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ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА  

КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ  

П Р О Т О К О Л    № 8 

 

засідання  виконавчого  комітету 

24  квітня 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 

Попсуй А.В. Член виконкому 

Михальченко Л.Я Член виконкому 

Головкевич М.М. Член виконкому 

Попруга М.П. Член виконкому 

Демчишин Д.М. Член виконкому 

Копач М.І. Член виконкому 

Кульчицька Ю.А. Член виконкому 

Памазан А.С. Член виконкому 

Бойчук У.В. Член виконкому 

ГірникА.П. Член виконкому 

Кижлай С.В. Член виконкому 

Вигінний В.М. Член виконкому 

 

Зі складу виконкому на засіданні відсутні: 

 

Семко Н.Г., Чмелюк В.В., Нельзін М.С., Пащинський С.І ,  

Прилипко Ю.І., Ковальчук М.М. 

  

Присутні на засіданні: 
 

 

1.  Данилюк Є.В. Нач.фінуправління 

2.  Черкас А.В. Заст.нач.юридиного відділу 

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

4.  Парахіна В.А. Нач. загального відділу  

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

8. Алєксєєва Є.В. Нач. КП «Контроль благоустрою міста» 

9. Дворніков І.Є. Директор КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 

10. Олаг Н.В. Гол.спец. відділу компютерного забезпечення 

11. Наказненко О. «Незалежний портал Ірпеня» 

12. Терещенко А.І. Нач.служби у справах сімї 

13. Горбата Л.П. Нач.відділу інформ.-компют.забезпеч. 

14. Макєєва А.Г. КП «Центральний міський стадіон» 

15. Швець В. ГО «Незалежний портал Ірпеня» 
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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 оформлення ФОП Селезньову О.Ю. дозволу на розміщення обєктів 

зовнішньої реклами в м.Ірпінь»; 

- «Про присвоєння нового адресного номеру земельній ділянці в м.Ірпінь по вул. 

Соборній, 1 (кадастровий номер 3210900000:01:014:0083)»; 

- «Про закріплення адреси земельним ділнкам,що знаходяться у власності гр. 

Кравчука В.О.»; 

 

Літвинов А.В., нач.упр-ня ІРІ та ЖКГ, запропонував зняти з розгляду  питання : 

- «Про затвердження переліку платних послуг для КЗ «Центральний міський стадіон» 

Ірпінської міської ради»; 

- «Про надання дозволу КЗ «ІЦМЛ» на проведення незалежної еспертизи технічного 

стану будівель, які знаходяться за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Слов 

янська, 1  »; 

- «Про надання дозволу КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» на проведення незалежної 

експертизи технічного стану будівель, які знаходяться заадресою: м.Ірпінь 

Київськоїобласті, вул. Слов янська»; 

- «Про надання дозволу КП «УЖКГ «Ірпінь» на проведення незалежної еспертизи 

технічного стану будівель, які знаходяться за адресою: Київська область,м. Ірпінь, 

вул. Соборна, 2-є, вул. Соборна, 154»; 

 

Алєксєєва Є.В., директор КП «Контроль благоустрою міста», запропонувала зняти з  

розгляду питання: 

- «Про погодження режиму роботи магазину «Міленіум» (м. Ірпінь, вул. Садова, 94)»; 

 

Також запропонувала внести в порядок денний на розгляд питання: 

 

- «Про демонтаж зовнішньої реклами, встановленої без належно оформленої 

дозвільної документації»; 

- «Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю на Травневі свята в межах 

міста Ірпеня»; 

 

ВИРІШИЛИ: взяти  Порядок денний  із внесеними змінами за основу: 

 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ Доповідач 

1. 

Про проект рішення «Про внесення змін до рішення 44-ї сесії 

Ірпінської міської ради VІІ скликання від 28.12.2017 року № 3044-

44-VІІ « Про міський бюджет м. Ірпінь на 2018 рік» 

Данилюк  Є.В. – 

на.фінуправління 

16. Бережко-Камінська Ю.М. Гол.редактор «Ірпінський вісник» 

17. Нечитайло О.Р. Нач.відділу забезпеч.діяльності апарату ради 

18. Представники телеканалу 

«Погляд» 
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2. 

