
 

 

 

ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

П Р О Т О К О Л  №  27

засідання  виконавчого  комітету  міської  ради

                                                    
від  „12” грудня 2017 р.

                                                                                                  Рішення  №  275 – 289/22



ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 
П Р О Т О К О Л    № 27

засідання  виконавчого  комітету
12  грудня 2017 р. м.  Ірпінь                  

      
Головуючий        Карплюк В.А. – міський голова                                                         
Секретар                      Негреша Д.М. –  керуючий справами  
   

                                                Взяли участь у засіданні:

Христюк Д.В. Член виконкому
Головкевич М.М. Член виконкому
Михальченко Л.Я Член виконкому
Прилипко Ю.І. Член виконкому
ГірникА.П. Член виконкому
Кульчицька Ю.А. Член виконкому
Памазан А.С. Член виконкому
Бойчук У.В. Член виконкому
Вигінний В.М. Член виконкому
Пащинський С.І Член виконкому
Кижлай С.В. Член виконкому
Ковальчук М.М. Член виконкому

Зі складу виконкому на засіданні відсутні:

Семко Н.Г., Денисенко Ю.О., Демчишин Д.Д.,Чмелюк В.В., 
Федорук Л.П., Куровський М.Б., Матюшина О.В., 

 

Присутні на засіданні:

1. Попруга М.П. Заступник міського голови
2. Данилюк Є.В. Нач.фінуправління
3. Дворніков І.Є. Директр   КП»Ірпіньжитлоінвестбуд»
4. Залужняк О.В. Нач.юр.відділу
5. Парахіна В.А. Нач. загального відділу 
6. Канюра С.О. Нач.відділу комун.майна упр-ня ІРІ та ЖКГ
7. Сапон М.М. Нач.відділу містобудування та архітектури
8. Олійник О. Юрист КП «Муніципальна варта»
9. Горбата Л.П. Нач.відділу компютеного забезпечення
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10. Маркушин О.Г. Директор КП «Ірпіньводоканал»
11. Бережко-Камінська Ю. Головний редактор «Ірпінський вісник»
12. Наказненко О. «Незалежний портал Ірпеня»
13. Алєксєєва Є.В. КП «Контроль благоустрою міста»
14. Осінська Ю. «Ірпінь ТВ»
15. Терещенко А.І. Начальник служби у справах сімї
16. Шевченко О.В. Заст.нач.відділу економіки
17. Ничипоренко О.І. Директор територіального центру соц.обслуговування
18. Представники  телеканалу

«Погляд»

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного    

Доповідає:  Карплюк В.А. –міський голова 

ВИСТУПИЛИ:  

Канюра  С.О.,  начальник  відділу  комунального  майна  управління  ІРІ  та  ЖКГ,
запропонував винести на розгляд питання :

- «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради від
03.06.2016 р. № 114»  ; 

- «Про видачу ордеру на службову квартиру військовослужбовцю Романенку Т.В.»
;

Сапон  М.М.,  начальник  відділу  містобудування  та  архітектури,  запропонував  на
розгляд питання:

- «Про  закріплення  адрес  земельним  ділянкам   після  розподілу  ділянки;  що
знаходиться у власності гр. Яремуса О.І.

ВИРІШИЛИ: взяти  Порядок денний  із внесеними змінами за основу:
№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ Доповідач

1.
Про  внесення  змін  до  Положення  про  Громадську  раду  при

виконавчому комітеті Ірпінської міської ради
Негреша Д.М.-

керуючий справами

2.
Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку м.

Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2018 рік
та основні напрями розвитку на 2019 – 2020 роки

Шевченко О.В.  –
заст. начальника

відділу економіки
3. Про внесення змін до автобусних маршрутів -//-

4. Про виділення коштів на передплату газети «Ірпінський вісник»
Негреша Д.М. –

керуючий справами

5.

Про  встановлення  тарифів  на  послуги  з  утримання  будинків  і
споруд  та  прибудинкових  територій,  які  надає  ТОВ  ВКФ
"Валерія"  для  мешканців  житлових  будинків  за  адресою:  м.
Ірпінь, вул. . Д. Попова, 26-в

Канюра С.О. –
начальник відділу

комун.майна
управління ІРІ та

ЖКГ

6.

Про  встановлення  тарифів  на  послуги  з  утримання  будинків  і
споруд  та  прибудинкових  територій,  які  надає  ТОВ  "ПЖ
Комфортний  дім"  для  мешканців  житлових  будинків  за
адресою: м. Ірпінь, вул. Гостомельське Шосе, 24/1

-//-

7.

Про  встановлення  тарифів  на  послуги  з  утримання  будинків  і
споруд  та  прибудинкових  територій,  які  надає  ТОВ  "ПЖ
Комфортний дім" для мешканців житлових будинків за адресою: м.
Ірпінь, вул. Северинівська 105-Б, 105-К, 105-Л, 105-М, 105-Н

-//-
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8.

Про  встановлення  тарифів  на  послуги  з  утримання  будинків  і
споруд  та  прибудинкових  територій,  які  надає  ТОВ  "ПЖ
Комфортний дім" для мешканців житлових будинків за адресою: м.
Ірпінь, вул. Гостомельське Шосе, 19-А, 12, 16, 18, 20

-//-

9.
Про  результати  проведеного  аналізу  нарахування  та  сплати
орендної  плати  до  міського  бюджету  Ірпінської  міської  ради  за
користування майном територіальної громади м.Ірпінь

-//-

10.
Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого  комітету  Ірпінської
міської ради від 03.06.2016 р. № 114

-//-

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ

11.1 Про взяття на квартирний облік

Канюра С.О. –
начальник відділу

комун.майна
управління ІРІ та

ЖКГ
11.2 Про надання службового жилого приміщення -//-
11.3 Про передачу квартир у власність громадян -//-

11.4
Про  видачу  ордеру  на  службову  квартиру  військовослужбовцю
Романенку Т.В.

