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ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА  

КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ  

П Р О Т О К О Л    № 4 

 

засідання  виконавчого  комітету 

27  лютого 2018 р.          м.  Ірпінь                           

   

 
                

Головуючий        Карплюк В.А. – міський голова                                                          

Секретар                      Негреша Д.М. –  керуючий справами   

    
 

 

                                                Взяли участь у засіданні: 

 

Христюк Д.В. Член виконкому 

Михальченко Л.Я Член виконкому 

Головкевич М.М. Член виконкому 

Попруга М.П. Член виконкому 

Прилипко Ю.І. Член виконкому 

Кижлай С.В. Член виконкому 

Кульчицька Ю.А. Член виконкому 

Демчишин Д.Д. Член виконкому 

Памазан А.С. Член виконкому 

Пащинський С.І Член виконкому 

Ковальчук М.М. Член виконкому 

  

 

Зі складу виконкому на засіданні відсутні: 

 

 

ГірникА.П., Семко Н.Г., Федорук Л.П., Бойчук У.В.,  

Чмелюк В.В., Матюшина О.В. Вигінний В.М. 

  

 

Присутні на засіданні: 
 

 

1.  ДанилюкЄ.В. На.фінуправління 

2.  Залужняк О.В. Нач.юридиного відділу 

3.  Зброжек П.В. Нач.Ірпінського УПСЗН 

4.  Дворніков І.Є. Директор  КП»Ірпіньжитлоінвестбуд» 

5.  Парахіна В.А. Нач. загального відділу  

6.  Сапон М.М. Нач.відділу містобудування та архітектури 

7.  Антонюк Є.П. На.відділукультури 

8.  Костюк О.О. Нач.відділу НС 

9.  Горбата Л.П. Нач. відділу компютерного забезпечення 

10.  Наказненко О. «Незалежний портал Ірпеня» 

11.  Алєксєєва Є.В. КП «Контроль благоустрою міста» 

12.  Осінська Ю. «Ірпінь ТВ» 
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СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного     

 

Доповідає:  Карплюк В.А. – міський голова  

ВИСТУПИЛИ:  

 Сапон М.М., начальник відділу містобудування та архітектури, запропонував внести 

в порядок денний на розгляд питання: 

 

- Про присвоєння обєкту нерухомого майна – нежитловому приміщенню 

поштової адреси в м.Ірпінь по вул. Шевченка »; 

- «Про присвоєння будівельних адресних номерів по вул. Університетській в 

м.Ірпінь»; 

- «Про впорядкування адресних номерів по вул. Ярославській в м.Ірпінь»; 

 

Також запропонував зняти з розгляду питання на довивчення: 

- «Про погодження гр.  Шаховій Г.Л. переведення зблокованого будинку відпочинку-

дачного будинку в  житловий будинок в м. Ірпінь по вул. Лисенка, 2/16»;  

 

 

ВИРІШИЛИ: взяти  Порядок денний  із внесеними змінами за основу: 

 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ Доповідач 

1. 
Про організацію призову громадян України та проходження зборів 

з резервістами протягом 2018 року 

Костюк О.О., 

нач.відділу НС 

2. 

Про організацію роботи щодо обліку дітей шкільного віку та учнів 

у місті Ірпені та селищах Коцюбинське, Гостомель, Ворзель 

 

Білорус О.А., в.о. 

нач.упр-ня освіти 

3. 

Про затвердження Положення про штаб району територіальної 

оборони № 23, інструкцій організації роботи її структурних 

підрозділів та функціональних обов’язків посадових осіб 

Костюк О.О., 

нач.відділу НС 

4. 
Про затвердження Положення про службові відрядження в межах 

України та за кордон працівників міської ради 

Негреша Д.М., 

керуючий 

справами 

5. 

Про внесення змін до складу комісії з питань здійснення 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, призначення 

житлових субсидій, надання матеріальної допомоги, допомоги 

сім’ям з дітьми, одноразової грошової допомоги постраждалим 

особам та внутрішньо переміщеним особам при виконавчому 

комітеті Ірпінської міської ради. 

Зброжек П.В.- 

нач.Ірп.УПСЗН 

6. Про розірвання договору Літвинов А.В. – 

13.  Терещенко А.І. Начальник служби у справах сімї 

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

15.  Олейник О. Юрист КП «Муніципальна варта» 

16.  Шевченко О.В. Заст.нач.відділу економіки 

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

18.  Лабунський О. Нач.АТП -13250 

19.  Представники телеканалу 

«Погляд» 
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нач.упр-ня ІРІ та 

ЖКГ 

ПИТАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

7.1 
Про забезпечення житлом та видачу ордеру для постійного 

проживання Хоменку В.І. 

Літвинов А.В. – 

нач.упр-ня ІРІ та 

ЖКГ 

7.2 Про передачу квартир у власність громадян. -//- 

7.3 
Про взяття на квартирний облік, зняття з квартирного обліку, зміни 

до квартирних справ 
-//- 

7.4 
Про видачу дублікату Свідоцтва про право власності на житло гр. 

Маслівській Т.С. 
-//- 

7.5 
Про надання ордеру на житлове приміщення за адресою: м. Ірпінь, 

вул. Полтавська, 67,кв.11 
-//- 

7.6 Про надання службових житлових приміщень. -//- 

7.7 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 23.01.2018 

№ 14/8 „Про надання службового ордеру» 

 

-//- 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЗЕЛЕНБУД» 

8.1 

Про надання дозволу на видалення аварійних, сухостійних дерев та 

санітарної обрізки у зв’язку з упорядкуванням території міста 

Ірпеня (парк «З.Алієвої»; парк «Правика») 

 

Олійнич О.Р.- 

директор КП 

8.2 
Про надання дозволу на видалення аварійних, сухостійних дерев та 

санітарної обрізки (парк «Центральний») 
 

-//- 

8.3 

Про надання дозволу на видалення аварійних, сухостійних дерев та 

санітарної обрізки у зв’язку з упорядкуванням території міста 

Ірпеня (вул.Соборна-вул.Грибоєдова, навпроти кафе «Штопор»;на 

розі вул. Тургенівська вул.8-го Березня, навпроти ЗОШ № 1 ) 
 

-//- 

ПИТАННЯ КП УЖКГ «ІРПІНЬ» 

9.1 

Про затвердження кошторисної документації по об’єкту 

«Капітальний ремонт мереж  зовнішнього освітлення  по вул. 

Глінки  в м. Ірпінь» 

Скрипник С.Ф. – 

директор КП 

9.2 

Про затвердження кошторисної документації по об’єкту 

«Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення  вул. Лісова  

від  вул. Чехова   в м. Ірпінь» 

-//- 

9.3 

Про затвердження кошторисної документації по об’єкту 

«Капітальний ремонт систем водопостачання та водовідведення в 

підвальному приміщенні м. Ірпінь вул. Миру, 6» 

 

-//- 

9.4 

Про затвердження кошторисної документації по об’єкту 

«Капітальний ремонт систем водопостачання та водовідведення в 

підвальному приміщенні м. Ірпінь вул. Миру,10 

 

-//- 

9.5 

Про затвердження кошторисної документації по об’єкту 

«Капітальний ремонт мереж  зовнішнього освітлення  по вул. 

Чехова  в межах вул. Лисенка та вул. Лермонтова  в м. Ірпінь  » 

-//- 

ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 
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10.1 
Про погодження режиму роботи нічного клубу «ЗАЇР»(м. Ірпінь, 

вул.Грибоєдова, 15) 

Алєксєєва Є.В. – 

директор КП 

10.2 
Про погодження режиму роботи кафе «Штопор» (м. Ірпінь, 

вул.Грибоєдова,15) 
-//- 

10.3 
Про демонтаж зовнішньої реклами, встановленої без належно 

оформленої документації в м.Ірпінь 
-//- 

10.4 Про надання дозволу на проведення ярмарки в межах міста Ірпеня -//- 

10.5 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю під час 

проведення свята Дня закоханих та свята Масляна в місті Ірпені по 

вул. Шевченка на Центральній площі міста і Привокзальній площі 

міста 

-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

11.1 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 

батьківських прав Вінтера Альберта відносно малолітньої доньки, 

Вінтер Ніколь Альбертівни, 19.08.2015 р.н. 

Терещенко А.І. – 

нач.служби 

11.2 

Про надання дозволу Волосатову Олексію Олеговичу на укладання 

договору дарування належних йому на праві приватної власності 

5/84 часток будинку за адресою: м. Ірпінь, вул.Полтавська, буд. 47  

-//- 

11.3 

Про визначення способу участі батька Дороша Станіслава 

Олександровича у вихованні малолітнього сина Дороша 

Владислава Станіславовича,03.11.2011 р. 