Про безоплатну передачу офісного обладнання з балансу 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради на баланс КП 

«Муніципальна варта» Ірпінської міської ради 

 

Негреша Д.М. – 

керуючий 

справами 

3. 

Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд 

та прибудинкових територій для мешканців житлового будинку за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Г.Сковороди, 5, які надає ОСББ «Гранд 

Лайф» 

Літвинов А.В.- 

нач.управління ІРІ та 

ЖКГ 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

4.1 Про передачу квартир у власність громадян 
Літвинов А.В.- 

нач.управління 

4.2 
Про надання службових ордерів 

 
-//- 

4.3 
Про включення квартир до числа службових жилих приміщень 

 
-//- 

4.4 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 14.11.2017 

року № 251/1 «Про передачу квартир у власність громадян» 

 

-//- 

ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

5.1 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в місті Ірпінь 

вул. Центральна (Привокзальна площа) фізичній особі-підприємцю 

Писанку Дмитру Сергійовичу 

 

Алєксєєва Є.В. – 

нач.КП -  

5.2 

Про надання дозволу на надання послуг у сфері розваг та 

розташування дитячого ігрового майданчику з атракціонами та 

торгівлею в місті Ірпінь вул. Чехова (парк Центральний) фізичній 

особі-підприємцю Гаврош Ігор Юрійович 

 

-//- 

5.3 
Про демонтаж зовнішньої реклами, встановленої без належно 

оформленої дозвільної документації 
-//- 

5.4 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю на Травневі 

свята в межах міста Ірпеня 
-//- 

5.5 

Про демонтаж контейнеру для будівельного сміття Комунального 

підприємства Київської обласної ради «Гарнітура» в м. Ірпінь, вул. 

Миру, 2 а 

 

-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

6.1 

Про надання дозволу Гегельській Надії Варфоломіївні на 

укладання договору дарування квартири за адресою: м.Ірпінь, 

вул.Київська, буд.73а, кв.4 

 

Терещенко А.І. – 

нач.служби у 

справа дітей 

6.2 

Про надання дозволу Назарець Лесі Анатоліївні на укладання та 

підписання її неповнолітньою донькою Назарець Владиславою 

В’ячеславівною, 22.10.2000 р.н., договору дарування їй ½ частки 

квартири за адресою: м.Ірпінь, вул.Дем’яна Попова, 26-В, кв.17. 

 

-//- 

6.3 
Про надання дозволу Степанець Надії Василівні представляти 

законні права та інтереси свого малолітнього онука Назарець 
-//- 
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Дмитра В’ячеславовича, 25.05.2005 р.н., при укладанні та 

підписанні договору дарування малолітньому ½ частки квартири за 

адресою: м.Ірпінь, вул.Дем’яна Попова, 26-В, кв.17 

 

6.4 

Про надання дозволу Поволоцькій Наталії Ігорівні представляти 

законні права та інтереси свого малолітнього сина Поволоцького 

Івана Олександровича, 05.12.2016 р.н., при укладанні та підписанні 

договору купівлі-продажу нежитлового приміщення за адресою: 

м.Ірпінь, вул.Лісова, 6к, прим.123 

 

-//- 

6.5 

Про надання дозволу Хоменко Галині Василівні на укладання 

договору дарування будинку та земельної ділянки, розташованих за 

адресою: м.Ірпінь, провулок Північний, 2-а. 

 

-//- 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

7.1 

Про затвердження кошторисної документації  проекту 

«Будівництво проїзду вздовж вул. Університетська в м.Ірпінь, 

Київської області» 

 

Дворніков І.Є. – 

директор КП 

7.2 Про затвердження проектно-кошторисної документації  -//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

8.1 

Про  присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна – 

офісно-торговельній будівлі  гр. Вихристенко   І. О. нової поштової 

адреси: м. Ірпінь,  вул. Авіаконструктора Антонова, 9-в 

 

Сапон М.М. – 

нач.відділу 

8.2 

Про оформлення ФОП Євтушенко Л.О. дозволу на  розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами за адресою вул. Авіаконструктора 

Антонова, 2-а в м. Ірпінь 

 

-//- 

8.3 

Про оформлення ФОП Глинська О.С. дозволу на  розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами за адресою вул. Шевченка, 16 в м. 