-//-

ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА»

12.1
Про  надання  дозволу  на  виносну  та  виїзну  торгівлю  до  дня

святкування Новорічних та Різдвяних свят в місті Ірпінь
АлєксєєваЄ.В. –

директор КП

12.2
Про надання дозволу на проведення відео зйомки в місті  Ірпінь,
ТОВ «ЕЙБІСІ ФІЛЬМ УКРАЇНА»

-//-

12.3
Про демонтаж торгівельного павільйону встановлених без належно
оформленої  дозвільної документації в м. Ірпінь 

-//-

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД»

13.1

Про  затвердження  проектно-кошторисної  документації   проекту
«Капітальний ремонт дороги по вулиці 10 Лінія 4г/2 до вулиці
Варшавська 114д/1 в м. Ірпінь Київської області»

Дворніков І.Є. –
директор КП

13.2

Про  затвердження  проектно-кошторисної  документації   проекту
«Будинок  сімейного  типу  для  проживання  студентів  та
викладацького  складу  з  вбудованими  підприємствами
громадського  обслуговування  по  вул.  Садовій,  78  в  м.Ірпінь,
Київської області. Реконструкція КНС №5»

-//-

13.3
Про затвердження проектно-кошторисної документації 

-//-

13.4

Про  затвердження  проектно-кошторисної  документації   проекту
«Капітальний  ремонт  дороги  по  вул.  Слов’янська  від  вул.
Заріфи  Алієвої  до   вул.  Паламарчука   в  м.  Ірпінь  Київської
області»

-//-

ПИТАННЯ СЛУЖБИ УСПРАВАХ ДІТЕЙ
14.1 Про надання дозволу Кострицькій Катерині Сергіївні представляти

законні  права  та  інтереси  свого  малолітнього  сина
Кострицького  Максима  Богдановича,  31.08.2015  р.н.,  при

Терещенко А.І. –
начальник Служби
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укладанні та підписанні договору дарування йому будинку та
земельної ділянки.

14.2

Про  надання  дозволу  Кравченко  Любов  Сергіївні  на  укладання
договору  дарування належних їй  часток будинку за  адресою:
смт.Ворзель, вул. Мічуріна, 7.

-//-

14.3
Про  визначення  способу  участі  батька  Левші  Олександра

Валерійовича у вихованні малолітнього сина Левші Олександра
Олександровича, 13.03.2010 р.н.

-//-

14.4

Про надання дозволу Леськів Богдану Анатолійовичу на укладання
договору  дарування  1/3  частки  кімнати  за  адресою:
смт.Гостомель, вул. Свято-Покровська, буд. 141-а, кім. 16.

-//-

14.5

Про надання дозволу  Ніколаєнко Галині  Йосипівні  на  укладання
договору дарування належної їй квартири за адресою: м.Ірпінь,
вул.Тургенівська, буд.10, кв.86.

-//-

14.6

Про  визначення  способу  участі  батька  Панкратова  Олексія
Олексійовича у вихованні малолітніх дітей: Панкратова Антона
Олексійовича,  24.09.2008  р.н.,  та  Панкратова  Матвія
Олексійовича, 05.07.2012 р.н.

-//-

14.7

Про надання дозволу Сидоренко Павлу Юрійовичу на укладання
договору  купівлі-продажу   будинку  та  земельної  ділянки
розташованих за адресою: м. Ірпінь, вул. Ломоносова,4.

-//-

ПИТАННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

15.1
Про  виділення  частин  житлового  будинку  в  окремі  об’єкти
власності  гр. Безпалько Л.В. та  гр. Безпалька М.А.в м. Ірпінь по
вул. Виговського, 23 з присвоєнням нових поштових адрес

Сапон М.М.–
начальник відділу

15.2
Про присвоєння нових адресних номерів земельним ділянкам після
розподілу  ділянки  гр.  Говорухи  В.М.  в  м.  Ірпінь  по  вул.  Рибака
Натана, 8

-//-

15.3
Про  виділення  частини житлового  будинку  в  окремий  об’єкт
власності    гр.  Іваннікової   Ірини  Юріївни  в  м.  Ірпінь  по  вул.
Пушкінській, 17 з присвоєнням нової поштової адреси

-//-

15.4
Про  зміну  адресного номеру земельної ділянки, що знаходиться у
власності  гр. Крук  В.М. в  м. Ірпінь по  провулку  Ранковому, 24

-//-

15.5
Про  присвоєння  поштової  адреси   новоствореному  об’єкту
нерухомого майна - житловому будинку гр. Максименко Л. П. в м.
Ірпінь по вул.  Центральній, 77

-//-

15.6

Про  присвоєння поштової  адреси новоствореному  об’єкту
нерухомого майна –  житловому будинку та зміну адресного номеру
земельної  ділянки  гр.  Мельниченка  Артема  Анатолійовича
(м.Ірпінь, вул. Некрасова, 3-в/1)

-//-

15.7

Про  присвоєння поштової  адреси новоствореному  об’єкту
нерухомого майна –  житловому будинку та зміну адресного номеру
земельної  ділянки  гр.  Мельниченка  Артема  Анатолійовича
(м.Ірпінь, вул. Некрасова, 3-в/2)

-//-

15.8 Про  присвоєння поштової  адреси новоствореному  об’єкту
нерухомого майна –  житловому будинку та зміну адресного номеру

-//-
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земельної  ділянки  гр.  Мельниченка  Артема  Анатолійовича
(м.Ірпінь, вул. Некрасова, 3-в/3)

15.9

Про  присвоєння поштової  адреси новоствореному  об’єкту
нерухомого майна –  житловому будинку та зміну адресного номеру
земельної  ділянки  гр.  Мельниченка  Артема  Анатолійовича
(м.Ірпінь, вул. Некрасова, 3-в/4)

-//-

15.10
Про зміну  адресного номеру земельної   ділянки гр.  Мороз  Т.М.
в м. Ірпінь по вул. Северинівській, 22-а -//-

15.11

Про  присвоєння  поштової  адреси   новоствореному  об’єкту
нерухомого  майна  –  багатоквартирному  житловому  будинку  з
вбудовано - прибудованими нежитловими приміщеннями (будинок
1)  гр. Харченко В.М. в  м. Ірпінь по вул.  Тургенівській, 50

-//-

15.12

Про  присвоєння  поштової  адреси   новоствореному  об’єкту
нерухомого  майна  –  багатоквартирному  житловому  будинку  з
вбудовано - прибудованими нежитловими приміщеннями (будинок
3)  гр. Харченко В.М. в  м. Ірпінь по вул.  Тургенівській, 50

-//-

15.13

Про  присвоєння  поштової  адреси   новоствореному  об’єкту
нерухомого майна - житловому будинку  гр.  Насартикіна Віктора
Мінасовича в м. Ірпінь по провулку Річковому, 9

-//-

15.14

Про  внесення змін в  п.1 рішення виконавчого комітету Ірпінської
міської ради від  13.09.2016 року за № 199/8 «Про виділення частин
житлового будинку в окремі об’єкти власності  гр. Настенко О.А.,
гр.  Головатенка  В.П.,  гр.  Кучеренко  О.З.  в  м.  Ірпінь  по  вул.
Незалежності  (раніше  Свердлова),  33  з  присвоєнням  їм  нових
адресних номерів»

-//-

15.15

Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого  комітету  Ірпінської
міської  ради  №  254/7  від  14.11.2017  року:  «Про  присвоєння
адресних  номерів  земельним  ділянкам  гр.  Нестерової  О.В.  в  м.
Ірпінь по вул. Степана Руданського, 6»

-//-

15.16

Про присвоєння нових адресних номерів земельним ділянкам після
розподілу ділянки гр. Остапішена Є.Є. в м. Ірпінь по вул. Зеленій,
33-а

-//-

15.17

Про  розподіл  будинковолодіння на  окремі  об’єкти  власності  гр.
Рождаєва  В.В.  та  гр.  Майданик  В.В.  в  м.  Ірпінь  по  вул.
Університетській, 20 з присвоєнням нових адресних номерів

-//-

15.18
Про   присвоєння   адресного  номеру   земельній  ділянці,  що
знаходяться в користуванні ФОП  Яворської  О.М.

