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ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА  

КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ  

П Р О Т О К О Л    № 9 

 

засідання  виконавчого  комітету 

18  травня 2018 р.          м.  Ірпінь                           

   

 
                

Головуючий        Карплюк В.А. – міський голова                                                          

Секретар                       Негреша Д.М. –  керуючий справами   

    
 

 

                                                Взяли участь у засіданні: 

 

Семко Н.Г Член виконкому 

Попсуй А.В. Член виконкому 

Михальченко Л.Я Член виконкому 

Головкевич М.М. Член виконкому 

Попруга М.П. Член виконкому 

Ковальчук М.М Член виконкому 

Копач М.І. Член виконкому 

Прибилова Ю.А. Член виконкому 

Памазан А.С. Член виконкому 

Бойчук У.В. Член виконкому 

Пащинський С.І Член виконкому 

Кижлай С.В. Член виконкому 

Вигінний В.М. Член виконкому 

Нельзін М.С. Член виконкому 

  

 

Зі складу виконкому на засіданні відсутні: 

 

Христюк Д.В., ГірникА.П., Чмелюк В.В., Демчишин Д.М.,  

Прилипко Ю.І. 

  

Присутні на засіданні: 
 

 

1.  Данилюк Є.В. Нач.фінуправління 

2.  Залужняк О.В. Нач.юридиного відділу 

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

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

5. Калита О.А. Нач.відділу ЖКГ упр-ня ІРІ та ЖКГ 

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

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

8. Білорус О.А.  В.о.нач.упр-ня освіти 

9. Зброжек П.В. Нач.Ірп.УПСЗН 

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

11. Мигитко І.В. Гол.спец. відділу ККМЗ 
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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 закріплення адрес земельним ділянкам, що знаходяться у приватній 

власності м. Ірпіньпо вул. Лісова, 17,17/1, 17/2, 17/3, 17/4 та м. Ірпінь, вул. 

Набережна, 142»; 

 

Калита О.А., нач. відділу ЖКГ упр-ня ІРІ та ЖКГ, запропонувала внести в порядок 

денний на розгляд питання : 

- «Про уповноваження представляти інтереси виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради в рамках реалізації робочого проекту щодо електропостачання 

житлового масиву К-Святошинського району (м/р Стоянка)»; 

 

Алєксєєва Є.В., КП «Контроль благоустрою міста», запропонувала внести в порядок 

денний на розгляд питання: 

- «Про демонтаж технічних засобів обмеження дорожнього руху (залізні парковочні 

барєри), встановлених гр. Бакланом Олегом Федоровичем без дозвільної 

документації в м. Ірпінь, вул. Університетська, 11-В»; 

 

ВИРІШИЛИ: взяти  Порядок денний  із внесеними змінами за основу: 

 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ Доповідач 

1. 

Про звіт про виконання міського бюджету м. Ірпінь за І квартал 

2018 року 

 

Данилюк  Є.В. – 

на.фінуправління 

2. 

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» 

 

-//- 

3. 

Про організацію роботи таборів з денним перебуванням дітей 

влітку 2018 року 

 

Терещенко А.І. – 

нач.ССД 

4. 

Про організацію проведення оздоровлення та відпочинку дітей м. 

Ірпеня, селищ Ворзель, Гостомель та Коцюбинське влітку 2018 

року 

 

-//- 

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

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

14. Антонюк Є.П.  Нач.відділу культури 

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

16. Швець В. ГО «Незалежний портал Ірпеня» 

17. Наказненко О. «Незалежний портал Ірпеня» 

18. Представники телеканалу 

«Погляд» 
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5. 

Про роботу закладів дошкільної освіти м.Ірпеня та селищ 

Гостомель, Коцюбинське, Ворзель у літній період 

 

Білорус О.А.- в.о. 

нач.упр-ня освіти 

6. 

Про проведення ІІІ Всеукраїнського книжкового фестивалю «Irpin 

Book Fest - 2018» 

 

Антонюк Є.П. – нач. 

відділу культури 

7. 
Про підготовку та проведення ІІІ Міжнародного дитячого 

мистецького фестивалю-конкурсу «Irpin Kids Fest - 2018» 
-//- 

8. 
Про погодження режиму роботи магазину непродовольчих товарів 

«EVA» за адресою:м. Ірпінь, вул. Мечнікова, буд.118, прим.85 

Шевченко О.В. – 

заст..нач.відділу 

економіки 

9. 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради від  10.11.2016 року №248 "Про утворення комісії з 

питань забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, 

які брали безпосередню участь в антитерористичної операції, а 

також інвалідів І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали 

участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових 

умов та затвердження Положення про комісію" при виконавчому 

комітеті Ірпінської міської ради. 