Ірпінь 

 

-//- 

8.4 

Про оформлення ФОП Головковій А. О. дозволу на  розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами в м. Ірпінь 

 

-//- 

8.5 

Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту 

нерухомого майна - житловому будинку гр. Грищенку О.О. в м. 

Ірпінь по вул. Київська, 51-Д 

 

-//- 

8.6 

Про оформлення ФОП Гуріну В.В. дозволу на  розміщення об’єктів  

зовнішньої реклами в м. Ірпінь 

 

-//- 

8.7 

Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту 

нерухомого майна - житловому будинку гр. Коваленко Ю. Р. в м. 

Ірпінь по вул. Соборна, 2-Л 

 

-//- 

8.8 
Про внесення змін в пункт № 2.2 рішення виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради № 305/5 від 26.12.2017 р. «Про виділення 
-//- 
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частин житлового будинку (квартир) в окремі об’єкти власності гр. 

Пастернак В.І., гр. Пастернака Р.М., гр. Пастернака М.М., гр. 

Запольської Т.С., гр.Запольського В.П., гр. Бортун М.В. в м.Ірпінь 

по вул. Личака, 29 з присвоєнням нових адрес» 

8.9 
Про оформлення ФОП Селезньову О.Ю. дозволу на розміщення 

обєктів зовнішньої реклами в м.Ірпінь 
-//- 

8.10 

Про присвоєння нового адресного номеру земельній ділянці в 

м.Ірпінь по вул. Соборній, 1 (кадастровий номер 

3210900000:01:014:0083) 

-//- 

8.11 
Про закріплення адреси земельним ділнкам,що знаходяться у 

власності гр. Кравчука В.О. 
-//- 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

9. 
Про затвердження переліку платних послуг для КЗ «Центральний 

міський стадіон» Ірпінської міської ради 

Літвинов А.В. – 

нач.упр-ня  

10. 

Про надання дозволу КЗ «ІЦМЛ» на проведення незалежної 

еспертизи технічного стану будівель, які знаходяться за адресою: 

Київська область, м. Ірпінь, вул. Слов янська, 1   

-//- 

11. 

Про надання дозволу КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» на проведення 

незалежної експертизи технічного стану будівель, які знаходяться 

заадресою: м.Ірпінь Київськоїобласті, вул. Слов янська 

-//- 

12. 

Про надання дозволу КП «УЖКГ «Ірпінь» на проведення 

незалежної еспертизи технічного стану будівель, які знаходяться за 

адресою: Київська область,м. Ірпінь, вул. Соборна, 2-є, вул. 

Соборна, 154 

-//- 

       

       

Голосували: 

 “За” – 15 

 “Проти” – 0  

“Утримались” – 0 

 

 

 

 

 
П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й : 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про внесення змін до рішення 44-ї сесії 

Ірпінської міської ради VІІ скликання від 28.12.2017 року № 

3044-44-VІІ « Про міський бюджет м. Ірпінь на 2018 рік» 

 Доповідає: Данилюк Є.В. – начальник фінуправління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 87 «Про проект рішення «Про внесення 

змін до рішення 44-ї сесії Ірпінської міської ради VІІ скликання 

від 28.12.2017 року № 3044-44-VІІ « Про міський бюджет м. 