-//-

15.19
Про  продовження   ПП  «Передайз»  терміну  дії  дозволів  на
розміщення  об’єктів  зовнішньої  реклами  та  встановлення  нових
рекламних носіїв в м. Ірпінь  

-//-

15.20 Про  продовження   ТОВ  «МАГ-13»  терміну  дії  дозволів  на -//-
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розміщення  об’єктів  зовнішньої  реклами  та  встановлення  нових
рекламних носіїв в м. Ірпінь  

15.21
Про оформлення  ФОП Селезньов  О.Ю.  дозволу  на   розміщення
об’єктів  зовнішньої реклами в м. Ірпінь 

-//-

15.22
Про  закріплення  адрес  земельним  ділянкам   після  розподілу
ділянки; що знаходиться у власності гр. Яремуса О.І.

-//-

      
      
Голосували:

“За” – 14
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0

П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й :

1. СЛУХАЛИ: Про  внесення  змін  до  Положення  про  Громадську  раду  при
виконавчому комітеті Ірпінської міської ради

Доповідає: Негреша Д.М. – керуючий справами
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 275  «Про внесення змін до Положення

про Громадську раду при виконавчому комітеті Ірпінської міської
ради»  (додається)

Голосували: “За” –14
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

2. СЛУХАЛИ: Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку
м. Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2018 рік
та основні напрями розвитку на 2019 – 2020 роки

Доповідає: Шевченко О.В – заст.нач.відділу економіки
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  276 «Про  Програму  соціально-

економічного  та  культурного  розвитку  м.  Ірпінь  та  селищ
Ворзель,  Гостомель,  Коцюбинське  на  2018  рік  та  основні
напрями розвитку на 2019 – 2020 роки»

Голосували: “За” –14
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до автобусних маршрутів
Доповідає: Шевченко О.В – заст.нач.відділу економіки
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  № 277   «Про внесення змін до автобусних

маршрутів» (додається)
Голосували: “За” –14

“Проти” – 0
“Утримались” – 0

4. СЛУХАЛИ: Про виділення коштів на передплату газети «Ірпінський вісник»
Доповідає: Негреша Д.М. – керуючий справами
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 278 «Про виділення коштів на передплату

газети «Ірпінський вісник»» (додається)
Голосували: “За” –14
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“Проти” – 0
“Утримались” – 0

5. СЛУХАЛИ: Про встановлення  тарифів  на  послуги з  утримання  будинків  і
споруд  та  прибудинкових  територій,  які  надає  ТОВ  ВКФ
"Валерія"  для  мешканців  житлових  будинків  за  адресою:  м.
Ірпінь, вул. . Д. Попова, 26-в

Доповідає: Канюра С.О. – начальник відділу комун.майна управління ІРІ та
ЖКГ

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 279 «Про встановлення тарифів на послуги
з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які 
надає ТОВ ВКФ "Валерія" для мешканців житлових будинків за 
адресою: м. Ірпінь, вул. . Д. Попова, 26-в» (додається)

Голосували: “За” –14
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

6. СЛУХАЛИ: Про встановлення  тарифів  на  послуги з  утримання  будинків  і
споруд  та  прибудинкових  територій,  які  надає  ТОВ  "ПЖ
Комфортний дім" для мешканців житлових будинків за адресою:
м. Ірпінь, вул. Гостомельське Шосе, 24/1

Доповідає: Канюра С.О. – начальник відділу комун.майна управління ІРІ та
ЖКГ

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 280 «Про встановлення тарифів на послуги
з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які
надає  ТОВ  "ПЖ  Комфортний  дім"  для  мешканців  житлових
будинків за адресою: м. Ірпінь, вул. Гостомельське Шосе, 24/1»
(додається)

Голосували: “За” –14
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

7. СЛУХАЛИ: Про встановлення  тарифів  на  послуги з  утримання  будинків  і
споруд  та  прибудинкових  територій,  які  надає  ТОВ  "ПЖ
Комфортний дім" для мешканців житлових будинків за адресою:
м. Ірпінь, вул. Северинівська 105-Б, 105-К, 105-Л, 105-М, 105-Н

Доповідає: Канюра С.О. – начальник відділу комун.майна управління ІРІ та
ЖКГ

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 281 «Про встановлення тарифів на послуги
з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які
надає  ТОВ  "ПЖ  Комфортний  дім"  для  мешканців  житлових
будинків за адресою: м. Ірпінь, вул. Северинівська 105-Б, 105-К,
105-Л, 105-М, 105-Н» (додається)

Голосували: “За” –14
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

8. СЛУХАЛИ: Про встановлення  тарифів  на  послуги з  утримання  будинків  і
споруд  та  прибудинкових  територій,  які  надає  ТОВ  "ПЖ
Комфортний дім" для мешканців житлових будинків за адресою:
м. Ірпінь, вул. Гостомельське Шосе, 19-А, 12, 16, 18, 20

Доповідає: Канюра С.О. – начальник відділу комун.майна управління ІРІ та
ЖКГ

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 282 «Про встановлення тарифів на послуги
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з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які
надає  ТОВ  "ПЖ  Комфортний  дім"  для  мешканців  житлових
будинків за адресою: м. Ірпінь, вул. Гостомельське Шосе, 19-А,
12, 16, 18, 20» (додається)

Голосували: “За” –14
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

9. СЛУХАЛИ: Про  результати  проведеного  аналізу  нарахування  та  сплати
орендної плати до міського бюджету Ірпінської міської ради за
користування майном територіальної громади м.Ірпінь

Доповідає: Канюра С.О. – начальник відділу комун.майна управління ІРІ та
ЖКГ

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  № 283 «Про результати проведеного аналізу
нарахування  та  сплати  орендної  плати  до  міського  бюджету
Ірпінської міської ради за користування майном територіальної
громади м.Ірпінь» (додається)

Голосували: “За” –14
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

10. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської
міської ради від 03.06.2016 р. № 114

Доповідає: Канюра С.О. – начальник відділу комун.майна управління ІРІ та
ЖКГ

ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  284 «Про  внесення  змін  до  рішення
виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 03.06.2016 р. №
114» (додається)