-//- 

11.4 
Про визначення місця проживання Католіченко Вікторії Віталіївни, 

14.08.2008 р.н. з батьком, Католіченком Віталієм Вікторовичем  
-//- 

11.5 
Про надання статусу дитини-сироти малолітньому Козолупову 

Атрему Олександровиу, 01.10.2007 р.н. 
-//- 

11.6 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради № 70/4 від 25.03.2016 року «Про надання статусу 

дитини, позбавленої батьківського піклування, малолітній 

Кузьменко Єлизаветі Максимівні, 22.02.2005 р.н.» 

 

-//- 

11.7 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради № 70/5 від 25.03.2016 року «Про надання статусу 

дитини, позбавленої батьківського піклування, малолітньому  

Кузьменку Івану Максимовичу, 19.06.2008 р.н.» 

-//- 

11.8 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради № 70/6 від 25.03.2016 року «Про надання статусу 

дитини, позбавленої батьківського піклування, малолітньому 

Кузьменку Максиму Максимовичу, 11.11.2009 р.н.» 

-//- 

11.9 

Про затвердження висновку про недоцільність позбавлення 

батьківських прав Курносова Миколи Сергійовича відносно 

малолітньої доньки, Курносової Анастасії Миколаївни, 12.04.2012 

р.н. 

-//- 

11.10 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 

батьківських прав Лемешко Людмили Олексіївни відносно 

малолітніх дітей: Лемешка Олега Ігоровича 13.07.2005 р.н., 

Лемешко Діани Ігорівни, 27.10.2006 р.н.,  Лемешка Ігоря Ігоровича, 

01.05.2008 р.н., Лемешка Олександра Ігоровича, 25.06.2009р.н., 

Богаш Сніжани Ігорівни, 30.12.2010р.н. 

-//- 

11.11 
Про надання дозволу Лукашенко Олені Федорівні на укладання 

договору дарування належної їй квартири за адресою: м. Ірпінь, 
-//- 
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вул. Тищенка, буд.6, кв.8 

 

11.12 

Про надання дозволу Маршицькому Віталію В’ячеславовичу на 

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

Мечнікова, буд.104,кв. 24 

-//- 

11.13 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради № 83/6 від 12.04.2016 року «Про влаштування до 

дитячого будинку сімейного типу родини Ніколайчуків малолітньої 

Кузьменко Єлизавети Максимівни, 22.02.2005 р.н. » 

-//- 

11.14 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради № 83/7 від 12.04.2016 року «Про влаштування до 

дитячого будинку сімейного типу родини Ніколайчуків 

малолітнього Кузьменка Івана Максимовича, 19.06.2008 р.н. » 

-//- 

11.15 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради № 83/8 від 12.04.2016 року «Про влаштування до 

дитячого будинку сімейного типу родини Ніколайчуків 

малолітнього Кузьменка Максима Максимовича,11.11.2009 р.н. » 

-//- 

11.16 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради № 83/10 від 12.04.2016 року «Про надання статусу 

дитини, позбавленої батьківського піклування, малолітній Осадчук 

Анні Володимирівні, 03.08.2015 р.н.» 

-//- 

11.17 

Про надання дозволу Поворозник Миколі Юрійовичу та 

Поворозник Валентині Володимирівні на укладання та підписання 

їхньою неповнолітньою донькою Поворозник Мартою 

Миколаївною, 28.08.2003 р.н. договору купівлі-продажу квартири 

за адресою: смт Гостомель, вул. Проскурівська, 9, кв.17 

-//- 

11.18 

Про надання дозволу Поляновському Івану Йосиповичу та 

Поляновській Тетяні Іллінічні на укладання договору дарування 

належних їм на праві приватної власності часток квартири за 

адресою: смт Гостомель, вул.Рекунова, буд.36-а, кв.6   

-//- 

11.19 

Про закріплення права користування та проживання Портова 

Костянтина Вячеславовича,20.01.2003 р.н. за адресою: смт 

Гостомель, вул. Б.Хмельницького, 2, кв.1 

-//- 

11.20 
Про надання статусу дитини-сироти малолітній Примаченко Аліні 

Вікторівні, 04.01.2012 р.н. 
-//- 

11.21 

Про надання дозволу Севрук Юрію Віталійовичу на укладання 

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

буд.83, корп. 4, кв.31 

-//- 

11.22 

Про надання дозволу Стемблівській Ніні Миколаївні на укладання 

та підписання договору купівлі-продажу квартири за адресою: 

м.Ірпінь, вул. Северинівська, буд. 160,кв. 61 

-//- 

11.23 

Про затвердження висновку про визначення місця проживання 

Фіфіліної Христини Валеріївни, 08.02.2012 р.н. з батьком, 

Фіфіліним Валерієм Володимировичем  

-//- 

11.24 

Про надання дозволу Чернаті Марії Геннадіївні представляти 

законні права та інтереси своєї малолітньої доньки Чернати Діани 

Олександрівни,18.07.2014 р.н. при укладанні та підписанні 

договору купівлі-продажу квартири за адресою: смт Ворзель, вул. 

Європейська, буд. 28-б,кв.9 

-//- 

11.25 Про затвердження висновку про доцільність позбавлення -//- 
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батьківських прав Шаталіна Євгенія Ігоровича відносно 

малолітньої доньки, Шаталіної Ніколь Євгенівни, 01.01.2005 р.н. 

11.26 
Про реєстрацію народження малолітньої дівчинки, 12.01.2018 р.н. 

 
 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

12.1 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради № 287/3 від 12.12.2017 р. «Про затвердження 

проектно-кошторисної документації» 

Дворніков І.Є. – 

директор КП 

12.2 
Про затвердження проектно-кошторисної документації 

 
 

ПИТАННЯ ІНСПЕКЦІЇ ДАБК 

13.1 

Про знесення самовільно побудованого майна-прибудови та 

надбудови біля та над літ «А», розташованого за адресою: м. 

Ірпінь, вул. Пушкінська, 6-А 

 

Комишан Я.В. – 

нач.Інспекції 

ПИТАННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

14.1 

Про виділення частини житлового будинку  в окремий об’єкт 

власності гр. Башкової Л.В. та гр. Єременко С.М. в м. Ірпінь по вул. 

Садовій, 68 з присвоєнням нової адреси 

 

Сапон М.М.– 

начальник відділу 

14.2 

Про зміну адреси земельної ділянки гр. Євдокимова  В.К. в м. 

Ірпінь по вул. З. Алієвої, 54 

 

-//- 

14.3 

Про оформлення ФОП Коломієць О.В. дозволу на  розміщення 

об’єкту зовнішньої реклами в м. Ірпінь по вул. Давидчука, 28 

 

-//- 

14.4 

Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту 

нерухомого майна - житловому будинку гр. Комаровського М.В. в 

м. Ірпінь по вул. Зеленій, 19 

-//- 

14.5 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності гр. Макаричева М.М. та  гр. Макаричева О.М. в м. Ірпінь 

по вул. Ново-Оскольській, 14-а з присвоєнням нових поштових 

адрес 

-//- 

14.6 

Про виділення частини житлового будинку  в окремі об’єкти 

власності гр. Новікова Є.М., гр. Рижук М. В. та гр. Яворського І.М. 

в м. Ірпінь по вул. 10-та Лінія, 6-в  з присвоєнням нових адрес 

-//- 

14.7 

Про  зміну  адресного номеру магазину та  земельній ділянці, що 

знаходяться у власності  гр.  Писанки  Д.С. в м. Ірпінь по вул. 

Озерній, 3 

-//- 

14.8 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради № 169/4 від 25.07.2017 року: «Про погодження гр. 

Сарайли С.В. присвоєння нових адресних номерів земельним 

ділянкам після розподілу ділянки в м. Ірпінь, вул. Степанівська, 3» 

 

-//- 

14.9 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна –  житловому будинку та зміну адресного 

номеру земельної ділянки  гр. Сауляк І.Л. в м. Ірпінь по вул. Героїв, 

10-в 

-//- 

14.10 Про зміну адреси земельної ділянки  гр. Семенихіної  А.Ю. в м. -//- 
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Ірпінь по провулку Ворзельському, 3 

14.11 

Про зміну адреси земельної ділянки гр. Семенихіної  А.Ю. в м. 

Ірпінь по провулку Ворзельському, 5 

 

-//- 

14.12 

Про зміну адреси земельної ділянки гр. Семенихіної  А.Ю. в м. 

Ірпінь по вул. Зеленій, 33-а 

 

-//- 

14.13 
Про зміну адреси земельної ділянки гр. Семенихіної  А.Ю. в м. 

