоненко 

Олегу Миколайовичу та Антоненко Євгенії Сергіївні 

представляти законні права та інтереси своїх малолітніх дітей 

при укладанні та підписанні договору дарування їм будинку»  

(додається) 

 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

10.2 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Ваховській Вірі Петрівні на укладання 

договору дарування 1/4 частки квартири за адресою: м. Ірпінь, 

вул. Миру 4-а, кв.35 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 229/2  «Про надання дозволу Ваховській 

Вірі Петрівні на укладання договору дарування 1/4 частки 

квартири за адресою: м. Ірпінь, вул. Миру 4-а, кв.35»  

(додається) 

 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

10.3 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Дзюбко Михайлу Івановичу на укладання 

договору дарування 49/100 часток будинку розташованого за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Вериківського, 39 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 229/3  «Про надання дозволу Дзюбко 

Михайлу Івановичу на укладання договору дарування 49/100 

часток будинку розташованого за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Вериківського, 39»  (додається) 

 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

10.4 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Дубровіну Роману Валерійовичу на 

укладання договору дарування квартири за адресою: м. Ірпінь, 

вул. Кошового, буд. 2-в, кв.13 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 229/4  «Про надання дозволу Дубровіну 
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Роману Валерійовичу на укладання договору дарування 

квартири за адресою: м. Ірпінь, вул. Кошового, буд. 2-в, кв.13»  

(додається) 

 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

10.5 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Тимашовій Галині Михайлівні на 

укладання договору дарування квартири за адресою: м. Ірпінь, 

вул. Висока, буд. 3-в, кв.11 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 229/5  «Про надання дозволу Тимашовій 

Галині Михайлівні на укладання договору дарування квартири за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Висока, буд. 3-в, кв.11»  (додається) 

 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

10.6 СЛУХАЛИ: Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування, неповнолітнім Савєнковим Іллею Олександровичем, 

19.07.2003 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 229/6  «Про втрату статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування, неповнолітнім 

Савєнковим Іллею Олександровичем, 19.07.2003 р.н.» 

(додається) 

 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

10.7 СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування малолітньому Калиновському Даниїлу Борисовичу, 

09.02.2004 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 229/7 «Про надання статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування малолітньому 

Калиновському Даниїлу Борисовичу, 09.02.2004 р.н.» 

(додається) 

 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

10.8 СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування малолітньому Калиновському Івану Борисовичу, 

27.03.2005 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення № 229/8 «Про надання статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування малолітньому 

Калиновському Івану Борисовичу, 27.03.2005 р.н.»  (додається) 

 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

10.9 СЛУХАЛИ: Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування, малолітньою Мулько Софією Володимирівною, 
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12.04.2017 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 229/9  «Про втрату статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування, малолітньою Мулько 

Софією Володимирівною, 12.04.2017 р.н.»  (додається) 

 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 ПИТАННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА РАХІТЕКТУРИ 

11.1 СЛУХАЛИ: Про виділення частин житлового будинку в окремі  об’єкти 

власності гр. Богдан Н.М.,  гр. Десятник Н.Ю. в м. Ірпінь по вул. 

Українській, 46 з присвоєнням їм нових адресних номерів 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 230/1 «Про виділення частин житлового 

будинку в окремі  об’єкти власності гр. Богдан Н.М.,  гр. 

Десятник Н.Ю. в м. Ірпінь по вул. Українській, 46 з присвоєнням 

їм нових адресних номерів» (додається) 

 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

11.2 СЛУХАЛИ: Про  внесення змін в  рішення виконавчого комітету Ірпінської  

міської ради від  26.09.2017 року за № 219/1 «Про  присвоєння 

новоствореному об’єкту нерухомого майна - житловому будинку 

гр. Венгер С.І. адреси: м. Ірпінь, вул.6 Лінія, 8-ж/2 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 230/2  «Про  внесення змін в  рішення 

виконавчого комітету Ірпінської  міської ради від  26.09.2017 

року за № 219/1 «Про  присвоєння новоствореному об’єкту 

нерухомого майна - житловому будинку гр. Венгер С.І. адреси: 

м. Ірпінь, вул.6 Лінія, 8-ж/2»  (додається) 

 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

11.3 СЛУХАЛИ: Про виділення частин майнового комплексу АЗС в окремі 

об’єкти власності гр. Кубечка О.В. та  ТОВ „Кермет-1” в м. 