Голосували: “За” –14
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ
11.1 СЛУХАЛИ: Про взяття на квартирний облік

Доповідає: Канюра С.О. – начальник відділу комун.майна управління ІРІ та
ЖКГ

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  № 285/1 «Про взяття на квартирний облік»
(додається)

Голосували: “За” –14
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

11.2 СЛУХАЛИ: Про надання службового жилого приміщення
Доповідає: Канюра С.О. – начальник відділу комун.майна управління ІРІ та

ЖКГ
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  № 285/2 «Про надання службового жилого

приміщення» (додається)
Голосували: “За” –14

“Проти” – 0
“Утримались” – 0

11.3 СЛУХАЛИ: Про передачу квартир у власність громадян
Доповідає: Канюра С.О. – начальник відділу комун.майна управління ІРІ та

ЖКГ
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  № 285/3 «Про передачу квартир у власність
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громадян» (додається)
Голосували: “За” –14

“Проти” – 0
“Утримались” – 0

11.4 СЛУХАЛИ: Про видачу ордеру на службову квартиру військовослужбовцю
Романенку Т.В.

Доповідає: Канюра С.О. – начальник відділу комун.майна управління ІРІ та
ЖКГ

ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 285/4 «Про видачу  ордеру на  службову
квартиру військовослужбовцю Романенку Т.В.» (додається)

Голосували: “За” –14
“Проти” – 0
“Утримались” – 0
ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА»

12.1 СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  на  виносну  та  виїзну  торгівлю  до  дня
святкування Новорічних та Різдвяних свят в місті Ірпінь

Доповідає: Алєксєєва Є.В.  – директор КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 286/1 «Про надання дозволу на виносну та 

виїзну торгівлю до дня святкування Новорічних та Різдвяних 
свят в місті Ірпінь» (додається)

Голосували: “За” –14
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

12.2 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на проведення відео зйомки в місті Ірпінь,
ТОВ «ЕЙБІСІ ФІЛЬМ УКРАЇНА»

Доповідає: Алєксєєва Є.В.  – директор КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 286/2 «Про надання дозволу на проведення

відео зйомки в місті Ірпінь,  ТОВ «ЕЙБІСІ ФІЛЬМ УКРАЇНА»
(додається)

Голосували: “За” –14
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

12.3 СЛУХАЛИ: Про  демонтаж  торгівельного  павільйону  встановлених  без
належно оформленої  дозвільної документації в м. Ірпінь 

Доповідає: Алєксєєва Є.В.  – директор КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  286/3 «Про  демонтаж  торгівельного

павільйону встановленого без належно оформленої  дозвільної
документації в м. Ірпінь » (додається)

Голосували: “За” –14
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД»
13.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту

«Капітальний ремонт дороги по вулиці 10 Лінія 4г/2 до вулиці
Варшавська 114д/1 в м. Ірпінь Київської області»

Доповідає: Дворніков І.Є. – директор КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  287/1 «Про  затвердження  проектно-

кошторисної документації  проекту «Капітальний ремонт дороги
по вулиці 10 Лінія 4г/2 до вулиці Варшавська 114д/1 в м. Ірпінь
Київської області»» (додається)
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Голосували: “За” –14
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

13.2 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту
«Будинок  сімейного  типу  для  проживання  студентів  та
викладацького  складу  з  вбудованими  підприємствами
громадського  обслуговування  по  вул.  Садовій,  78  в  м.Ірпінь,
Київської області. Реконструкція КНС №5»

Доповідає: Дворніков І.Є. – директор КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  287/2  «Про  затвердження  проектно-

кошторисної документації  проекту «Будинок сімейного типу для
проживання  студентів  та  викладацького  складу  з  вбудованими
підприємствами громадського  обслуговування  по  вул.  Садовій,
78  в  м.Ірпінь,  Київської  області.  Реконструкція  КНС  №5»
(додається)

Голосували: “За” –14
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

13.3 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації 
Доповідає: Дворніков І.Є. – директор КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 287/3 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації »  (додається)
Голосували: “За” –14

“Проти” – 0
“Утримались” – 0

13.4 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту
«Капітальний ремонт дороги по вул. Слов’янська від вул. Заріфи
Алієвої до  вул. Паламарчука  в м. Ірпінь Київської області»

Доповідає: Дворніков І.Є. – директор КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення №  287/4  «Про  затвердження  проектно-

кошторисної документації  проекту «Капітальний ремонт дороги
по вул. Слов’янська від вул. Заріфи Алієвої до  вул. Паламарчука
в м. Ірпінь Київської області»»  (додається)

Голосували: “За” –14
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ
14.1 СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  Кострицькій  Катерині  Сергіївні

представляти законні права та інтереси свого малолітнього сина
Кострицького  Максима  Богдановича,  31.08.2015  р.н.,  при
укладанні  та  підписанні  договору  дарування  йому  будинку  та
земельної ділянки.

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 288/1  «Про надання дозволу Кострицькій

Катерині Сергіївні представляти законні права та інтереси свого
малолітнього  сина  Кострицького  Максима  Богдановича,
31.08.2015 р.н., при укладанні та підписанні договору дарування
йому будинку та земельної ділянки.»  (додається)

Голосували: “За” –14
“Проти” – 0
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“Утримались” – 0
14.2 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Кравченко Любов Сергіївні на укладання

договору  дарування  належних  їй  часток  будинку  за  адресою:
смт.Ворзель, вул. Мічуріна, 7

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 288/2  «Про надання дозволу Кравченко

Любов Сергіївні на укладання договору дарування належних їй
часток  будинку  за  адресою:  смт.Ворзель,  вул.  Мічуріна,  7»
(додається)

Голосували: “За” –14 
Проти” – 0
“Утримались” – 0

14.3 СЛУХАЛИ: Про  визначення  способу  участі  батька  Левші  Олександра
Валерійовича у вихованні малолітнього сина Левші Олександра
Олександровича, 13.03.2010 р.н.

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 288/3  «Про визначення способу участі

батька  Левші  Олександра  Валерійовича  у  вихованні
малолітнього  сина  Левші  Олександра  Олександровича,
13.03.2010 р.н.»  (додається)

Голосували: “За” –14
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

14.4 СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  Леськів  Богдану  Анатолійовичу  на
укладання договору дарування 1/3 частки кімнати за  адресою:
смт.Гостомель, вул. Свято-Покровська, буд. 141-а, кім. 16.