Ірпінь  по вул. Зеленій, 33-б 
-//- 

14.14 

Про внесення змін в пункт № 3 рішення виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради № 219/8 від 26.09.2017 року: «Про 

погодження гр. Скидан В.Я., гр. Кузьменко Л.А., гр. Єрьоменко 

Т.Б., гр. Остапущенко І.В. та гр. Остапущенко О.В. розподілу на 

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

16» 

-//- 

14.15 

Про  присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна 

будинку торгівлі з офісними приміщеннями  гр. Чави  Д.М.  та гр. 

Яворського І.М. нової поштової  адреси:  м. Ірпінь,  вул. 

Авіаконструктора Антонова, 8-д  

-//- 

14.16 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна –  житловому будинку та зміну адресного 

номеру земельної ділянки   гр. Шкоди В.Л. в м. Ірпінь по вул. 6 

Лінія, 26-в 

 

-//- 

14.17 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради № 305/10 від 26.12.2017 року: «Про оформлення 

дозволу на розміщення інформаційної вивіски з підсвітленням та 

штендеру за адресою вул. Університетська,2/1 корпус В в м. 

Ірпінь» 

 

-//- 

14.18 

Про  присвоєння новоствореному об’єкту  нерухомого майна  - 

автомобільному газозаправному пункту зріджених газів (АГЗП) 

ТОВ «Сінергія 1991» поштової адреси:  м. Ірпінь,  вул.  Соборна, 1-

л/1 

-//- 

14.19 
Про оформлення ТОВ «КАПУЧИНО» дозволу на  розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами в м. Ірпінь 
-//- 

14.20 
Про скасування дозвільних документів щодо будівництва за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Кірічека, 5-7 (колишня К.Лібкнехта) 
-//- 

14.21 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному обєкту 

нерухомого майна – багатоквартирному житловому будинку гр. 

Ільницької Я.Л. в м.Ірпінь по вул. Білокур, 7 

-//- 

14.22 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному обєкту 

нерухомого майна – багатоквартирному житловому будинку гр. 

Ільницької Я.Л. в м.Ірпінь по вул. Білокур, 8 

-//- 

14.23 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному обєкту 

нерухомого майна – багатоквартирному житловому будинку гр. 

Ільницької Я.Л. в м.Ірпінь по вул. Білокур, 9 

-//- 

14.24 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному обєкту 

нерухомого майна – багатоквартирному житловому будинку гр. 

Ільницької Я.Л. в м.Ірпінь по вул. Білокур, 10 

-//- 
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Голосували: 

 “За” – 16 

 “Проти” – 0  

“Утримались” – 0 

 

 

 
П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й : 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про організацію призову громадян України та проходження 

зборів з резервістами протягом 2018 року 

 Доповідає: Костюк О.О. – начальник відділу НС 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 20 «Про організацію призову громадян 

України та проходження зборів з резервістами протягом 2018 

року»  (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

2. СЛУХАЛИ: Про організацію роботи щодо обліку дітей шкільного віку та 

учнів у місті Ірпені та селищах Коцюбинське, Гостомель, 

Ворзель 

 Доповідає: Білорус О.А. – в.о. нач.упр-ня освіти 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 21 «Про організацію роботи щодо обліку 

дітей шкільного віку та учнів у місті Ірпені та селищах 

Коцюбинське, Гостомель, Ворзель» (додається) 

 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про штаб району територіальної 

оборони № 23, інструкцій організації роботи її структурних 

підрозділів та функціональних обов’язків посадових осіб 

 Доповідає: Костюк О.О. – начальник відділу НС 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 22  «Про затвердження Положення про 

штаб району територіальної оборони № 23, інструкцій 

організації роботи її структурних підрозділів та функціональних 

обов’язків посадових осіб» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про службові відрядження в 

межах України та за кордон працівників міської ради 

 Доповідає: Негреша Д.М. – керуючий справами 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 23 «Про затвердження Положення про 
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службові відрядження в межах України та за кордон працівників 

міської ради» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу комісії з питань здійснення 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, 

призначення житлових субсидій, надання матеріальної 

допомоги, допомоги сім’ям з дітьми, одноразової грошової 

допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним 

особам при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради 

 Доповідає: Зброжек П.В. – нач.Ірпінського УПСЗН 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 24  «Про внесення змін до складу комісії з 

питань здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним 

особам, призначення житлових субсидій, надання матеріальної 

допомоги, допомоги сім’ям з дітьми, одноразової грошової 

допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним 

особам при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради» 

(додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

6. СЛУХАЛИ: Про розірвання договору 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач. упр-ня ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 25  «Про розірвання договору» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

ПИТАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

7.1 СЛУХАЛИ: Про забезпечення житлом та видачу ордеру для постійного 

проживання Хоменку В.І. 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач. упр-ня ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 26/1  «Про забезпечення житлом та видачу 

ордеру для постійного проживання Хоменку В.І.» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

7.2 СЛУХАЛИ: Про передачу квартир у власність громадян 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач. упр-ня ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 26/2  «Про передачу квартир у власність 

громадян» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
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7.3 СЛУХАЛИ: Про взяття на квартирний облік, зняття з квартирного обліку, 

зміни до квартирних справ 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач. упр-ня ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 26/3 «Про взяття на квартирний облік, 

зняття з квартирного обліку, зміни до квартирних справ» 

(додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

7.4 СЛУХАЛИ: Про видачу дублікату Свідоцтва про право власності на житло 

гр. Маслівській Т.С. 

 Доповідає: Літвинов А.В. – на.упр-ня ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 26/4 «Про видачу дублікату Свідоцтва про 

право власності на житло гр. Маслівській Т.С.» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

7.5 СЛУХАЛИ: Про надання ордеру на житлове приміщення за адресою: м. 

Ірпінь, вул. Полтавська, 67,кв.11 

 Доповідає: Літвинов А.В. – на.упр-ня ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 26/5  «Про надання ордеру на житлове 

приміщення за адресою: м. Ірпінь, вул. Полтавська, 67,кв.11» 

(додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

7.6 СЛУХАЛИ: Про надання службових житлових приміщень. 

 Доповідає: Літвинов А.В. – на.упр-ня ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 26/6 «Про надання службових житлових 

приміщень.» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

7.7 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 

23.01.2018 № 14/8 „Про надання службового ордеру» 

 Доповідає: Літвинов А.В. – на.упр-ня ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 26/7  «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету від 23.01.2018 № 14/8 „Про надання 

службового ордеру»» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЗЕЛЕНБУД» 

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

та санітарної обрізки у зв’язку з упорядкуванням території міста 
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Ірпеня (парк «З.Алієвої»; парк «Правика») 

 Доповідає: Олійнич О.Р. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 27/1  «Про надання дозволу на видалення 

аварійних, сухостійних дерев та санітарної обрізки у зв’язку з 

упорядкуванням території міста Ірпеня (парк «З.Алієвої»; парк 

«Правика»)» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

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

та санітарної обрізки (парк «Центральний») 

 Доповідає: Олійнич О.Р. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 27/2   «Про надання дозволу на видалення 

аварійних, сухостійних дерев та санітарної обрізки (парк 

«Центральний»)» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

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

та санітарної обрізки у зв’язку з упорядкуванням території міста 

Ірпеня (вул.Соборна-вул.Грибоєдова, навпроти кафе 

«Штопор»;на розі вул. Тургенівська вул.8-го Березня, навпроти 

ЗОШ № 1 ) 

 Доповідає: Олійнич О.Р. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 27/3 «Про надання дозволу на видалення 

аварійних, сухостійних дерев та санітарної обрізки у зв’язку з 

упорядкуванням території міста Ірпеня (вул.Соборна-

вул.Грибоєдова, навпроти кафе «Штопор»;на розі вул. 

Тургенівська вул.8-го Березня, навпроти ЗОШ № 1 )» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

ПИТАННЯ КП «УЖКГ «ІРПІНЬ» 

 

9.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження кошторисної документації по об’єкту 

«Капітальний ремонт мереж  зовнішнього освітлення  по вул. 

Глінки  в м. Ірпінь» 

 Доповідає: Скрипник С.Ф. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 28/1 «Про затвердження кошторисної 

документації по об’єкту «Капітальний ремонт мереж  

зовнішнього освітлення  по вул. Глінки  в м. Ірпінь»» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

9.2 СЛУХАЛИ: Про затвердження кошторисної документації по об’єкту 

«Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення  вул. Лісова  
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від  вул. Чехова   в м. Ірпінь» 

 Доповідає: Скрипник С.Ф. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 28/2  «Про затвердження кошторисної 

документації по об’єкту «Капітальний ремонт мереж 

зовнішнього освітлення  вул. Лісова  від  вул. Чехова   в м. 