Ірпінь по вул. Багірова, 1-а (вул. Чапаєва) з присвоєнням нових 

адресних номерів 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 230/3  «Про виділення частин майнового 

комплексу АЗС в окремі об’єкти власності гр. Кубечка О.В. та  

ТОВ „Кермет-1” в м. Ірпінь по вул. Багірова, 1-а (вул. Чапаєва) з 

присвоєнням нових адресних номерів»  (додається) 

 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

11.4 СЛУХАЛИ: Про погодження Кузьміновій К.Б. та Омельянчику В.А. 

розподілу на окремі об’єкти власності садиби в м.Ірпінь по вул. 

Вериківського, 18 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 230/4  «Про погодження Кузьміновій К.Б. 
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та Омельянчику В.А. розподілу на окремі об’єкти власності 

садиби в м.Ірпінь по вул. Вериківського, 18»  (додається) 

 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

11.5 СЛУХАЛИ: Про надання гр. Лагоді Г.С. містобудівних умов і обмежень 

забудови земельної ділянки в м.Ірпінь по вул.Гагаріна, 1 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 230/5  «Про надання гр. Лагоді Г.С. 

містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки в 

м.Ірпінь по вул.Гагаріна, 1» (додається) 

 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

11.6 СЛУХАЛИ: Про внесення змін в п.1 та п.1.1. рішення виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради №231/6 від 11.10.2016 року «Про 

виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності 

гр. Ларіона І. Д. та Максименка О.П. в м. Ірпінь по вул. 

Ветеранів Афганістану, 3 (раніше вул. Воїнів Інтернаціоналістів) 

з присвоєнням нових адресних номерів» 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 230/6  «Про внесення змін в п.1 та п.1.1. 

рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради №231/6 

від 11.10.2016 року «Про виділення частин житлового будинку в 

окремі об’єкти власності гр. Ларіона І. Д. та Максименка О.П. в 

м. Ірпінь по вул. Ветеранів Афганістану, 3 (раніше вул. Воїнів 

Інтернаціоналістів) з присвоєнням нових адресних номерів»»  

(додається) 

 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

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

користуванні гр. Рудніченка О.В. 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 230/7  «Про закріплення адрес земельним 

ділянкам, що знаходяться у користуванні гр. Рудніченка О.В.»  

(додається) 

 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

11.8 СЛУХАЛИ: Про зміну адреси земельної ділянки гр. Сорокіної Л.П. в м. 

Ірпінь по вул. Чайковського, 19                                                                                               

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 230/8  «Про зміну адреси земельної 

ділянки гр. Сорокіної Л.П. в м. Ірпінь по вул. Чайковського, 19»  

(додається) 

 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
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11.9 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради № 210/12 від 20.09.2017 року: «Про виділення в 

окремі об’єкти власності господарських приміщень гр. 

Філончука В.К. в м. Ірпінь по вул.  Високій, 10-а з присвоєнням 

нових поштових адрес» 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 230/9  «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради № 210/12 від 

20.09.2017 року: «Про виділення в окремі об’єкти власності 

господарських приміщень гр. Філончука В.К. в м. Ірпінь по вул.  

Високій, 10-а з присвоєнням нових поштових адрес»»  

(додається) 

 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

11.10 СЛУХАЛИ: Про надання  гр.Чаві  Д.М. містобудівних умов і обмежень на 

забудову земельних ділянок  в м. Ірпінь по вул. Полтавській 

73,73-а 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 230/10  «Про надання  гр.Чаві  Д.М. 

містобудівних умов і обмежень на забудову земельних ділянок  в 

м. Ірпінь по вул. Полтавській 73,73-а»  (додається) 

 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

11.11 СЛУХАЛИ: Про зміну адресного номеру житлового будинку гр. Шапорди 

В.П. в м. Ірпінь по вул. Толстого, 40-б 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення № 230/11 «Про зміну адресного номеру 

житлового будинку гр. Шапорди В.П. в м. Ірпінь по вул. 