Ірпінь на 2018 рік»»  (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
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2. СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу офісного обладнання з балансу 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради на баланс КП 

«Муніципальна варта» Ірпінської міської ради 

 Доповідає: Негреша Д.М. – керуючий справами 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 88 «Про безоплатну передачу офісного 

обладнання з балансу виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради на баланс КП «Муніципальна варта» Ірпінської міської 

ради»  (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

3. СЛУХАЛИ: Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій для мешканців житлового 

будинку за адресою: м. Ірпінь, вул. Г.Сковороди, 5, які надає 

ОСББ «Гранд Лайф» 

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

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 89 «Про погодження тарифів на послуги з 

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для 

мешканців житлового будинку за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Г.Сковороди, 5, які надає ОСББ «Гранд Лайф»»  (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

 ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

4.1 СЛУХАЛИ: Про передачу квартир у власність громадян 

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

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 90/1 «Про передачу квартир у 

власність громадян »  (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

4.2 СЛУХАЛИ: Про надання службових ордерів 

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

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 90/2 «Про надання службових ордерів»  

(додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

4.3 СЛУХАЛИ: Про включення квартир до числа службових жилих приміщень 

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

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 90/3 «Про включення квартир до числа 

службових жилих приміщень»  (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

4.4 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до 
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рішення виконавчого комітету від 14.11.2017 року № 251/1 «Про 

передачу квартир у власність громадян» 

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

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 90/4 «Про внесення змін до 

рішення виконавчого комітету від 14.11.2017 року № 251/1 «Про 

передачу квартир у власність громадян»»  (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

 ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

5.1 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в місті 

Ірпінь вул. Центральна (Привокзальна площа) фізичній особі-

підприємцю Писанку Дмитру Сергійовичу 

 Доповідає: Алєксєєва Є.В. – начальник КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 91/1 «Про надання дозволу на виносну та 

виїзну торгівлю в місті Ірпінь вул. Центральна (Привокзальна 

площа) фізичній особі-підприємцю Писанку Дмитру 

Сергійовичу»  (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

5.2 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на надання послуг у сфері розваг та 

розташування дитячого ігрового майданчику з атракціонами та 

торгівлею в місті Ірпінь вул. Чехова (парк Центральний) 

фізичній особі-підприємцю Гаврош Ігор Юрійович 

 Доповідає: Алєксєєва Є.В. – начальник КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 91/2  «Про надання дозволу на надання 

послуг у сфері розваг та розташування дитячого ігрового 

майданчику з атракціонами та торгівлею в місті Ірпінь вул. 

Чехова (парк Центральний) фізичній особі-підприємцю Гаврош 

Ігор Юрійович»  (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

5.3 СЛУХАЛИ: Про демонтаж зовнішньої реклами, встановленої без належно 

оформленої дозвільної документації 

 Доповідає: Алєксєєва Є.В. – начальник КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 91/3  «Про демонтаж зовнішньої реклами, 

встановленої без належно оформленої дозвільної документації»  

(додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

5.4 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю на Травневі 

свята в межах міста Ірпеня 

 Доповідає: Алєксєєва Є.В. – начальник КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 91/4 «Про надання дозволу на виносну та 
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виїзну торгівлю на Травневі свята в межах міста Ірпеня»  

(додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

5.5 СЛУХАЛИ: Про демонтаж контейнеру для будівельного сміття 

Комунального підприємства Київської обласної ради 

«Гарнітура» в м. Ірпінь, вул. Миру, 2 а 

 Доповідає: Алєксєєва Є.В. – начальник КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 91/5 «Про демонтаж контейнеру для 

будівельного сміття Комунального підприємства Київської 

обласної ради «Гарнітура» в м. Ірпінь, вул. Миру, 2 а»  

(додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

6.1 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Гегельській Надії Варфоломіївні на 

укладання договору дарування квартири за адресою: м.Ірпінь, 

вул.Київська, буд.73а, кв.4 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 92/1 «Про надання дозволу Гегельській 

Надії Варфоломіївні на укладання договору дарування квартири 

за адресою: м.Ірпінь, вул.Київська, буд.73а, кв.4» (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

6.2 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Назарець Лесі Анатоліївні на укладання та 

підписання її неповнолітньою донькою Назарець Владиславою 

В’ячеславівною, 22.10.2000 р.н., договору дарування їй ½ частки 

квартири за адресою: м.Ірпінь, вул.Дем’яна Попова, 26-В, кв.17. 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 92/2 «Про надання дозволу Назарець Лесі 

Анатоліївні на укладання та підписання її неповнолітньою 

донькою Назарець Владиславою В’ячеславівною, 22.10.2000 р.н., 

договору дарування їй ½ частки квартири за адресою: м.Ірпінь, 

вул.Дем’яна Попова, 26-В, кв.17.» (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