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 288/4   «Про надання дозволу  Леськів

Богдану  Анатолійовичу  на  укладання  договору  дарування  1/3
частки  кімнати  за  адресою:  смт.Гостомель,  вул.  Свято-
Покровська, буд. 141-а, кім. 16.»  (додається)

Голосували: “За” –14
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

14.5 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Ніколаєнко Галині Йосипівні на укладання
договору дарування належної їй квартири за адресою: м.Ірпінь,
вул.Тургенівська, буд.10, кв.86.

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 288/5  «Про надання дозволу Ніколаєнко 

Галині Йосипівні на укладання договору дарування належної їй 
квартири за адресою: м.Ірпінь, вул.Тургенівська, буд.10, кв.86.»  
(додається)

Голосували: “За” –14
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

14.6 СЛУХАЛИ: Про  визначення  способу  участі  батька  Панкратова  Олексія
Олексійовича у вихованні малолітніх дітей: Панкратова Антона
Олексійовича,  24.09.2008  р.н.,  та  Панкратова  Матвія
Олексійовича, 05.07.2012 р.н.

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
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ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 288/6  «Про визначення способу участі
батька Панкратова Олексія Олексійовича у вихованні малолітніх
дітей:  Панкратова  Антона  Олексійовича,  24.09.2008  р.н.,  та
Панкратова Матвія Олексійовича, 05.07.2012 р.н.» (додається)

Голосували: “За” –14
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

14.7 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Сидоренко Павлу Юрійовичу на укладання
договору  купівлі-продажу   будинку  та  земельної  ділянки
розташованих за адресою: м. Ірпінь, вул. Ломоносова,4.

Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 288/7 «Про надання дозволу Сидоренко

Павлу  Юрійовичу  на  укладання  договору  купівлі-продажу
будинку  та  земельної  ділянки  розташованих  за  адресою:  м.
Ірпінь, вул. Ломоносова,4» (додається)

Голосували: “За” –14
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

ПИТАННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА РАХІТЕКТУРИ
15.1 СЛУХАЛИ: Про  виділення  частин  житлового  будинку  в  окремі  об’єкти

власності  гр. Безпалько Л.В. та  гр. Безпалька М.А.в м. Ірпінь по
вул. Виговського, 23 з присвоєнням нових поштових адрес

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 289/1 «Про виділення частин житлового

будинку в окремі об’єкти власності  гр. Безпалько Л.В. та  гр.
Безпалька М.А.в м. Ірпінь по вул. Виговського, 23 з присвоєнням
нових поштових адрес» (додається)

Голосували: “За” –14
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

15.2 СЛУХАЛИ: Про  присвоєння  нових  адресних  номерів  земельним  ділянкам
після  розподілу ділянки гр. Говорухи В.М. в м. Ірпінь по вул.
Рибака Натана, 8

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 289/2  «Про присвоєння нових адресних

номерів  земельним  ділянкам  після   розподілу  ділянки  гр.
Говорухи В.М. в м. Ірпінь по вул. Рибака Натана, 8»  (додається)

Голосували: “За” –14
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

15.3 СЛУХАЛИ: Про  виділення  частини житлового  будинку  в  окремий  об’єкт
власності    гр.  Іваннікової   Ірини Юріївни в м.  Ірпінь по вул.
Пушкінській, 17 з присвоєнням нової поштової адреси

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 289/3  «Про виділення частини житлового

будинку  в  окремий  об’єкт  власності    гр.  Іваннікової   Ірини
Юріївни в м. Ірпінь по вул. Пушкінській, 17 з присвоєнням нової
поштової адреси»  (додається)

Голосували: “За” –14
“Проти” – 0
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“Утримались” – 0
15.4 СЛУХАЛИ: Про  зміну  адресного номеру земельної ділянки, що знаходиться

у власності  гр. Крук  В.М. в  м. Ірпінь по  провулку  Ранковому,
24

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 289/4  «Про  зміну  адресного номеру

земельної ділянки, що знаходиться у власності  гр. Крук  В.М. в
м. Ірпінь по  провулку  Ранковому, 24»  (додається)

Голосували: “За” –14
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

15.5 СЛУХАЛИ: Про  присвоєння  поштової  адреси   новоствореному  об’єкту
нерухомого майна - житловому будинку гр. Максименко Л. П. в
м. Ірпінь по вул.  Центральній, 77

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 289/5  «Про присвоєння поштової адреси

новоствореному об’єкту нерухомого майна - житловому будинку
гр.  Максименко  Л.  П.  в  м.  Ірпінь  по  вул.   Центральній,  77»
(додається)

Голосували: “За” –14
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

15.6 СЛУХАЛИ: Про  присвоєння поштової  адреси новоствореному  об’єкту
нерухомого  майна  –   житловому  будинку  та  зміну  адресного
номеру  земельної  ділянки  гр.  Мельниченка  Артема
Анатолійовича (м.Ірпінь, вул. Некрасова, 3-в/1)

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 289/6  «Про присвоєння поштової адреси

новоствореному  об’єкту  нерухомого  майна  –   житловому
будинку  та  зміну  адресного  номеру  земельної  ділянки  гр.
Мельниченка Артема Анатолійовича (м.Ірпінь, вул. Некрасова, 3-
в/1)»  (додається)

Голосували: “За” –14
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

15.7 СЛУХАЛИ: Про  присвоєння поштової  адреси новоствореному  об’єкту
нерухомого  майна  –   житловому  будинку  та  зміну  адресного
номеру  земельної  ділянки  гр.  Мельниченка  Артема
Анатолійовича (м.Ірпінь, вул. Некрасова, 3-в/2)

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 289/7 «Про присвоєння поштової адреси

новоствореному  об’єкту  нерухомого  майна  –   житловому
будинку  та  зміну  адресного  номеру  земельної  ділянки  гр.
Мельниченка Артема Анатолійовича (м.Ірпінь, вул. Некрасова, 3-
в/2)»  (додається)

Голосували: “За” –14
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

15.8 СЛУХАЛИ: Про  присвоєння поштової  адреси новоствореному  об’єкту
нерухомого  майна  –   житловому  будинку  та  зміну  адресного

14



номеру  земельної  ділянки  гр.  Мельниченка  Артема
Анатолійовича (м.Ірпінь, вул. Некрасова, 3-в/3)

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 289/8  «Про присвоєння поштової адреси

новоствореному  об’єкту  нерухомого  майна  –   житловому
будинку  та  зміну  адресного  номеру  земельної  ділянки  гр.
Мельниченка Артема Анатолійовича (м.Ірпінь, вул. Некрасова, 3-
в/3)»  (додається)

Голосували: “За” –14
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

15.9 СЛУХАЛИ: Про  присвоєння поштової  адреси новоствореному  об’єкту
нерухомого  майна  –   житловому  будинку  та  зміну  адресного
номеру  земельної  ділянки  гр.  Мельниченка  Артема
Анатолійовича (м.Ірпінь, вул. Некрасова, 3-в/4)