Ірпінь»» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

9.3 СЛУХАЛИ: Про затвердження кошторисної документації по об’єкту 

«Капітальний ремонт систем водопостачання та водовідведення 

в підвальному приміщенні м. Ірпінь вул. Миру, 6» 

 Доповідає: Скрипник С.Ф. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 28/3   «Про затвердження кошторисної 

документації по об’єкту «Капітальний ремонт систем 

водопостачання та водовідведення в підвальному приміщенні м. 

Ірпінь вул. Миру, 6»» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

9.4 СЛУХАЛИ: Про затвердження кошторисної документації по об’єкту 

«Капітальний ремонт систем водопостачання та водовідведення 

в підвальному приміщенні м. Ірпінь вул. Миру,10 

 Доповідає: Скрипник С.Ф. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 28/4   «Про затвердження кошторисної 

документації по об’єкту «Капітальний ремонт систем 

водопостачання та водовідведення в підвальному приміщенні м. 

Ірпінь вул. Миру,10» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

9.5 СЛУХАЛИ: Про затвердження кошторисної документації по об’єкту 

«Капітальний ремонт мереж  зовнішнього освітлення  по вул. 

Чехова  в межах вул. Лисенка та вул. Лермонтова  в м. Ірпінь  » 

 Доповідає: Скрипник С.Ф. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 28/5   «Про затвердження кошторисної 

документації по об’єкту «Капітальний ремонт мереж  

зовнішнього освітлення  по вул. Чехова  в межах вул. Лисенка та 

вул. Лермонтова  в м. Ірпінь  » (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

  ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

10.1 СЛУХАЛИ: Про погодження режиму роботи нічного клубу «ЗАЇР»(м. Ірпінь, 

вул.Грибоєдова, 15) 

 Доповідає: Алєксєєва Є.В.  – директор КП 



 14 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 29/1 «Про погодження режиму роботи 

нічного клубу «ЗАЇР»(м. Ірпінь, вул.Грибоєдова, 15)» 

(додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

10.2 СЛУХАЛИ: Про погодження режиму роботи кафе «Штопор» (м. Ірпінь, 

вул.Грибоєдова,15) 

 Доповідає: Алєксєєва Є.В.  – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 29/2 «Про погодження режиму роботи 

кафе «Штопор» (м. Ірпінь, вул.Грибоєдова,15)» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

10.3 СЛУХАЛИ: Про демонтаж зовнішньої реклами, встановленої без належно 

оформленої документації в м.Ірпінь 

 Доповідає: Алєксєєва Є.В.  – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 29/3 «Про демонтаж зовнішньої реклами, 

встановленої без належно оформленої документації в м.Ірпінь» 

(додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

10.4 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на проведення ярмарки в межах міста 

Ірпеня 

 Доповідає: Алєксєєва Є.В.  – директор КП 

 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 29/4 «Про надання дозволу на проведення 

ярмарки в межах міста Ірпеня» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

10.5 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю під час 

проведення свята Дня закоханих та свята Масляна в місті Ірпені 

по вул. Шевченка на Центральній площі міста і Привокзальній 

площі міста 

 Доповідає: Алєксєєва Є.В.  – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 29/5 «Про надання дозволу на виносну та 

виїзну торгівлю під час проведення свята Дня закоханих та свята 

Масляна в місті Ірпені по вул. Шевченка на Центральній площі 

міста і Привокзальній площі міста» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ 
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11.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 

батьківських прав Вінтера Альберта відносно малолітньої 

доньки, Вінтер Ніколь Альбертівни, 19.08.2015 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 30/1 «Про затвердження висновку про 

доцільність позбавлення батьківських прав Вінтера Альберта 

відносно малолітньої доньки, Вінтер Ніколь Альбертівни, 

19.08.2015 р.н.» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

11.2 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Волосатову Олексію Олеговичу на 

укладання договору дарування належних йому на праві 

приватної власності 5/84 часток будинку за адресою: м. Ірпінь, 

вул.Полтавська, буд. 47 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 30/2 «Про надання дозволу Волосатову 

Олексію Олеговичу на укладання договору дарування належних 

йому на праві приватної власності 5/84 часток будинку за 

адресою: м. Ірпінь, вул.Полтавська, буд. 47» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

11.3 СЛУХАЛИ: Про визначення способу участі батька Дороша Станіслава 

Олександровича у вихованні малолітнього сина Дороша 

Владислава Станіславовича,03.11.2011 р. 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 30/3  «Про визначення способу участі 

батька Дороша Станіслава Олександровича у вихованні 

малолітнього сина Дороша Владислава 

Станіславовича,03.11.2011 р.» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

11.4 СЛУХАЛИ: Про визначення місця проживання Католіченко Вікторії 

Віталіївни, 14.08.2008 р.н. з батьком, Католіченком Віталієм 

Вікторовичем 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 30/4  «Про визначення місця проживання 

Католіченко Вікторії Віталіївни, 14.08.2008 р.н. з батьком, 

Католіченком Віталієм Вікторовичем» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

11.5 СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини-сироти малолітньому Козолупову 
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Атрему Олександровиу, 01.10.2007 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 30/5  «Про надання статусу дитини-сироти 

малолітньому Козолупову Атрему Олександровиу, 01.10.2007 

р.н.» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

11.6 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради № 70/4 від 25.03.2016 року «Про надання статусу 

дитини, позбавленої батьківського піклування, малолітній 

Кузьменко Єлизаветі Максимівні, 22.02.2005 р.н.» 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 30/6  «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради № 70/4 від 

25.03.2016 року «Про надання статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування, малолітній Кузьменко Єлизаветі 

Максимівні, 22.02.2005 р.н.»» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

11.7 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради № 70/5 від 25.03.2016 року «Про надання статусу 

дитини, позбавленої батьківського піклування, малолітньому  

Кузьменку Івану Максимовичу, 19.06.2008 р.н.» 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 30/7  «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради № 70/5 від 

25.03.2016 року «Про надання статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування, малолітньому  Кузьменку Івану 

Максимовичу, 19.06.2008 р.н.»» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

11.8 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради № 70/6 від 25.03.2016 року «Про надання статусу 

дитини, позбавленої батьківського піклування, малолітньому 

Кузьменку Максиму Максимовичу, 11.11.2009 р.н.» 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 30/8  «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради № 70/6 від 

25.03.2016 року «Про надання статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування, малолітньому Кузьменку Максиму 

Максимовичу, 11.11.2009 р.н.»» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
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11.9 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про недоцільність позбавлення 

батьківських прав Курносова Миколи Сергійовича відносно 

малолітньої доньки, Курносової Анастасії Миколаївни, 

12.04.2012 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 30/9  «Про затвердження висновку про 

недоцільність позбавлення батьківських прав Курносова Миколи 

Сергійовича відносно малолітньої доньки, Курносової Анастасії 

Миколаївни, 12.04.2012 р.н.» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

11.10 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 

батьківських прав Лемешко Людмили Олексіївни відносно 

малолітніх дітей: Лемешка Олега Ігоровича 13.07.2005 р.н., 

Лемешко Діани Ігорівни, 27.10.2006 р.н.,  Лемешка Ігоря 

Ігоровича, 01.05.2008 р.н., Лемешка Олександра Ігоровича, 

25.06.2009р.н., Богаш Сніжани Ігорівни, 30.12.2010р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 30/10  «Про затвердження висновку про 

доцільність позбавлення батьківських прав Лемешко Людмили 

Олексіївни відносно малолітніх дітей: Лемешка Олега Ігоровича 

13.07.2005 р.н., Лемешко Діани Ігорівни, 27.10.2006 р.н.,  

Лемешка Ігоря Ігоровича, 01.05.2008 р.н., Лемешка Олександра 

Ігоровича, 25.06.2009р.н., Богаш Сніжани Ігорівни, 

30.12.2010р.н.» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

11.11 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Лукашенко Олені Федорівні на укладання 

договору дарування належної їй квартири за адресою: м. Ірпінь, 

вул. Тищенка, буд.6, кв.8 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 30/11  «Про надання дозволу Лукашенко 

Олені Федорівні на укладання договору дарування належної їй 

квартири за адресою: м. Ірпінь, вул. Тищенка, буд.6, кв.8» 

(додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

11.12 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Маршицькому Віталію В’ячеславовичу на 

укладання договору дарування квартири за адресою: м. Ірпінь, 

вул. Мечнікова, буд.104,кв. 24 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 30/12 «Про надання дозволу 