 

Зброжек П.В. – 

нач.Ірп.УПСЗН 

10. 

Про надання дозволу гр. Іванкевич І.С. на продаж житлового 

будинку та земельної ділянки за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Тургенівська, буд. 24, від імені недієздатної Решетник Т.С. 

26.11.1967 р.н. та на придбання будинку № 17/4 по вул. Личака в м. 

Ірпінь Київської області на ім’я недієздатної 

 

-//- 

11. 

Про уповноваження представляти інтереси виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради в рамках реалізації робочого проекту щодо 

електропостачання житлового масиву К-Святошинського району 

(м/р Стоянка) 

Калита О.А. – 

нач.відділу ЖКГ 

упр-ня ІРІ та ЖКГ 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

12.1 Про передачу квартир у власність громадян 

Калита О.А. – 

нач.відділу ЖКГ 

упр-ня ІРІ та ЖКГ 

12.2 

Про внесення змін до квартирних справ осіб, які перебувають на 

квартирному обліку при виконавчому комітеті Ірпінської міської 

ради 

 

-//- 

12.3 

Про внесення змін до розпорядження виконавчого комітету 

Ірпінської міської Ради народних депутатів від 27.04.1994 року 

№47 «Про передачу квартир /будинків/ Ірпінської міської Ради 

народних депутатів у власність громадян» 

 

-//- 

12.4 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради від 27.03.2018 року №65/1«Про включення житлових 

приміщень до розряду службового та видачу службових ордерів» 

 

-//- 

12.5 

Про затвердження контрольних списків працівників Університету 

ДФС України, які перебувають на квартирному обліку при 

виконавчому комітеті Ірпінської міської ради 

-//- 
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ПИТАННЯ КП «УЖКГ «ІРПІНЬ» 

13.1 

Про затвердження кошторисної документації по об’єкту 

«Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку по вул. 

Антонова, 6-а» 

Прибилова Ю.А.- 

заст.директора КП 

ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

14.1 

Про надання дозволу на надання послуг у сфері розваг та 

розташування дитячого ігрового майданчику з атракціонами в місті 

Ірпінь вул. Соборна (парк Дубки) фізичній особі-підприємцю 

Гаврошу Ігорю Юрійовичу 

 

Алєксєєва Є.В. – 

нач.КП -  

14.2 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в місті Ірпінь 

по вул. Шевченка фізичній особі-підприємцю Плешко Марії 

Володимирівні 

 

-//- 

14.3 

Про демонтаж торгівельних павільйонів,  встановлених без 

належно оформленої дозвільної документації в м. Ірпінь 

 

-//- 

14.4 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в місті Ірпінь 

вул. Чехова (парк Центральний) фізичній особі-підприємцю 

Писанко Дмитру Сергійовичу 

 

-//- 

14.5 

Про демонтаж технічних засобів обмеження дорожнього руху 

(залізні парковочні барєри), встановлених гр. Бакланом Олегом 

Федоровичем без дозвільної документації в м. Ірпінь, вул. 

Університетська, 11-В 

-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

15.1 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 

батьківських прав Гончаренко Анжели Дмитрівни  відносно 

малолітнього сина, Гончаренка Ярослава Михайловича, 21.02.2006 

р.н. 

 

Терещенко А.І. – 

нач.служби у 

справа дітей 

15.2 

Про надання дозволу Даскаль Ліні Олегівні представляти законні 

права та інтереси  своєї малолітньої доньки Даскаль Анни 

Вадимівни, 25.11.2016 р.н., при укладанні та підписанні договору 

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

Бучанське шосе,  буд. 14-Д, кв. 55. 

 

-//- 

15.3 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 

батьківських прав Довбика Олександра Анатолійовича відносно 

малолітньої доньки, Крехальової Маргарити Олександрівни, 

28.07.2017 р.н.   

 

-//- 

15.4 

Про зміну прізвища малолітньому Максимець Артему 

Олександровичу, 14.11.2007 р.н. 

 

-//- 

15.5 
Про  надання статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування неповнолітній Нігай Анни Євгенівни, 07.09.2004 р.н. 
-//- 

15.6 
Про встановлення опіки  над неповнолітньою Нігай Анною 

Євгенівною, 07.09.2004 р.н. 
-//- 
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15.7 

Про надання дозволу Опалинському Вадиму Михайловичу 

представляти законні права та інтереси своєї малолітньої доньки 

Опалинської Анни Вадимівни, 16.08.2014 р.н., при укладанні та 

підписанні договору дарування їй автомобіля 

 

-//- 

15.8 

Про надання дозволу Потапенко Наталії Павлівні на продаж та 

зняття з реєстрації легкового причепу,  співвласником  якого є її 

малолітній син Потапенко Даніїл  Валерійович, 26.12.2006 р.н. 