6.3 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Степанець Надії Василівні представляти 

законні права та інтереси свого малолітнього онука Назарець 

Дмитра В’ячеславовича, 25.05.2005 р.н., при укладанні та 

підписанні договору дарування малолітньому ½ частки квартири 

за адресою: м.Ірпінь, вул.Дем’яна Попова, 26-В, кв.17 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 92/3  «Про надання дозволу Степанець 
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Надії Василівні представляти законні права та інтереси свого 

малолітнього онука Назарець Дмитра В’ячеславовича, 

25.05.2005 р.н., при укладанні та підписанні договору дарування 

малолітньому ½ частки квартири за адресою: м.Ірпінь, 

вул.Дем’яна Попова, 26-В, кв.17» (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

6.4 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Поволоцькій Наталії Ігорівні представляти 

законні права та інтереси свого малолітнього сина Поволоцького 

Івана Олександровича, 05.12.2016 р.н., при укладанні та 

підписанні договору купівлі-продажу нежитлового приміщення 

за адресою: м.Ірпінь, вул.Лісова, 6к, прим.123 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 92/4  «Про надання дозволу Поволоцькій 

Наталії Ігорівні представляти законні права та інтереси свого 

малолітнього сина Поволоцького Івана Олександровича, 

05.12.2016 р.н., при укладанні та підписанні договору купівлі-

продажу нежитлового приміщення за адресою: м.Ірпінь, 

вул.Лісова, 6к, прим.123» (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

6.5 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Хоменко Галині Василівні на укладання 

договору дарування будинку та земельної ділянки, розташованих 

за адресою: м.Ірпінь, провулок Північний, 2-а. 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 92/5  «Про надання дозволу Хоменко 

Галині Василівні на укладання договору дарування будинку та 

земельної ділянки, розташованих за адресою: м.Ірпінь, провулок 

Північний, 2-а.» (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

 ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

7.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження кошторисної документації  проекту 

«Будівництво проїзду вздовж вул. Університетська в м.Ірпінь, 

Київської області» 

 Доповідає: Дворнков І.Є. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 93/1 «Про затвердження кошторисної 

документації  проекту «Будівництво проїзду вздовж вул. 

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

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

7.2 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації 
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 Доповідає: Дворнков І.Є. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 93/2  «Про затвердження проектно-

кошторисної документації»  (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

 

 

ПИТАННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

8.1 СЛУХАЛИ: Про  присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна – 

офісно-торговельній будівлі  гр. Вихристенко   І. О. нової 

поштової адреси: м. Ірпінь,  вул. Авіаконструктора Антонова, 9-в 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 94/1 «Про  присвоєння новоствореному 

об’єкту нерухомого майна – офісно-торговельній будівлі  гр. 

Вихристенко   І. О. нової поштової адреси: м. Ірпінь,  вул. 

Авіаконструктора Антонова, 9-в» (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

8.2 СЛУХАЛИ: Про оформлення ФОП Євтушенко Л.О. дозволу на  розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами за адресою вул. Авіаконструктора 

Антонова, 2-а в м. Ірпінь 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 94 /2 «Про оформлення ФОП Євтушенко 

Л.О. дозволу на  розміщення об’єктів зовнішньої реклами за 

адресою вул. Авіаконструктора Антонова, 2-а в м. Ірпінь» 

(додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

8.3 СЛУХАЛИ: Про оформлення ФОП Глинська О.С. дозволу на  розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами за адресою вул. Шевченка, 16 в м. 

Ірпінь 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 94/3 «Про оформлення ФОП Глинська 

О.С. дозволу на  розміщення об’єктів зовнішньої реклами за 

адресою вул. Шевченка, 16 в м. Ірпінь» (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

8.4 СЛУХАЛИ: Про оформлення ФОП Головковій А. О. дозволу на  розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами в м. Ірпінь 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 94/4 «Про оформлення ФОП Головковій 

А. О. дозволу на  розміщення об’єктів зовнішньої реклами в м. 