Маршицькому Віталію В’ячеславовичу на укладання договору 
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дарування квартири за адресою: м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 

буд.104,кв. 24» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

11.13 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради № 83/6 від 12.04.2016 року «Про влаштування до 

дитячого будинку сімейного типу родини Ніколайчуків 

малолітньої Кузьменко Єлизавети Максимівни, 22.02.2005 р.н. » 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 30/13  «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради № 83/6 від 

12.04.2016 року «Про влаштування до дитячого будинку 

сімейного типу родини Ніколайчуків малолітньої Кузьменко 

Єлизавети Максимівни, 22.02.2005 р.н. »» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

11.14 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради № 83/7 від 12.04.2016 року «Про влаштування до 

дитячого будинку сімейного типу родини Ніколайчуків 

малолітнього Кузьменка Івана Максимовича, 19.06.2008 р.н. » 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 30/14  «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради № 83/7 від 

12.04.2016 року «Про влаштування до дитячого будинку 

сімейного типу родини Ніколайчуків малолітнього Кузьменка 

Івана Максимовича, 19.06.2008 р.н. »» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

11.15 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради № 83/8 від 12.04.2016 року «Про влаштування до 

дитячого будинку сімейного типу родини Ніколайчуків 

малолітнього Кузьменка Максима Максимовича,11.11.2009 р.н.» 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 30/15  «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради № 83/8 від 

12.04.2016 року «Про влаштування до дитячого будинку 

сімейного типу родини Ніколайчуків малолітнього Кузьменка 

Максима Максимовича,11.11.2009 р.н. »» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

11.16 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради № 83/10 від 12.04.2016 року «Про надання статусу 
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дитини, позбавленої батьківського піклування, малолітній 

Осадчук Анні Володимирівні, 03.08.2015 р.н.» 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 30/16  «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради № 83/10 від 

12.04.2016 року «Про надання статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування, малолітній Осадчук Анні 

Володимирівні, 03.08.2015 р.н.»» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

11.17 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Поворозник Миколі Юрійовичу та 

Поворозник Валентині Володимирівні на укладання та 

підписання їхньою неповнолітньою донькою Поворозник 

Мартою Миколаївною, 28.08.2003 р.н. договору купівлі-продажу 

квартири за адресою: смт Гостомель, вул. Проскурівська, 9, кв.17 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 30/17  «Про надання дозволу Поворозник 

Миколі Юрійовичу та Поворозник Валентині Володимирівні на 

укладання та підписання їхньою неповнолітньою донькою 

Поворозник Мартою Миколаївною, 28.08.2003 р.н. договору 

купівлі-продажу квартири за адресою: смт Гостомель, вул. 

Проскурівська, 9, кв.17» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

11.18 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Поляновському Івану Йосиповичу та 

Поляновській Тетяні Іллінічні на укладання договору дарування 

належних їм на праві приватної власності часток квартири за 

адресою: смт Гостомель, вул.Рекунова, буд.36-а, кв.6   

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 30/18  «Про надання дозволу 

Поляновському Івану Йосиповичу та Поляновській Тетяні 

Іллінічні на укладання договору дарування належних їм на праві 

приватної власності часток квартири за адресою: смт Гостомель, 

вул.Рекунова, буд.36-а, кв.6  » (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

11.19 СЛУХАЛИ: Про закріплення права користування та проживання Портова 

Костянтина Вячеславовича,20.01.2003 р.н. за адресою: смт 

Гостомель, вул. Б.Хмельницького, 2, кв.1 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 30/19 «Про закріплення права 

користування та проживання Портова Костянтина 

Вячеславовича,20.01.2003 р.н. за адресою: смт Гостомель, вул. 

Б.Хмельницького, 2, кв.1» (додається) 
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 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

11.20 СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини-сироти малолітній Примаченко 

Аліні Вікторівні, 04.01.2012 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 30/20  «Про надання статусу дитини-

сироти малолітній Примаченко Аліні Вікторівні, 04.01.2012 р.н.» 

(додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

11.21 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Севрук Юрію Віталійовичу на укладання 

договору дарування квартири за адресою: м.Ірпінь, 

вул.Українська, буд.83, корп. 4, кв.31 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 30/21  «Про надання дозволу Севрук Юрію 

Віталійовичу на укладання договору дарування квартири за 

адресою: м.Ірпінь, вул.Українська, буд.83, корп. 4, кв.31» 

(додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

11.22 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Стемблівській Ніні Миколаївні на 

укладання та підписання договору купівлі-продажу квартири за 

адресою: м.Ірпінь, вул. Северинівська, буд. 160,кв. 61 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 30/22  «Про надання дозволу 

Стемблівській Ніні Миколаївні на укладання та підписання 

договору купівлі-продажу квартири за адресою: м.Ірпінь, вул. 

Северинівська, буд. 160,кв. 61» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

11.23 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про визначення місця проживання 

Фіфіліної Христини Валеріївни, 08.02.2012 р.н. з батьком, 

Фіфіліним Валерієм Володимировичем 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 30/23  «Про затвердження висновку про 

визначення місця проживання Фіфіліної Христини Валеріївни, 

08.02.2012 р.н. з батьком, Фіфіліним Валерієм 

Володимировичем» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
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11.24 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Чернаті Марії Геннадіївні представляти 

законні права та інтереси своєї малолітньої доньки Чернати 

Діани Олександрівни,18.07.2014 р.н. при укладанні та підписанні 

договору купівлі-продажу квартири за адресою: смт Ворзель, 

вул. Європейська, буд. 28-б,кв.9 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 30/24  «Про надання дозволу Чернаті 

Марії Геннадіївні представляти законні права та інтереси своєї 

малолітньої доньки Чернати Діани Олександрівни,18.07.2014 

р.н. при укладанні та підписанні договору купівлі-продажу 

квартири за адресою: смт Ворзель, вул. Європейська, буд. 28-

б,кв.9» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

11.25 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 

батьківських прав Шаталіна Євгенія Ігоровича відносно 

малолітньої доньки, Шаталіної Ніколь Євгенівни, 01.01.2005 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 30/25  «Про затвердження висновку про 

доцільність позбавлення батьківських прав Шаталіна Євгенія 

Ігоровича відносно малолітньої доньки, Шаталіної Ніколь 

Євгенівни, 01.01.2005 р.н.» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

11.26 СЛУХАЛИ: Про реєстрацію народження малолітньої дівчинки, 12.01.2018 

р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 30/26  «Про реєстрацію народження 

малолітньої дівчинки, 12.01.2018 р.н.» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

12.1 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради № 287/3 від 12.12.2017 р. «Про затвердження 

проектно-кошторисної документації» 

 Доповідає: Дворніков І.Є. – .директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 31/1 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради № 287/3 від 

12.12.2017 р. «Про затвердження проектно-кошторисної 

документації»» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
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12.2 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації 

 Доповідає: Дворніков І.Є. – .директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 31/2 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

ПИТАННЯ ІНСПЕКЦІЇ ДАБК 

13.1 СЛУХАЛИ: Про знесення самовільно побудованого майна-прибудови та 

надбудови біля та над літ «А», розташованого за адресою: м. 

Ірпінь, вул. Пушкінська, 6-А 

 Доповідає: Карплюк В.А. міський голова 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 32/1 «Про знесення самовільно 

побудованого майна-прибудови та надбудови біля та над літ 

«А», розташованого за адресою: м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 6-А» 

(додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

 ПИТАННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА РАХІТЕКТУРИ 

14.1 СЛУХАЛИ: Про виділення частини житлового будинку  в окремий об’єкт 

власності гр. Башкової Л.В. та гр. Єременко С.М. в м. Ірпінь по 

вул. Садовій, 68 з присвоєнням нової адреси 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 33/1 «Про виділення частини житлового 

будинку  в окремий об’єкт власності гр. Башкової Л.В. та гр. 

Єременко С.М. в м. Ірпінь по вул. Садовій, 68 з присвоєнням 

нової адреси» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

14.2 СЛУХАЛИ: Про зміну адреси земельної ділянки гр. Євдокимова  В.К. в м. 

Ірпінь по вул. З. Алієвої, 54 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 33/2 «Про зміну адреси земельної ділянки 

гр. Євдокимова  В.К. в м. Ірпінь по вул. З. Алієвої, 54» 

(додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

14.3 СЛУХАЛИ: Про оформлення ФОП Коломієць О.В. дозволу на  розміщення 

об’єкту зовнішньої реклами в м. Ірпінь по вул. Давидчука, 28 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 33/3 «Про оформлення ФОП Коломієць 

О.В. дозволу на  розміщення об’єкту зовнішньої реклами в м. 