 

-//- 

15.9 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 

батьківських прав Провосудовича Дмитра В’ячеславовича відносно 

дітей: Правосудовича Олексія  Дмитровича, 17.01.2004 р.н. та 

Правосудович Анни Дмитрівни,  29.05.2007 р.н.     

 

-//- 

15.10 

Про затвердження висновку про визначення місця проживання 

Сімороза Тимофія Олександровича, 02.06.2013 р.н. з батьком, 

Сіморозом Олександром Ігоровичем 

 

-//- 

15.11 

Про  надання статусу дитини-сироти малолітньому Сінькову Єгору 

Костянтиновичу, 29.05.2008 р.н. 

 

-//- 

15.12 

Про затвердження висновку про визначення місця проживання 

Спичак Софії Іллівни, 04.12.2014 р.н. з матір’ю, Федченко Зоєю 

Федорівною 

 

-//- 

15.13 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 

батьківських прав Тужикова Павла Миколайовича  відносно 

малолітньої доньки, Тужикової Анастасії Павлівни, 17.10.2006 р.н.  

        

-//- 

15.14 

Про  внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради № 93/13 від 08.05.2012 року «Про  надання статусу 

дитини, позбавленої батьківського піклування, малолітньому 

Хаврюку Андрію Олександровичу, 12.09.2005  р.н.» 

 

-//- 

15.15 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради № 101/10 від 22.05.2012 року «Про влаштування до 

дитячого будинку сімейного типу родини Батурських малолітнього 

Хаврюка Андрія Олександровича, 12.09.2005 р.н.» 

-//- 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

16.1 Про затвердження проектно-кошторисної документації 
Дворніков І.Є. – 

директор КП 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

17.1 

Про  виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності гр. Гаценко Н.В., гр. Посвятенка О.Г. в м. Ірпінь, вул. 

Озерна, 24-а з присвоєнням їм нових адресних номерів 

 

Сапон М.М. – 

нач.відділу 

17.2 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності гр. Лемешко М.Ф. та гр. Пазюк Л.Г. в м. Ірпінь по вул. 

Щасливій, 26  з присвоєнням нових адрес 

 

-//- 
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17.3 

Про  виділення гр.  Любченко К.В. та гр. Огороднійчук О.А. в 

окремі  об’єкти власності  частин житлового будинку літ. «А» в  м. 

Ірпінь по  вул. Білокур (раніше Курська), 1/г з  присвоєнням їм 

нових поштових адрес 

 

-//- 

17.4 

Про зміну адресного номеру земельної ділянки, що знаходиться у 

власності  гр.  Миронюка  Д.В.В. в м. Ірпінь  по вул.  Лісовій, 3 

 

-//- 

17.5 

Про закріплення  адреси земельній ділянці, що знаходиться у 

власності гр. Олійнич І.П.  (вул. О.Вишні в м.Ірпінь) 

 

-//- 

17.6 

Про оформлення ФОП Панасюк Р.В. дозволу на розміщення 

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

Ірпінь 

 

-//- 

17.7 

Про внесення змін в пункт № 2.2 рішення виконавчого комітету 

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

 

-//- 

17.8 

Про   зміну   адресних номерів земельним ділянкам  гр.  Пилипчук 

Н.В. в м. Ірпінь,  вул. Котляревського, 37 

 

-//- 

17.9 

Про   зміну   адресних номерів земельним ділянкам  гр.  

Рожманової  О.М. в м. Ірпінь,  вул. Троїцька, 18 

 

-//- 

17.10 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради № 219/10 від 26.09.2017 року : «Про погодження гр. 

Юрченку Д.В. розподілу на окремі об’єкти власності садиби в 

м.Ірпінь по вул. Київській, 60/1» 

 

-//- 

17.11 

Про оформлення ТОВ «ЛК-ТРАНС» дозволів на  розміщення 

інформаційних вивісок магазину «Лоток» в м. Ірпінь (вул. Ново-

Оскольська, 6-а) 

 

-//- 

17.12 

Про оформлення ТОВ «ЛК-ТРАНС» дозволів на  розміщення 

інформаційних  вивісок магазину «Лоток» в м. Ірпінь (вул. 