Ірпінь» (додається) 
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 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

8.5 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту 

нерухомого майна - житловому будинку гр. Грищенку О.О. в м. 

Ірпінь по вул. Київська, 51-Д 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 94/5 «Про присвоєння поштової адреси  

новоствореному об’єкту нерухомого майна - житловому будинку 

гр. Грищенку О.О. в м. Ірпінь по вул. Київська, 51-Д» 

(додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

8.6 СЛУХАЛИ: Про оформлення ФОП Гуріну В.В. дозволу на  розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами в м. Ірпінь 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 94/6 «Про оформлення ФОП Гуріну В.В. 

дозволу на  розміщення об’єктів зовнішньої реклами в м. Ірпінь» 

(додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

8.7 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту 

нерухомого майна - житловому будинку гр. Коваленко Ю. Р. в м. 

Ірпінь по вул. Соборна, 2-Л 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 94/7 «Про присвоєння поштової адреси  

новоствореному об’єкту нерухомого майна - житловому будинку 

гр. Коваленко Ю. Р. в м. Ірпінь по вул. Соборна, 2-Л» 

(додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

8.8 СЛУХАЛИ: Про внесення змін в пункт № 2.2 рішення виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради № 305/5 від 26.12.2017 р. «Про виділення 

частин житлового будинку (квартир) в окремі об’єкти власності 

гр. Пастернак В.І., гр. Пастернака Р.М., гр. Пастернака М.М., гр. 

Запольської Т.С., гр.Запольського В.П., гр. Бортун М.В. в 

м.Ірпінь по вул. Личака, 29 з присвоєнням нових адрес» 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 94/8 «Про внесення змін в пункт № 2.2 

рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради № 305/5 

від 26.12.2017 р. «Про виділення частин житлового будинку 

(квартир) в окремі об’єкти власності гр. Пастернак В.І., гр. 

Пастернака Р.М., гр. Пастернака М.М., гр. Запольської Т.С., 
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гр.Запольського В.П., гр. Бортун М.В. в м.Ірпінь по вул. Личака, 

29 з присвоєнням нових адрес»» (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

8.9 СЛУХАЛИ: Про оформлення ФОП Селезньову О.Ю. дозволу на розміщення 

обєктів зовнішньої реклами в м.Ірпінь 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 94/9 «Про оформлення ФОП Селезньову 

О.Ю. дозволу на розміщення обєктів зовнішньої реклами в 

м.Ірпінь» (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

8.10 СЛУХАЛИ: Про присвоєння нового адресного номеру земельній ділянці в 

м.Ірпінь по вул. Соборній, 1 (кадастровий номер 

3210900000:01:014:0083) 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 94/10 «Про присвоєння нового адресного 

номеру земельній ділянці в м.Ірпінь по вул. Соборній, 1 

(кадастровий номер 3210900000:01:014:0083)» (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

8.11 СЛУХАЛИ: Про закріплення адреси земельним ділнкам,що знаходяться у 

власності гр. Кравчука В.О. 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 94/11 «Про закріплення адреси земельним 

ділнкам,що знаходяться у власності гр. Кравчука В.О.» 

(додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

 

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку платних послуг для КЗ 

«Центральний міський стадіон» Ірпінської міської ради 

 

 Доповідає: Літвинов А.В. – начальник управління 

 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 95 «Про затвердження переліку платних 

послуг для КЗ «Центральний міський стадіон» Ірпінської міської  
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ради» (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

10. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КЗ «ІЦМЛ» на проведення незалежної 

еспертизи технічного стану будівель, які знаходяться за адресою: 

Київська область, м. Ірпінь, вул. Слов янська, 1   

 Доповідає: Літвинов А.В. – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 96 «Про надання дозволу КЗ «ІЦМЛ» на 

проведення незалежної еспертизи технічного стану будівель, які 

знаходяться за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Слов 

янська, 1  » (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

11. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» на проведення 

незалежної експертизи технічного стану будівель, які 

знаходяться заадресою: м.Ірпінь Київськоїобласті, вул. Слов 

янська 

 Доповідає: Літвинов А.В. – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 97 «Про надання дозволу КП 

«Ірпіньжитлоінвестбуд» на проведення незалежної експертизи 

технічного стану будівель, які знаходяться заадресою: м.Ірпінь 

Київськоїобласті, вул. Слов янська» (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

12. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП «УЖКГ «Ірпінь» на проведення 

незалежної еспертизи технічного стану будівель, які знаходяться 

за адресою: Київська область,м. Ірпінь, вул. Соборна, 2-є, вул. 