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 289/9  «Про присвоєння поштової адреси

новоствореному  об’єкту  нерухомого  майна  –   житловому
будинку  та  зміну  адресного  номеру  земельної  ділянки  гр.
Мельниченка Артема Анатолійовича (м.Ірпінь, вул. Некрасова, 3-
в/4)»  (додається)

Голосували: “За” –14
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

15.10 СЛУХАЛИ: Про зміну адресного номеру земельної   ділянки гр. Мороз Т.М.
в м. Ірпінь по вул. Северинівській, 22-а

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 289/10  «Про зміну адресного номеру

земельної ділянки гр.  Мороз  Т.М.  в  м.  Ірпінь  по  вул.
Северинівській, 22-а»  (додається)

Голосували: “За” –14
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

15.11 СЛУХАЛИ: Про  присвоєння  поштової  адреси   новоствореному  об’єкту
нерухомого  майна  –  багатоквартирному  житловому  будинку  з
вбудовано - прибудованими  нежитловими приміщеннями
(будинок 1)  гр. Харченко В.М. в  м. Ірпінь по вул.  Тургенівській,
50

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення  №  289/11   «Про  присвоєння  поштової

адреси   новоствореному  об’єкту  нерухомого  майна  –
багатоквартирному  житловому  будинку  з  вбудовано -
прибудованими  нежитловими приміщеннями  (будинок  1)  гр.
Харченко  В.М.  в   м.  Ірпінь  по  вул.   Тургенівській,  50»
(додається)

Голосували: “За” –14
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

15.12 СЛУХАЛИ: Про  присвоєння  поштової  адреси   новоствореному  об’єкту
нерухомого  майна  –  багатоквартирному  житловому  будинку  з
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вбудовано - прибудованими  нежитловими приміщеннями
(будинок 3)  гр. Харченко В.М. в  м. Ірпінь по вул.  Тургенівській,
50

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 289/12 «Про присвоєння поштової адреси

новоствореному об’єкту нерухомого майна – багатоквартирному
житловому будинку  з вбудовано - прибудованими нежитловими
приміщеннями (будинок 3)  гр. Харченко В.М. в  м. Ірпінь по вул.
Тургенівській, 50»  (додається)

Голосували: “За” –14
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

15.13 СЛУХАЛИ: Про  присвоєння  поштової  адреси   новоствореному  об’єкту
нерухомого майна - житловому будинку  гр. Насартикіна Віктора
Мінасовича в м. Ірпінь по провулку Річковому, 9

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 289/13 «Про присвоєння поштової адреси

новоствореному об’єкту нерухомого майна - житловому будинку
гр.  Насартикіна  Віктора  Мінасовича  в  м.  Ірпінь  по  провулку
Річковому, 9»  (додається)

Голосували: “За” –14
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

15.14 СЛУХАЛИ: Про   внесення  змін  в   п.1  рішення  виконавчого  комітету
Ірпінської   міської  ради від  13.09.2016 року за № 199/8 «Про
виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності
гр. Настенко О.А., гр. Головатенка В.П., гр. Кучеренко О.З. в м.
Ірпінь  по  вул.  Незалежності  (раніше  Свердлова),  33  з
присвоєнням їм нових адресних номерів»

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення  №  289/14  «Про   внесення  змін  в   п.1

рішення  виконавчого  комітету  Ірпінської   міської  ради  від
13.09.2016 року за  № 199/8 «Про виділення частин житлового
будинку  в  окремі  об’єкти  власності   гр.  Настенко  О.А.,  гр.
Головатенка  В.П.,  гр.  Кучеренко  О.З.  в  м.  Ірпінь  по  вул.
Незалежності  (раніше  Свердлова),  33  з  присвоєнням їм  нових
адресних номерів»  (додається)

Голосували: “За” –14
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

15.15 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської
міської  ради  №  254/7  від  14.11.2017  року:  «Про  присвоєння
адресних номерів земельним ділянкам гр. Нестерової О.В. в м.
Ірпінь по вул. Степана Руданського, 6»

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 289/15  «Про внесення змін до рішення

виконавчого  комітету  Ірпінської  міської  ради  №  254/7  від
14.11.2017 року: «Про присвоєння адресних номерів земельним
ділянкам  гр.  Нестерової  О.В.  в  м.  Ірпінь  по  вул.  Степана
Руданського, 6»  (додається)
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Голосували: “За” –14
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

15.16 СЛУХАЛИ: Про  присвоєння  нових  адресних  номерів  земельним  ділянкам
після розподілу ділянки гр. Остапішена Є.Є. в м. Ірпінь по вул.
Зеленій, 33-а

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 289/16  «Про присвоєння нових адресних

номерів  земельним  ділянкам  після  розподілу  ділянки  гр.
Остапішена Є.Є. в м. Ірпінь по вул. Зеленій, 33-а»  (додається)

Голосували: “За” –14
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

15.17 СЛУХАЛИ: Про  розподіл будинковолодіння на окремі об’єкти власності гр.
Рождаєва  В.В.  та  гр.  Майданик  В.В.  в  м.  Ірпінь  по  вул.
Університетській, 20 з присвоєнням нових адресних номерів

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 289/17  «Про розподіл будинковолодіння

на окремі об’єкти власності гр. Рождаєва В.В. та гр. Майданик
В.В.  в  м.  Ірпінь  по  вул.  Університетській,  20  з  присвоєнням
нових адресних номерів»  (додається)

Голосували: “За” –14
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

15.18 СЛУХАЛИ: Про   присвоєння   адресного  номеру   земельній  ділянці,  що
знаходяться в користуванні ФОП  Яворської  О.М.

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 289/18  «Про  присвоєння  адресного

номеру  земельній ділянці, що знаходяться в користуванні ФОП
Яворської  О.М.»  (додається)

Голосували: “За” –14
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

15.19 СЛУХАЛИ: Про  продовження   ПП  «Передайз»  терміну  дії  дозволів  на
розміщення об’єктів зовнішньої реклами та встановлення нових
рекламних носіїв в м. Ірпінь

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення  №  289/19  «Про  продовження   ПП

«Передайз»  терміну  дії  дозволів  на   розміщення  об’єктів
зовнішньої реклами та встановлення нових рекламних носіїв в м.
Ірпінь»  (додається)

Голосували: “За” –14
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

15.20 СЛУХАЛИ: Про  продовження   ТОВ  «МАГ-13»  терміну  дії  дозволів  на
розміщення об’єктів зовнішньої реклами та встановлення нових
рекламних носіїв в м. Ірпінь  

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 289/20  «Про продовження  ТОВ «МАГ-

13»  терміну  дії  дозволів  на   розміщення  об’єктів  зовнішньої
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реклами та встановлення нових рекламних носіїв в м. Ірпінь  »
(додається)

Голосували: “За” –14
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

15.21 СЛУХАЛИ: Про оформлення ФОП Селезньов О.Ю. дозволу на  розміщення
об’єктів  зовнішньої реклами в м. Ірпінь

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення  №  289/21   «Про  оформлення  ФОП

Селезньов  О.Ю.  дозволу  на   розміщення  об’єктів   зовнішньої
реклами в м. Ірпінь»  (додається)

Голосували: “За” –14
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

15.22 СЛУХАЛИ: Про  закріплення  адрес  земельним  ділянкам   після  розподілу
ділянки; що знаходиться у власності гр. Яремуса О.І.

Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення  №  289/22  «Про  закріплення  адрес

земельним ділянкам  після розподілу ділянки; що знаходиться у
власності гр. Яремуса О.І.»  (додається)

Голосували: “За” –14
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

Головуючий В.А.Карплюк

П Е Р Е Л І К
рішень, які було прийнято на засіданні

виконкому Ірпінської міської ради

                                                                           від  „12” грудня  2017 року

НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ

1.
Про  внесення  змін  до  Положення  про  Громадську  раду  при

виконавчому комітеті Ірпінської міської ради
№ 275

2.
Про  Програму  соціально-економічного  та  культурного  розвитку  м.

Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2018 рік та
основні напрями розвитку на 2019 – 2020 роки

№ 276

3. Про внесення змін до автобусних маршрутів № 277
4. Про виділення коштів на передплату газети «Ірпінський вісник» № 278

5.

Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та
прибудинкових  територій,  які  надає  ТОВ  ВКФ  "Валерія"  для
мешканців  житлових  будинків  за  адресою:  м.  Ірпінь,  вул.  .  Д.
Попова, 26-в

№ 279

6. Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та
прибудинкових  територій,  які  надає  ТОВ "ПЖ Комфортний  дім"

№ 280
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для  мешканців  житлових  будинків  за  адресою:  м.  Ірпінь,  вул.
Гостомельське Шосе, 24/1

7.

Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій,  які  надає ТОВ "ПЖ Комфортний дім" для
мешканців житлових будинків за адресою: м. Ірпінь, вул. Северинівська
105-Б, 105-К, 105-Л, 105-М, 105-Н

№ 281

8.

Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій,  які  надає ТОВ "ПЖ Комфортний дім" для
мешканців житлових будинків за адресою: м. Ірпінь, вул. Гостомельське
Шосе, 19-А, 12, 16, 18, 20

№ 282

9.
Про результати  проведеного аналізу  нарахування  та  сплати орендної
плати  до  міського  бюджету  Ірпінської  міської  ради  за  користування
майном територіальної громади м.Ірпінь

№ 283

10.
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської
ради від 03.06.2016 р. № 114

№ 284

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ
11.1 Про взяття на квартирний облік № 285/1
11.2 Про надання службового жилого приміщення № 285/2
11.3 Про передачу квартир у власність громадян № 285/3

11.4
Про  видачу  ордеру  на  службову  квартиру  військовослужбовцю
Романенку Т.В.

№ 285/4

ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА»

12.1
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю до дня святкування

Новорічних та Різдвяних свят в місті Ірпінь № 286/1

12.2
Про надання дозволу на проведення відео зйомки в місті Ірпінь,  ТОВ
«ЕЙБІСІ ФІЛЬМ УКРАЇНА» № 286/2

12.3
Про  демонтаж  торгівельного  павільйону  встановлених  без  належно
оформленої  дозвільної документації в м. Ірпінь № 286/3

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД»

13.1

Про  затвердження  проектно-кошторисної  документації   проекту
«Капітальний  ремонт  дороги  по  вулиці  10  Лінія  4г/2  до  вулиці
Варшавська 114д/1 в м. Ірпінь Київської області»

№ 287/1

13.2

Про  затвердження  проектно-кошторисної  документації   проекту
«Будинок  сімейного  типу  для  проживання  студентів  та
викладацького складу з вбудованими підприємствами громадського
обслуговування по вул.  Садовій,  78 в м.Ірпінь, Київської  області.
Реконструкція КНС №5»

№ 287/2

13.3
Про затвердження проектно-кошторисної документації 

№ 287/3

13.4

Про  затвердження  проектно-кошторисної  документації   проекту
«Капітальний ремонт дороги по вул.  Слов’янська від вул.  Заріфи
Алієвої до  вул. Паламарчука  в м. Ірпінь Київської області»

№ 287/4
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ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ Ї 

14.1

Про  надання  дозволу  Кострицькій  Катерині  Сергіївні  представляти
законні  права  та  інтереси  свого малолітнього сина  Кострицького
Максима Богдановича, 31.08.2015 р.н., при укладанні та підписанні
договору дарування йому будинку та земельної ділянки.

№ 288/1

14.2

Про  надання  дозволу  Кравченко  Любов  Сергіївні  на  укладання
договору  дарування  належних  їй  часток  будинку  за  адресою:
смт.Ворзель, вул. Мічуріна, 7.

№ 288/2

14.3
Про визначення способу участі батька Левші Олександра Валерійовича

у вихованні малолітнього сина Левші Олександра Олександровича,
13.03.2010 р.н.

№ 288/3

14.4

Про  надання  дозволу  Леськів  Богдану  Анатолійовичу  на  укладання
договору дарування 1/3 частки кімнати за адресою: смт.Гостомель,
вул. Свято-Покровська, буд. 141-а, кім. 16.

№ 288/4

14.5

Про  надання  дозволу  Ніколаєнко  Галині  Йосипівні  на  укладання
договору  дарування  належної  їй  квартири  за  адресою:  м.Ірпінь,
вул.Тургенівська, буд.10, кв.86.

№ 288/5

14.6

Про  визначення  способу  участі  батька  Панкратова  Олексія
Олексійовича  у  вихованні  малолітніх  дітей:  Панкратова  Антона
Олексійовича, 24.09.2008 р.н., та Панкратова Матвія Олексійовича,
05.07.2012 р.н.

№ 288/6

14.7

Про  надання  дозволу  Сидоренко  Павлу  Юрійовичу  на  укладання
договору  купівлі-продажу   будинку  та  земельної  ділянки
розташованих за адресою: м. Ірпінь, вул. Ломоносова,4.