Тургенівська, 15) 

 

-//- 

17.13 

Про оформлення ТОВ «ПЛАНЕТА ПЛАСТИК» дозволу на  

розміщення об’єктів зовнішньої реклами за адресою вул. 

Гостомельське шосе, м. Ірпінь 

-//- 

17.14 

Про оформлення ПІІ  «БІЛЛА-Україна» дозволу на  розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами за адресою  ул.. Мечнікова, 108 в м. 

Ірпінь 

 

-//- 

17.15 
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – багатоквартирному житловому будинку за 
-//- 
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адресою: м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-к 

17.16 

Про закріплення адрес земельним ділянкам, що знаходяться у 

приватній власності м. Ірпіньпо вул. Лісова, 17,17/1, 17/2, 17/3, 17/4 

та м. Ірпінь, вул. Набережна, 142 

-//- 

       

       

Голосували: 

 “За” – 16 

 “Проти” – 0  

“Утримались” – 0 

 

 

 

 

 
П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й : 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про звіт про виконання міського бюджету м. Ірпінь за І квартал 

2018 року 

 Доповідає: Данилюк Є.В. – начальник фінуправління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 99 «Про звіт про виконання міського 

бюджету м. Ірпінь за І квартал 2018 року»  (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

2. 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  № 100 «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” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

3. СЛУХАЛИ: Про організацію роботи таборів з денним перебуванням дітей 

влітку 2018 року 

 Доповідає: Терещенко А.І. – нач.служби у справах дітей 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 101 «Про організацію роботи таборів з 

денним перебуванням дітей влітку 2018 року»  (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

4. СЛУХАЛИ: Про організацію проведення оздоровлення та відпочинку дітей 

м. Ірпеня, селищ Ворзель, Гостомель та Коцюбинське влітку 



 9 

2018 року 

 Доповідає: Терещенко А.І. – нач.служби у справах дітей 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 102  «Про організацію проведення 

оздоровлення та відпочинку дітей м. Ірпеня, селищ Ворзель, 

Гостомель та Коцюбинське влітку 2018 року»  (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

5. СЛУХАЛИ: Про роботу закладів дошкільної освіти м.Ірпеня та селищ 

Гостомель, Коцюбинське, Ворзель у літній період 

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

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №   103 «Про роботу закладів дошкільної 

освіти м.Ірпеня та селищ Гостомель, Коцюбинське, Ворзель у 

літній період»  (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

6. СЛУХАЛИ: Про проведення ІІІ Всеукраїнського книжкового фестивалю 

«Irpin Book Fest - 2018» 

 Доповідає: Антонюк Є.П. – нач. відділу культури 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 104 «Про проведення ІІІ Всеукраїнського 

книжкового фестивалю «Irpin Book Fest - 2018»»  (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

7. СЛУХАЛИ: Про підготовку та проведення ІІІ Міжнародного дитячого 

мистецького фестивалю-конкурсу «Irpin Kids Fest - 2018» 

 Доповідає: Антонюк Є.П. – нач. відділу культури 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №   105 «Про підготовку та проведення ІІІ 

Міжнародного дитячого мистецького фестивалю-конкурсу «Irpin 

Kids Fest - 2018»»  (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

8. СЛУХАЛИ: Про погодження режиму роботи магазину непродовольчих 

товарів «EVA» за адресою:м. Ірпінь, вул. Мечнікова, буд.118, 

прим.85 

 Доповідає: Шевченко О.В. – заст.нач.відділу економіки 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  106 «Про погодження режиму роботи 

магазину непродовольчих товарів «EVA» за адресою:м. Ірпінь, 

вул. Мечнікова, буд.118, прим.85»  (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

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

міської ради від  10.11.2016 року №248 "Про утворення комісії з 
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питань забезпечення житлом сімей загиблих 

військовослужбовців, які брали безпосередню участь в 

антитерористичної операції, а також інвалідів І-ІІ групи з числа 

військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та 

потребують поліпшення житлових умов та затвердження 

Положення про комісію" при виконавчому комітеті Ірпінської 

міської ради 

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

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 107   «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради від  

10.11.2016 року №248 "Про утворення комісії з питань 

забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які 

брали безпосередню участь в антитерористичної операції, а 

також інвалідів І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали 

участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення 

житлових умов та затвердження Положення про комісію" при 

виконавчому комітеті Ірпінської міської ради»  (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

10. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Іванкевич І.С. на продаж житлового 

будинку та земельної ділянки за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Тургенівська, буд. 24, від імені недієздатної Решетник Т.С. 