Соборна, 154 

 Доповідає: Літвинов А.В. – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 98 «Про надання дозволу КП «УЖКГ 

«Ірпінь» на проведення незалежної еспертизи технічного стану 

будівель, які знаходяться за адресою: Київська область,м. Ірпінь, 

вул. Соборна, 2-є, вул. Соборна, 154» (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

 

 

 

Головуючий      В.А. Карплюк 
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П Е Р Е Л І К 

рішень, які було прийнято на засіданні 

виконкому Ірпінської міської ради 

 

                                                                           від  „24” квітня  2018 року 

 

 НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ  

1. 

Про проект рішення «Про внесення змін до рішення 44-ї сесії 

Ірпінської міської ради VІІ скликання від 28.12.2017 року № 3044-44-

VІІ « Про міський бюджет м. Ірпінь на 2018 рік» 

 

№ 87 

2. 

Про безоплатну передачу офісного обладнання з балансу виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради на баланс КП «Муніципальна варта» 

Ірпінської міської ради 

 

№ 88 

3. 

Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій для мешканців житлового будинку за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Г.Сковороди, 5, які надає ОСББ «Гранд Лайф» 
№ 89 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

4.1 Про передачу квартир у власність громадян № 90/1 

4.2 
Про надання службових ордерів 

 
№ 90/2 

4.3 
Про включення квартир до числа службових жилих приміщень 

 
№ 90/3 

4.4 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 14.11.2017 

року № 251/1 «Про передачу квартир у власність громадян» 

 
№ 90/4 

ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

5.1 

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

Центральна (Привокзальна площа) фізичній особі-підприємцю 

Писанку Дмитру Сергійовичу 

 

№ 91/1 

5.2 

Про надання дозволу на надання послуг у сфері розваг та 

розташування дитячого ігрового майданчику з атракціонами та 

торгівлею в місті Ірпінь вул. Чехова (парк Центральний) фізичній 

особі-підприємцю Гаврош Ігор Юрійович 

 

№ 91/2 

5.3 
Про демонтаж зовнішньої реклами, встановленої без належно 

оформленої дозвільної документації 
№ 91/3 

5.4 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю на Травневі свята в 

межах міста Ірпеня 
№ 91/4 

5.5 

Про демонтаж контейнеру для будівельного сміття Комунального 

підприємства Київської обласної ради «Гарнітура» в м. Ірпінь, вул. 

Миру, 2 а 

 

№ 91/5 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

6.1 
Про надання дозволу Гегельській Надії Варфоломіївні на укладання 

договору дарування квартири за адресою: м.Ірпінь, вул.Київська, 
№ 92/1 
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буд.73а, кв.4 

 

6.2 

Про надання дозволу Назарець Лесі Анатоліївні на укладання та 

підписання її неповнолітньою донькою Назарець Владиславою 

В’ячеславівною, 22.10.2000 р.н., договору дарування їй ½ частки 

квартири за адресою: м.Ірпінь, вул.Дем’яна Попова, 26-В, кв.17. 

 

№ 92/2 

6.3 

Про надання дозволу Степанець Надії Василівні представляти законні 

права та інтереси свого малолітнього онука Назарець Дмитра 

В’ячеславовича, 25.05.2005 р.н., при укладанні та підписанні договору 

дарування малолітньому ½ частки квартири за адресою: м.Ірпінь, 

вул.Дем’яна Попова, 26-В, кв.17 

 

№ 92/3 

6.4 

Про надання дозволу Поволоцькій Наталії Ігорівні представляти 

законні права та інтереси свого малолітнього сина Поволоцького Івана 

Олександровича, 05.12.2016 р.н., при укладанні та підписанні договору 

купівлі-продажу нежитлового приміщення за адресою: м.Ірпінь, 

вул.Лісова, 6к, прим.123 

 

№ 92/4 

6.5 

Про надання дозволу Хоменко Галині Василівні на укладання договору 

дарування будинку та земельної ділянки, розташованих за адресою: 

м.Ірпінь, провулок Північний, 2-а. 