Ірпінь по вул. Давидчука, 28» (додається) 
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 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

14.4 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту 

нерухомого майна - житловому будинку гр. Комаровського М.В. 

в м. Ірпінь по вул. Зеленій, 19 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 33/4 «Про присвоєння поштової адреси  

новоствореному об’єкту нерухомого майна - житловому будинку 

гр. Комаровського М.В. в м. Ірпінь по вул. Зеленій, 19» 

(додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

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

власності гр. Макаричева М.М. та  гр. Макаричева О.М. в м. 

Ірпінь по вул. Ново-Оскольській, 14-а з присвоєнням нових 

поштових адрес 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 33/5 «Про виділення частин житлового 

будинку в окремі об’єкти власності гр. Макаричева М.М. та  гр. 

Макаричева О.М. в м. Ірпінь по вул. Ново-Оскольській, 14-а з 

присвоєнням нових поштових адрес» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

 

14.6 СЛУХАЛИ: Про виділення частини житлового будинку  в окремі об’єкти 

власності гр. Новікова Є.М., гр. Рижук М. В. та гр. Яворського 

І.М. в м. Ірпінь по вул. 10-та Лінія, 6-в  з присвоєнням нових 

адрес 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 33/6 «Про виділення частини житлового 

будинку  в окремі об’єкти власності гр. Новікова Є.М., гр. Рижук 

М. В. та гр. Яворського І.М. в м. Ірпінь по вул. 10-та Лінія, 6-в  з 

присвоєнням нових адрес» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

14.7 СЛУХАЛИ: Про  зміну  адресного номеру магазину та  земельній ділянці, що 

знаходяться у власності  гр.  Писанки  Д.С. в м. Ірпінь по вул. 

Озерній, 3 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 33/7 «Про  зміну  адресного номеру 

магазину та  земельній ділянці, що знаходяться у власності  гр.  

Писанки  Д.С. в м. Ірпінь по вул. Озерній, 3» (додається) 
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 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

14.8 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради № 169/4 від 25.07.2017 року: «Про погодження гр. 

Сарайли С.В. присвоєння нових адресних номерів земельним 

ділянкам після розподілу ділянки в м. Ірпінь, вул. Степанівська, 

3» 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 33/8 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради № 169/4 від 

25.07.2017 року: «Про погодження гр. Сарайли С.В. присвоєння 

нових адресних номерів земельним ділянкам після розподілу 

ділянки в м. Ірпінь, вул. Степанівська, 3» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

14.9 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна –  житловому будинку та зміну адресного 

номеру земельної ділянки  гр. Сауляк І.Л. в м. Ірпінь по вул. 

Героїв, 10-в 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 33/9 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна –  житловому 

будинку та зміну адресного номеру земельної ділянки  гр. 

Сауляк І.Л. в м. Ірпінь по вул. Героїв, 10-в» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

14.10 СЛУХАЛИ: Про зміну адреси земельної ділянки  гр. Семенихіної  А.Ю. в м. 

Ірпінь по провулку Ворзельському, 3 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 33/10 «Про зміну адреси земельної ділянки  

гр. Семенихіної  А.Ю. в м. Ірпінь по провулку Ворзельському, 3» 

(додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

14.11 СЛУХАЛИ: Про зміну адреси земельної ділянки гр. Семенихіної  А.Ю. в м. 

Ірпінь по провулку Ворзельському, 5 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 33/11 «Про зміну адреси земельної ділянки 

гр. Семенихіної  А.Ю. в м. Ірпінь по провулку Ворзельському, 5» 

(додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 



 25 

“Утримались” – 0 

 

14.12 СЛУХАЛИ: Про зміну адреси земельної ділянки гр. Семенихіної  А.Ю. в м. 

Ірпінь по вул. Зеленій, 33-а 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 33/12 «Про зміну адреси земельної ділянки 

гр. Семенихіної  А.Ю. в м. Ірпінь по вул. Зеленій, 33-а » 

(додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

14.13 СЛУХАЛИ: Про зміну адреси земельної ділянки гр. Семенихіної  А.Ю. в м. 

Ірпінь  по вул. Зеленій, 33-б 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 33/13 «Про зміну адреси земельної ділянки 

гр. Семенихіної  А.Ю. в м. Ірпінь  по вул. Зеленій, 33-б» 

(додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

14.14 СЛУХАЛИ: Про внесення змін в пункт № 3 рішення виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради № 219/8 від 26.09.2017 року: «Про 

погодження гр. Скидан В.Я., гр. Кузьменко Л.А., гр. Єрьоменко 

Т.Б., гр. Остапущенко І.В. та гр. Остапущенко О.В. розподілу на 

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

16» 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 33/14 «Про внесення змін в пункт № 3 

рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради № 219/8 

від 26.09.2017 року: «Про погодження гр. Скидан В.Я., гр. 

Кузьменко Л.А., гр. Єрьоменко Т.Б., гр. Остапущенко І.В. та гр. 

Остапущенко О.В. розподілу на окремі об’єкти власності  садиби 

в м. Ірпінь по вул. Полтавській, 16» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

14.15 СЛУХАЛИ: Про  присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна 

будинку торгівлі з офісними приміщеннями  гр. Чави  Д.М.  та 

гр. Яворського І.М. нової поштової  адреси:  м. Ірпінь,  вул. 

Авіаконструктора Антонова, 8-д 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 33/15 «Про  присвоєння новоствореному 

об’єкту нерухомого майна будинку торгівлі з офісними 

приміщеннями  гр. Чави  Д.М.  та гр. Яворського І.М. нової 

поштової  адреси:  м. Ірпінь,  вул. Авіаконструктора Антонова, 

8-д» (додається) 

 Голосували: “За” –16 
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“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

14.16 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна –  житловому будинку та зміну адресного 

номеру земельної ділянки   гр. Шкоди В.Л. в м. Ірпінь по вул. 6 

Лінія, 26-в 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 33/16 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна –  житловому 

будинку та зміну адресного номеру земельної ділянки   гр. 

Шкоди В.Л. в м. Ірпінь по вул. 6 Лінія, 26-в» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

14.17 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради № 305/10 від 26.12.2017 року: «Про оформлення 

дозволу на розміщення інформаційної вивіски з підсвітленням та 

штендеру за адресою вул. Університетська,2/1 корпус В в м. 

Ірпінь» 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 33/17 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради № 305/10 від 

26.12.2017 року: «Про оформлення дозволу на розміщення 

інформаційної вивіски з підсвітленням та штендеру за адресою 

вул. Університетська,2/1 корпус В в м. Ірпінь»» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

14.18 СЛУХАЛИ: Про  присвоєння новоствореному об’єкту  нерухомого майна  - 

автомобільному газозаправному пункту зріджених газів (АГЗП) 

ТОВ «Сінергія 1991» поштової адреси:  м. Ірпінь,  вул.  Соборна, 

1-л/1 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 33/18 «Про  присвоєння новоствореному 

об’єкту  нерухомого майна  - автомобільному газозаправному 

пункту зріджених газів (АГЗП) ТОВ «Сінергія 1991» поштової 

адреси:  м. Ірпінь,  вул.  Соборна, 1-л/1» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

14.19 СЛУХАЛИ: Про оформлення ТОВ «КАПУЧИНО» дозволу на  розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами в м. Ірпінь 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 33/19 «Про оформлення ТОВ 

«КАПУЧИНО» дозволу на  розміщення об’єктів зовнішньої 

реклами в м. Ірпінь» (додається) 
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 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

14.20 СЛУХАЛИ: Про скасування дозвільних документів щодо будівництва за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Кірічека, 5-7 (колишня К.Лібкнехта) 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 33/20 «Про скасування дозвільних 

документів щодо будівництва за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Кірічека, 5-7 (колишня К.Лібкнехта)» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

14.21 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси новоствореному обєкту 

нерухомого майна – багатоквартирному житловому будинку гр. 

Ільницької Я.Л. в м.Ірпінь по вул. Білокур, 7 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 33/21 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному обєкту нерухомого майна – багатоквартирному 

житловому будинку гр. Ільницької Я.Л. в м.Ірпінь по вул. 

Білокур, 7» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

14.22 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси новоствореному обєкту 

нерухомого майна – багатоквартирному житловому будинку гр. 

Ільницької Я.Л. в м.Ірпінь по вул. Білокур, 8 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 33/22 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному обєкту нерухомого майна – багатоквартирному 

житловому будинку гр. Ільницької Я.Л. в м.Ірпінь по вул. 