Толстого, 40-б»  (додається) 

 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

 

 

Головуючий       Д.В.Христюк 

 

 

 

 

П Е Р Е Л І К 

рішень, які було прийнято на засіданні 

виконкому Ірпінської міської ради 

                                                                           від  „17” жовтня  2017 року 

 

 НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ  

1. Про фінансування видатків № 220 

2. 
Про внесення змін до персонального складу колегії управління освіти і 

науки Ірпінської міської ради Київської області 
№ 221 
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3. 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради від 11.04.17р. №87/5 «Про затвердження проектно-кошторисної 

документації» 

№ 222 

4. 
Про передачу майна матеріально-технічного забезпечення та 

канцелярських товарів Ірпінсько-Бучанського ОМВК 
№ 223 

5. 

Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради № 130/1 від 23.05.2017 р. «Про затвердження проектно-

кошторисної документації» 

№ 224 

ПИТАННЯ КП «УЖКГ «ІРПІНЬ» 

6.1 

Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Капітальний 

ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Шевченка, 5 в м. Ірпінь 

Київської області» 

№ 225/1 

6.2 
Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Капітальний 

ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Миру, 1 в м. Ірпінь» 
№ 225/2 

6.3 
Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Капітальний 

ремонт покрівлі житлового будинку № 2-в по вул. Миру в м.Ірпінь» 
№ 225/3 

6.4 
Про затвердження кошторисної документації по обєкту «Оснащення 

вузлами обліку житлового будинку по вул.Садова, 47» в м.Ірпінь 
№ 225/4 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЗЕЛЕНБУД» 

7.1 
Про визначення юридичних осіб, відповідальних за догляд та 

утримання парків, скверів та міського стадіону м.Ірпеня 
№ 226/1 

7.2 
Про надання дозволу на видалення аварійних, сухостійних дерев та 

санітарної обрізки 
№ 226/2 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

8.1 

Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Будівництво водозабору підземних вод із однієї артезіанської 

свердловини для господарсько-питного водопостачання водопровідних 

мереж КП «Ірпіньводоканал» на пересіченні вулиць Університетська та 

Пушкінська в  м. Ірпінь Київської області» 

№ 227/1 

8.2 

Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Будівництво водозабору підземних вод із однієї артезіанської 

свердловини для господарсько-питного водопостачання водопровідних 

мереж КП «Ірпіньводоканал» по вул. Університетська в  м. Ірпінь 

Київської області» 

№ 227/2 

8.3 

Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Будівництво водозабору підземних вод із однієї артезіанської 

свердловини для господарсько-питного водопостачання водопровідних 

мереж КП «Ірпіньводоканал» по вул. Чехова (ріг Чехова - 

Університетська)в  м. Ірпінь Київської області» 

№ 227/3 

8.4 

Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Капітальний ремонт дороги по вул. Матросова від вул. Українська до 

вул.Університетська м. Ірпінь Київської області» 

№ 227/4 

8.5 
Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Реконструкція парку «Перемога» в  м. Ірпінь Київської області» 
№ 227/5 

8.6 Про затвердження проектно-кошторисної документації  № 227/6 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

9.1 Про виключення жилого приміщення з числа службових № 228/1 

9.2 
Щодо надання ордеру на житлове приміщення за адресою: м. Ірпінь, 

вул. Миру 18, кв. 58 
 

№ 228/2 
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9.3 
Про передачу квартир та жилих приміщень у гуртожитку у власність 

громадян 
№ 228/3 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХДІТЕЙ ТА СІМ Ї  

10.1 

Про надання дозволу Антоненко Олегу Миколайовичу та Антоненко 

Євгенії Сергіївні представляти законні права та інтереси своїх 

малолітніх дітей при укладанні та підписанні договору дарування їм 

будинку 

№ 229/1 

10.2 

Про надання дозволу Ваховській Вірі Петрівні на укладання договору 

дарування 1/4 частки квартири за адресою: м. Ірпінь, вул. Миру 4-а, 

кв.35 

№ 229/2 

10.3 

Про надання дозволу Дзюбко Михайлу Івановичу на укладання 

договору дарування 49/100 часток будинку розташованого за адресою: 