 

№ 92/5 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

7.1 

Про затвердження кошторисної документації  проекту «Будівництво 

проїзду вздовж вул. Університетська в м.Ірпінь, Київської області» 

 

№ 93/1 

7.2 Про затвердження проектно-кошторисної документації  № 93/2 

ПИТАННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

8.1 

Про  присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна – офісно-

торговельній будівлі  гр. Вихристенко   І. О. нової поштової адреси: м. 

Ірпінь,  вул. Авіаконструктора Антонова, 9-в 

 

№ 94/1 

8.2 

Про оформлення ФОП Євтушенко Л.О. дозволу на  розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами за адресою вул. Авіаконструктора 

Антонова, 2-а в м. Ірпінь 

 

№ 94/2 

8.3 

Про оформлення ФОП Глинська О.С. дозволу на  розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами за адресою вул. Шевченка, 16 в м. Ірпінь 

 
№ 94/3 

8.4 

Про оформлення ФОП Головковій А. О. дозволу на  розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами в м. Ірпінь 

 

№ 94/4 

8.5 

Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту нерухомого 

майна - житловому будинку гр. Грищенку О.О. в м. Ірпінь по вул. 

Київська, 51-Д 

 

№ 94/5 

8.6 

Про оформлення ФОП Гуріну В.В. дозволу на  розміщення об’єктів  

зовнішньої реклами в м. Ірпінь 

 
№ 94/6 
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8.7 

Про присвоєння поштової адреси  новоствореному об’єкту нерухомого 

майна - житловому будинку гр. Коваленко Ю. Р. в м. Ірпінь по вул. 

Соборна, 2-Л 

 

№ 94/7 

8.8 

Про внесення змін в пункт № 2.2 рішення виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради № 305/5 від 26.12.2017 р. «Про виділення 

частин житлового будинку (квартир) в окремі об’єкти власності гр. 

Пастернак В.І., гр. Пастернака Р.М., гр. Пастернака М.М., гр. 

Запольської Т.С., гр.Запольського В.П., гр. Бортун М.В. в м.Ірпінь по 

вул. Личака, 29 з присвоєнням нових адрес» 

№ 94/8 

8.9 
Про оформлення ФОП Селезньову О.Ю. дозволу на розміщення 

обєктів зовнішньої реклами в м.Ірпінь 
№ 94/9 

8.10 
Про присвоєння нового адресного номеру земельній ділянці в м.Ірпінь 

по вул. Соборній, 1 (кадастровий номер 3210900000:01:014:0083) 
№ 94/10 

8.11 
Про закріплення адреси земельним ділнкам,що знаходяться у власності 

гр. Кравчука В.О. 
№ 94/11 

ПИТАНННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

9. 
Про затвердження переліку платних послуг для КЗ «Центральний 

міський стадіон» Ірпінської міської ради 
№ 95 

10. 

Про надання дозволу КЗ «ІЦМЛ» на проведення незалежної еспертизи 

технічного стану будівель, які знаходяться за адресою: Київська 

область, м. Ірпінь, вул. Слов янська, 1   
№ 96 

11. 

Про надання дозволу КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» на проведення 

незалежної експертизи технічного стану будівель, які знаходяться 

заадресою: м.Ірпінь Київськоїобласті, вул. Слов янська 
№ 97 

12. 

Про надання дозволу КП «УЖКГ «Ірпінь» на проведення незалежної 

еспертизи технічного стану будівель, які знаходяться за адресою: 

Київська область,м. Ірпінь, вул. Соборна, 2-є, вул. Соборна, 154 
№ 98 

  

 

 

Керуючий справами                                                       Д.М. Негреша 