Білокур, 8» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

14.23 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси новоствореному обєкту 

нерухомого майна – багатоквартирному житловому будинку гр. 

Ільницької Я.Л. в м.Ірпінь по вул. Білокур, 9 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 33/23 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному обєкту нерухомого майна – багатоквартирному 

житловому будинку гр. Ільницької Я.Л. в м.Ірпінь по вул. 

Білокур, 9» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
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 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси новоствореному обєкту 

нерухомого майна – багатоквартирному житловому будинку гр. 

Ільницької Я.Л. в м.Ірпінь по вул. Білокур, 10 

14.24 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 33/24 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному обєкту нерухомого майна – багатоквартирному 

житловому будинку гр. Ільницької Я.Л. в м.Ірпінь по вул. 

Білокур, 10» (додається) 

 

 Голосували: “За” –16 

“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  „13” лютого  2018 року 

 

 НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ  

1. 
Про організацію призову громадян України та проходження зборів з 

резервістами протягом 2018 року 
№ 20 

2. 
Про організацію роботи щодо обліку дітей шкільного віку та учнів у 

місті Ірпені та селищах Коцюбинське, Гостомель, Ворзель 
№ 21 

3. 

Про затвердження Положення про штаб району територіальної 

оборони № 23, інструкцій організації роботи її структурних підрозділів 

та функціональних обов’язків посадових осіб 

 

№ 22 

4. 

Про затвердження Положення про службові відрядження в межах 

України та за кордон працівників міської ради 

 

№ 23 

5. 

Про внесення змін до складу комісії з питань здійснення соціальних 

виплат внутрішньо переміщеним особам, призначення житлових 

субсидій, надання матеріальної допомоги, допомоги сім’ям з дітьми, 

одноразової грошової допомоги постраждалим особам та внутрішньо 

переміщеним особам при виконавчому комітеті Ірпінської міської 

ради. 

 

№ 24 

6. 
Про розірвання договору 

 
№ 25 

ПИТАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

7.1 
Про забезпечення житлом та видачу ордеру для постійного 

проживання Хоменку В.І. 
№ 26/1 
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7.2 
Про передачу квартир у власність громадян. 

 
№ 26/2 

7.3 

Про взяття на квартирний облік, зняття з квартирного обліку, зміни до 

квартирних справ 

 
№ 26/3 

7.4 

Про видачу дублікату Свідоцтва про право власності на житло гр. 

Маслівській Т.С. 

 
№ 26/4 

7.5 

Про надання ордеру на житлове приміщення за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Полтавська, 67,кв.11 

 
№ 26/5 

7.6 
Про надання службових житлових приміщень. 

 
№ 26/6 

7.7 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 23.01.2018 № 

14/8 „Про надання службового ордеру» 

 
№ 26/7 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЗЕЛЕНБУД» 

 

8.1 

Про надання дозволу на видалення аварійних, сухостійних дерев та 

санітарної обрізки у зв’язку з упорядкуванням території міста Ірпеня 

(парк «З.Алієвої»; парк «Правика») 

 

№ 27/1 

8.2 

Про надання дозволу на видалення аварійних, сухостійних дерев та 

санітарної обрізки (парк «Центральний») 
 

№ 27/2 

8.3 

Про надання дозволу на видалення аварійних, сухостійних дерев та 

санітарної обрізки у зв’язку з упорядкуванням території міста Ірпеня 

(вул.Соборна-вул.Грибоєдова, навпроти кафе «Штопор»;на розі вул. 

Тургенівська вул.8-го Березня, навпроти ЗОШ № 1 ) 
 

№ 27/3 

ПИТАННЯ КП «УЖКГ «ІРПІНЬ» 

9.1 

Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Капітальний 

ремонт мереж  зовнішнього освітлення  по вул. Глінки  в м. Ірпінь» 
 

№ 28/1 

9.2 

Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Капітальний 

ремонт мереж зовнішнього освітлення  вул. Лісова  від  вул. Чехова   в 

м. Ірпінь» 

 

№ 28/2 

9.3 

Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Капітальний 

ремонт систем водопостачання та водовідведення в підвальному 

приміщенні м. Ірпінь вул. Миру, 6» 

 

№ 28/3 

9.4 

Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Капітальний 

ремонт систем водопостачання та водовідведення в підвальному 

приміщенні м. Ірпінь вул. Миру,10 

 

№ 28/4 

9.5 

Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Капітальний 

ремонт мереж  зовнішнього освітлення  по вул. Чехова  в межах вул. 

Лисенка та вул. Лермонтова  в м. Ірпінь  » 

№ 28/5 
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ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

10.1 

Про погодження режиму роботи нічного клубу «ЗАЇР»(м. Ірпінь, 

вул.Грибоєдова, 15) 

 
№ 29/1 

10.2 

Про погодження режиму роботи кафе «Штопор» (м. Ірпінь, 

вул.Грибоєдова,15) 

 
№ 29/2 

10.3 

Про демонтаж зовнішньої реклами, встановленої без належно 

оформленої документації в м.Ірпінь 

 
№ 29/3 

10.4 
Про надання дозволу на проведення ярмарки в межах міста Ірпеня 

 
№ 29/4 

10.5 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю під час проведення 

свята Дня закоханих та свята Масляна в місті Ірпені по вул. Шевченка 

на Центральній площі міста і Привокзальній площі міста 

 

№ 29/5 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

 

11.1 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських 

прав Вінтера Альберта відносно малолітньої доньки, Вінтер Ніколь 

Альбертівни, 19.08.2015 р.н. 

 

№ 30/1 

11.2 

Про надання дозволу Волосатову Олексію Олеговичу на укладання 

договору дарування належних йому на праві приватної власності 5/84 

часток будинку за адресою: м. Ірпінь, вул.Полтавська, буд. 47  

 

№ 30/2 

11.3 

Про визначення способу участі батька Дороша Станіслава 

Олександровича у вихованні малолітнього сина Дороша Владислава 

Станіславовича,03.11.2011 р. 

 

№ 30/3 

11.4 

Про визначення місця проживання Католіченко Вікторії Віталіївни, 

14.08.2008 р.н. з батьком, Католіченком Віталієм Вікторовичем  

 
№ 30/4 

11.5 

Про надання статусу дитини-сироти малолітньому Козолупову Атрему 

Олександровиу, 01.10.2007 р.н. 

 
№ 30/5 

11.6 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради № 70/4 від 25.03.2016 року «Про надання статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування, малолітній Кузьменко Єлизаветі 

Максимівні, 22.02.2005 р.н.» 

 

№ 30/6 

11.7 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради № 70/5 від 25.03.2016 року «Про надання статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування, малолітньому  Кузьменку Івану 

Максимовичу, 19.06.2008 р.н.» 

 

№ 30/7 

11.8 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради № 70/6 від 25.03.2016 року «Про надання статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування, малолітньому Кузьменку 
№ 30/8 
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Максиму Максимовичу, 11.11.2009 р.н.» 

 

11.9 

Про затвердження висновку про недоцільність позбавлення 

батьківських прав Курносова Миколи Сергійовича відносно 

малолітньої доньки, Курносової Анастасії Миколаївни, 12.04.2012 р.н. 

 

№ 30/9 

11.10 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських 

прав Лемешко Людмили Олексіївни відносно малолітніх дітей: 

Лемешка Олега Ігоровича 13.07.2005 р.н., Лемешко Діани Ігорівни, 

27.10.2006 р.н.,  Лемешка Ігоря Ігоровича, 01.05.2008 р.н., Лемешка 

Олександра Ігоровича, 25.06.2009р.н., Богаш Сніжани Ігорівни, 

30.12.2010р.н. 

 

№ 30/10 

11.11 

Про надання дозволу Лукашенко Олені Федорівні на укладання 

договору дарування належної їй квартири за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Тищенка, буд.6, кв.8 

 

№ 30/11 

11.12 

Про надання дозволу Маршицькому Віталію В’ячеславовичу на 

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

Мечнікова, буд.104,кв. 24 

 

№ 30/12 

11.13 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради № 83/6 від 12.04.2016 року «Про влаштування до дитячого 

будинку сімейного типу родини Ніколайчуків малолітньої Кузьменко 

Єлизавети Максимівни, 22.02.2005 р.н. » 

 

№ 30/13 

11.14 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради № 83/7 від 12.04.2016 року «Про влаштування до дитячого 

будинку сімейного типу родини Ніколайчуків малолітнього Кузьменка 

Івана Максимовича, 19.06.2008 р.н. » 

 

№ 30/14 

11.15 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради № 83/8 від 12.04.2016 року «Про влаштування до дитячого 

будинку сімейного типу родини Ніколайчуків малолітнього Кузьменка 

Максима Максимовича,11.11.2009 р.н. » 

 

№ 30/15 

11.16 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради № 83/10 від 12.04.2016 року «Про надання статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування, малолітній Осадчук Анні 

Володимирівні, 03.08.2015 р.н.» 