м. Ірпінь, вул. Вериківського, 39 

№ 229/3 

10.4 

Про надання дозволу Дубровіну Роману Валерійовичу на укладання 

договору дарування квартири за адресою: м. Ірпінь, вул. Кошового, 

буд. 2-в, кв.13 

№ 229/4 

10.5 

Про надання дозволу Тимашовій Галині Михайлівні на укладання 

договору дарування квартири за адресою: м. Ірпінь, вул. Висока, буд. 

3-в, кв.11 

№ 229/5 

10.6 
Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, 

неповнолітнім Савєнковим Іллею Олександровичем, 19.07.2003 р.н. 
№ 229/6 

10.7 
Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

малолітньому Калиновському Даниїлу Борисовичу, 09.02.2004 р.н. 
№ 229/7 

10.8 
Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

малолітньому Калиновському Івану Борисовичу, 27.03.2005 р.н. 
№ 229/8 

10.9 
Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, 

малолітньою Мулько Софією Володимирівною, 12.04.2017 р.н. 
№ 229/9 

ПИТАННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

11.1 

Про виділення частин житлового будинку в окремі  об’єкти власності 

гр. Богдан Н.М.,  гр. Десятник Н.Ю. в м. Ірпінь по вул. Українській, 46 

з присвоєнням їм нових адресних номерів                                             

№ 230/1 

11.2 

Про  внесення змін в  рішення виконавчого комітету Ірпінської  міської 

ради від  26.09.2017 року за № 219/1 «Про  присвоєння новоствореному 

об’єкту нерухомого майна - житловому будинку гр. Венгер С.І. адреси: 

м. Ірпінь, вул.6 Лінія, 8-ж/2 

№ 230/2 

11.3 

Про виділення частин майнового комплексу АЗС в окремі об’єкти 

власності гр. Кубечка О.В. та  ТОВ „Кермет-1” в м. Ірпінь по вул. 

Багірова, 1-а (вул. Чапаєва) з присвоєнням нових адресних номерів 

№ 230/3 

11.4 
Про погодження Кузьміновій К.Б. та Омельянчику В.А. розподілу на 

окремі об’єкти власності садиби в м.Ірпінь по вул. Вериківського, 18 
№ 230/4 

11.5 
Про надання гр. Лагоді Г.С. містобудівних умов і обмежень забудови 

земельної ділянки в м.Ірпінь по вул.Гагаріна, 1 
№ 230/5 

11.6 

Про внесення змін в п.1 та п.1.1. рішення виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради №231/6 від 11.10.2016 року «Про виділення 

частин житлового будинку в окремі об’єкти власності гр. Ларіона І. Д. 

та Максименка О.П. в м. Ірпінь по вул. Ветеранів Афганістану, 3 

(раніше вул. Воїнів Інтернаціоналістів) з присвоєнням нових адресних 

номерів» 

№ 230/6 

11.7 
Про закріплення адрес земельним ділянкам, що знаходяться у 

користуванні гр. Рудніченка О.В. 
№ 230/7 



 17 

11.8 
Про зміну адреси земельної ділянки гр. Сорокіної Л.П. в м. Ірпінь  

по вул. Чайковського, 19                                                                                               
№ 230/8 

 11.9 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради № 210/12 від 20.09.2017 року: «Про виділення в окремі об’єкти 

власності господарських приміщень гр. Філончука В.К. в м. Ірпінь по 

вул.  Високій, 10-а з присвоєнням нових поштових адрес» 

№ 230/9 

11.10 
Про надання  гр.Чаві  Д.М. містобудівних умов і обмежень на забудову 

земельних ділянок  в м. Ірпінь по вул. Полтавській 73,73-а 
№ 230/10 

11.11 
Про зміну адресного номеру житлового будинку гр. Шапорди В.П. в м. 

Ірпінь по вул. Толстого, 40-б 
№ 230/11 

  

 

 

Керуючий справами                                                       Д.М. Негреша 