№ 288/7

ПИТАННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

15.1

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності
гр.  Безпалько  Л.В.  та   гр.  Безпалька  М.А.в  м.  Ірпінь  по  вул.
Виговського, 23 з присвоєнням нових поштових адрес

№ 289/1

15.2

Про  присвоєння  нових  адресних  номерів  земельним  ділянкам  після
розподілу ділянки гр. Говорухи В.М. в м. Ірпінь по вул. Рибака Натана,
8

№ 289/2

15.3
Про виділення частини житлового будинку в окремий об’єкт власності
гр. Іваннікової  Ірини Юріївни в м. Ірпінь по вул. Пушкінській, 17 з
присвоєнням нової поштової адреси

№ 289/3

15.4
Про  зміну   адресного номеру земельної  ділянки,  що знаходиться  у
власності  гр. Крук  В.М. в  м. Ірпінь по  провулку  Ранковому, 24

№ 289/4

15.5

Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту нерухомого
майна - житловому будинку гр. Максименко Л. П. в м. Ірпінь по вул.
Центральній, 77

№ 289/5

15.6 Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого
майна  –   житловому  будинку  та  зміну  адресного  номеру  земельної
ділянки  гр.  Мельниченка  Артема  Анатолійовича (м.Ірпінь,  вул.

№ 289/6
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Некрасова, 3-в/1)

15.7

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого
майна  –   житловому  будинку  та  зміну  адресного  номеру  земельної
ділянки  гр.  Мельниченка  Артема  Анатолійовича (м.Ірпінь,  вул.
Некрасова, 3-в/2)

№ 289/7

15.8

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого
майна  –   житловому  будинку  та  зміну  адресного  номеру  земельної
ділянки  гр.  Мельниченка  Артема  Анатолійовича (м.Ірпінь,  вул.
Некрасова, 3-в/3)

№ 289/8

15.9

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого
майна  –   житловому  будинку  та  зміну  адресного  номеру  земельної
ділянки  гр.  Мельниченка  Артема  Анатолійовича (м.Ірпінь,  вул.
Некрасова, 3-в/4)

№ 289/9

15.10
Про  зміну  адресного  номеру земельної   ділянки гр.  Мороз  Т.М.
в м. Ірпінь по вул. Северинівській, 22-а

№ 289/10

15.11

Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту нерухомого
майна  –  багатоквартирному  житловому  будинку  з  вбудовано -
прибудованими нежитловими приміщеннями (будинок 1)  гр. Харченко
В.М. в  м. Ірпінь по вул.  Тургенівській, 50

№ 289/11

15.12

Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту нерухомого
майна  –  багатоквартирному  житловому  будинку  з  вбудовано -
прибудованими нежитловими приміщеннями (будинок 3)  гр. Харченко
В.М. в  м. Ірпінь по вул.  Тургенівській, 50

№ 289/12

15.13

Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту нерухомого
майна - житловому будинку  гр. Насартикіна Віктора Мінасовича в м.
Ірпінь по провулку Річковому, 9

№ 289/13

15.14

Про   внесення  змін  в   п.1  рішення  виконавчого  комітету  Ірпінської
міської ради від  13.09.2016 року за № 199/8 «Про виділення частин
житлового будинку в окремі об’єкти власності  гр. Настенко О.А., гр.
Головатенка В.П., гр. Кучеренко О.З. в м. Ірпінь по вул. Незалежності
(раніше Свердлова), 33 з присвоєнням їм нових адресних номерів»

№ 289/14

15.15

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської
ради № 254/7 від 14.11.2017 року: «Про присвоєння адресних номерів
земельним ділянкам гр.  Нестерової  О.В.  в м.  Ірпінь по вул.  Степана
Руданського, 6»

№ 289/15

15.16
Про  присвоєння  нових  адресних  номерів  земельним  ділянкам  після
розподілу ділянки гр. Остапішена Є.Є. в м. Ірпінь по вул. Зеленій, 33-а № 289/16

15.17

Про  розподіл  будинковолодіння на  окремі  об’єкти  власності  гр.
Рождаєва  В.В.  та  гр.  Майданик  В.В.  в  м.  Ірпінь  по  вул.
Університетській, 20 з присвоєнням нових адресних номерів

№ 289/17

15.18
Про  присвоєння  адресного номеру  земельній ділянці, що знаходяться
в користуванні ФОП  Яворської  О.М.

№ 289/18

15.19 Про продовження  ПП «Передайз» терміну дії дозволів на  розміщення
об’єктів зовнішньої реклами та встановлення нових рекламних носіїв в

№ 289/19
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м. Ірпінь  

15.20
Про продовження  ТОВ «МАГ-13» терміну дії дозволів на  розміщення
об’єктів зовнішньої реклами та встановлення нових рекламних носіїв в
м. Ірпінь  

№ 289/20

15.21
Про  оформлення  ФОП  Селезньов  О.Ю.  дозволу  на   розміщення
об’єктів  зовнішньої реклами в м. Ірпінь 

№ 289/21

15.22
Про закріплення адрес земельним ділянкам  після розподілу ділянки;
що знаходиться у власності гр. Яремуса О.І.

№ 289/22

 

Керуючий справами                                                       Д.М. Негреша
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	Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту «Будинок сімейного типу для проживання студентів та викладацького складу з вбудованими підприємствами громадського обслуговування по вул. Садовій, 78 в м.Ірпінь, Київської області. Реконструкція КНС №5»
	Про затвердження проектно-кошторисної документації
	Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту «Капітальний ремонт дороги по вул. Слов’янська від вул. Заріфи Алієвої до вул. Паламарчука в м. Ірпінь Київської області»
	Про надання дозволу Кострицькій Катерині Сергіївні представляти законні права та інтереси свого малолітнього сина Кострицького Максима Богдановича, 31.08.2015 р.н., при укладанні та підписанні договору дарування йому будинку та земельної ділянки.
	Про надання дозволу Кравченко Любов Сергіївні на укладання договору дарування належних їй часток будинку за адресою: смт.Ворзель, вул. Мічуріна, 7.
	Про визначення способу участі батька Левші Олександра Валерійовича у вихованні малолітнього сина Левші Олександра Олександровича, 13.03.2010 р.н.
	Про надання дозволу Леськів Богдану Анатолійовичу на укладання договору дарування 1/3 частки кімнати за адресою: смт.Гостомель, вул. Свято-Покровська, буд. 141-а, кім. 16.
	Про надання дозволу Ніколаєнко Галині Йосипівні на укладання договору дарування належної їй квартири за адресою: м.Ірпінь, вул.Тургенівська, буд.10, кв.86.
	Про визначення способу участі батька Панкратова Олексія Олексійовича у вихованні малолітніх дітей: Панкратова Антона Олексійовича, 24.09.2008 р.н., та Панкратова Матвія Олексійовича, 05.07.2012 р.н.
	Про надання дозволу Сидоренко Павлу Юрійовичу на укладання договору купівлі-продажу будинку та земельної ділянки розташованих за адресою: м. Ірпінь, вул. Ломоносова,4.
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