 

№ 30/16 

11.17 

Про надання дозволу Поворозник Миколі Юрійовичу та Поворозник 

Валентині Володимирівні на укладання та підписання їхньою 

неповнолітньою донькою Поворозник Мартою Миколаївною, 

28.08.2003 р.н. договору купівлі-продажу квартири за адресою: смт 

Гостомель, вул. Проскурівська, 9, кв.17 

 

№ 30/17 

11.18 

Про надання дозволу Поляновському Івану Йосиповичу та 

Поляновській Тетяні Іллінічні на укладання договору дарування 

належних їм на праві приватної власності часток квартири за адресою: 

№ 30/18 
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смт Гостомель, вул.Рекунова, буд.36-а, кв.6   

 

11.19 

Про закріплення права користування та проживання Портова 

Костянтина Вячеславовича,20.01.2003 р.н. за адресою: смт Гостомель, 

вул. Б.Хмельницького, 2, кв.1 

 

№ 30/19 

11.20 

Про надання статусу дитини-сироти малолітній Примаченко Аліні 

Вікторівні, 04.01.2012 р.н. 

 
№ 30/20 

11.21 

Про надання дозволу Севрук Юрію Віталійовичу на укладання 

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

буд.83, корп. 4, кв.31 

 

№ 30/21 

11.22 

Про надання дозволу Стемблівській Ніні Миколаївні на укладання та 

підписання договору купівлі-продажу квартири за адресою: м.Ірпінь, 

вул. Северинівська, буд. 160,кв. 61 

 

№ 30/22 

11.23 

Про затвердження висновку про визначення місця проживання 

Фіфіліної Христини Валеріївни, 08.02.2012 р.н. з батьком, Фіфіліним 

Валерієм Володимировичем  

 

№ 30/23 

11.24 

Про надання дозволу Чернаті Марії Геннадіївні представляти законні 

права та інтереси своєї малолітньої доньки Чернати Діани 

Олександрівни,18.07.2014 р.н. при укладанні та підписанні договору 

купівлі-продажу квартири за адресою: смт Ворзель, вул. Європейська, 

буд. 28-б,кв.9 

 

№ 30/24 

11.25 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських 

прав Шаталіна Євгенія Ігоровича відносно малолітньої доньки, 

Шаталіної Ніколь Євгенівни, 01.01.2005 р.н. 

 

№ 30/25 

11.26 
Про реєстрацію народження малолітньої дівчинки, 12.01.2018 р.н. 

 
№ 30/26 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

12.1 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради № 287/3 від 12.12.2017 р. «Про затвердження проектно-

кошторисної документації» 

 

№ 31/1 

12.2 
Про затвердження проектно-кошторисної документації 

 
№ 31/2 

ПИТАННЯ ІНСПЕКЦІЇ ДАБК 

13.1 

Про знесення самовільно побудованого майна-прибудови та надбудови 

біля та над літ «А», розташованого за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Пушкінська, 6-А 

 

№ 32/1 

ПИТАННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

14.1 

Про виділення частини житлового будинку  в окремий об’єкт власності 

гр. Башкової Л.В. та гр. Єременко С.М. в м. Ірпінь по вул. Садовій, 68 з 

присвоєнням нової адреси 

 

№ 33/1 
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14.2 

Про зміну адреси земельної ділянки гр. Євдокимова  В.К. в м. Ірпінь по 

вул. З. Алієвої, 54 

 
№ 33/2 

14.3 

Про оформлення ФОП Коломієць О.В. дозволу на  розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами в м. Ірпінь по вул. Давидчука, 28 

 
№ 33/3 

14.4 

Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту нерухомого 

майна - житловому будинку гр. Комаровського М.В. в м. Ірпінь по вул. 

Зеленій, 19 

 

№ 33/4 

14.5 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності 

гр. Макаричева М.М. та  гр. Макаричева О.М. в м. Ірпінь по вул. Ново-

Оскольській, 14-а з присвоєнням нових поштових адрес 

 

№ 33/5 

14.6 

Про виділення частини житлового будинку  в окремі об’єкти власності 

гр. Новікова Є.М., гр. Рижук М. В. та гр. Яворського І.М. в м. Ірпінь по 

вул. 10-та Лінія, 6-в  з присвоєнням нових адрес 

 

№ 33/6 

14.7 

Про  зміну  адресного номеру магазину та  земельній ділянці, що 

знаходяться у власності  гр.  Писанки  Д.С. в м. Ірпінь по вул. Озерній, 

3 

 

№ 33/7 

14.8 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради № 169/4 від 25.07.2017 року: «Про погодження гр. Сарайли С.В. 

присвоєння нових адресних номерів земельним ділянкам після 

розподілу ділянки в м. Ірпінь, вул. Степанівська, 3» 

 

№ 33/8 

14.9 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна –  житловому будинку та зміну адресного номеру земельної 

ділянки  гр. Сауляк І.Л. в м. Ірпінь по вул. Героїв, 10-в 

 

№ 33/9 

14.10 

Про зміну адреси земельної ділянки  гр. Семенихіної  А.Ю. в м. Ірпінь 

по провулку Ворзельському, 3 

 
№ 33/10 

14.11 

Про зміну адреси земельної ділянки гр. Семенихіної  А.Ю. в м. Ірпінь 

по провулку Ворзельському, 5 

 
№ 33/11 

14.12 

Про зміну адреси земельної ділянки гр. Семенихіної  А.Ю. в м. Ірпінь 

по вул. Зеленій, 33-а 

 

№ 33/12 

14.13 

Про зміну адреси земельної ділянки гр. Семенихіної  А.Ю. в м. Ірпінь  

по вул. Зеленій, 33-б 

 

№ 33/13 

14.14 

Про внесення змін в пункт № 3 рішення виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради № 219/8 від 26.09.2017 року: «Про погодження 

гр. Скидан В.Я., гр. Кузьменко Л.А., гр. Єрьоменко Т.Б., гр. 

Остапущенко І.В. та гр. Остапущенко О.В. розподілу на окремі об’єкти 

власності  садиби в м. Ірпінь по вул. Полтавській, 16» 

 

№ 33/14 

14.15 Про  присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна будинку № 33/15 
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торгівлі з офісними приміщеннями  гр. Чави  Д.М.  та гр. Яворського 

І.М. нової поштової  адреси:  м. Ірпінь,  вул. Авіаконструктора 

Антонова, 8-д  

 

14.16 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна –  житловому будинку та зміну адресного номеру земельної 

ділянки   гр. Шкоди В.Л. в м. Ірпінь по вул. 6 Лінія, 26-в 

 

№ 33/16 

14.17 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради № 305/10 від 26.12.2017 року: «Про оформлення дозволу на 

розміщення інформаційної вивіски з підсвітленням та штендеру за 

адресою вул. Університетська,2/1 корпус В в м. Ірпінь» 

 

№ 33/17 

14.18 

Про  присвоєння новоствореному об’єкту  нерухомого майна  - 

автомобільному газозаправному пункту зріджених газів (АГЗП) ТОВ 

«Сінергія 1991» поштової адреси:  м. Ірпінь,  вул.  Соборна, 1-л/1 

 

№ 33/18 

14.19 

Про оформлення ТОВ «КАПУЧИНО» дозволу на  розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в м. Ірпінь 

 

№ 33/19 

14.20 

Про скасування дозвільних документів щодо будівництва за адресою: 

м. Ірпінь, вул. Кірічека, 5-7 (колишня К.Лібкнехта) 

 
№ 33/20 

14.21 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному обєкту нерухомого 

майна – багатоквартирному житловому будинку гр. Ільницької Я.Л. в 

м.Ірпінь по вул. Білокур, 7 

 

№ 33/21 

14.22 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному обєкту нерухомого 

майна – багатоквартирному житловому будинку гр. Ільницької Я.Л. в 

м.Ірпінь по вул. Білокур, 8 

 

№ 33/22 

14.23 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному обєкту нерухомого 

майна – багатоквартирному житловому будинку гр. Ільницької Я.Л. в 

м.Ірпінь по вул. Білокур, 9 

 

№ 33/23 

14.24 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному обєкту нерухомого 

майна – багатоквартирному житловому будинку гр. Ільницької Я.Л. в 

м.Ірпінь по вул. Білокур, 10 
№ 33/24 

  

 

 

Керуючий справами                                                       Д.М. Негреша 