26.11.1967 р.н. та на придбання будинку № 17/4 по вул. Личака в 

м. Ірпінь Київської області на ім’я недієздатної 

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

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 108 «Про надання дозволу гр. Іванкевич 

І.С. на продаж житлового будинку та земельної ділянки за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Тургенівська, буд. 24, від імені 

недієздатної Решетник Т.С. 26.11.1967 р.н. та на придбання 

будинку № 17/4 по вул. Личака в м. Ірпінь Київської області на 

ім’я недієздатної»  (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

11. СЛУХАЛИ: Про уповноваження представляти інтереси виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради в рамках реалізації робочого проекту 

щодо електропостачання житлового масиву К-Святошинського 

району (м/р Стоянка) 

 Доповідає: Калита О.А. – нач.відділу ЖКГ упр-ня ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 109 «Про уповноваження представляти 

інтереси виконавчого комітету Ірпінської міської ради в рамках 

реалізації робочого проекту щодо електропостачання житлового 

масиву К-Святошинського району (м/р Стоянка)»  (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
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 ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

12.1 СЛУХАЛИ: Про передачу квартир у власність громадян 

 Доповідає: Калита О.А. – нач. відділу ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 110/1 «Про передачу квартир у 

власність громадян»  (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

12.2 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до квартирних справ осіб, які перебувають на 

квартирному обліку при виконавчому комітеті Ірпінської міської 

ради 

 Доповідає: Калита О.А. – нач. відділу ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 110/2 «Про внесення змін до квартирних 

справ осіб, які перебувають на квартирному обліку при 

виконавчому комітеті Ірпінської міської ради»  (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

12.3 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до розпорядження виконавчого комітету 

Ірпінської міської Ради народних депутатів від 27.04.1994 року 

№47 «Про передачу квартир /будинків/ Ірпінської міської Ради 

народних депутатів у власність громадян» 

 Доповідає: Калита О.А. – нач. відділу ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 110/3 «Про внесення змін до 

розпорядження виконавчого комітету Ірпінської міської Ради 

народних депутатів від 27.04.1994 року №47 «Про передачу 

квартир /будинків/ Ірпінської міської Ради народних депутатів у 

власність громадян»  (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

12.4 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради від 27.03.2018 року №65/1«Про включення 

житлових приміщень до розряду службового та видачу 

службових ордерів» 

 Доповідає: Калита О.А. – нач. відділу ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №   110/4 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 27.03.2018 року 

№65/1«Про включення житлових приміщень до розряду 

службового та видачу службових ордерів»»  (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

12.5 СЛУХАЛИ: Про затвердження контрольних списків працівників 

Університету ДФС України, які перебувають на квартирному 

обліку при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради 

 Доповідає: Калита О.А. – нач. відділу ЖКГ 
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 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 110/5 «Про затвердження 

контрольних списків працівників Університету ДФС України, 

які перебувають на квартирному обліку при виконавчому 

комітеті Ірпінської міської ради»  (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

 ПИТАННЯ КП «УЖКГ «ІРПІНЬ» 

13.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження кошторисної документації по об’єкту 

«Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку по вул. 

Антонова, 6-а» 

 Доповідає: Прибилова Ю.А. – заст. директора КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 111/1 «Про затвердження кошторисної 

документації по об’єкту «Капітальний ремонт ліфта в житловому 

будинку по вул. Антонова, 6-а»» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

 ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

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

розташування дитячого ігрового майданчику з атракціонами в 

місті Ірпінь вул. Соборна (парк Дубки) фізичній особі-

підприємцю Гаврошу Ігорю Юрійовичу 

 Доповідає: Алєксєєва Є.В. – начальник КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 112/1 «Про надання дозволу на надання 

послуг у сфері розваг та розташування дитячого ігрового 

майданчику з атракціонами в місті Ірпінь вул. Соборна (парк 

Дубки) фізичній особі-підприємцю Гаврошу Ігорю Юрійовичу»  

(додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

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

Ірпінь по вул. Шевченка фізичній особі-підприємцю Плешко 

Марії Володимирівні 

 Доповідає: Алєксєєва Є.В. – начальник КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 112/2  «Про надання дозволу на виносну 

та виїзну торгівлю в місті Ірпінь по вул. Шевченка фізичній 

особі-підприємцю Плешко Марії Володимирівні»  (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

14.3 СЛУХАЛИ: Про демонтаж торгівельних павільйонів,  встановлених без 

належно оформленої дозвільної документації в м. Ірпінь 

 Доповідає: Алєксєєва Є.В. – начальник КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 112/3  «Про демонтаж торгівельних 

павільйонів,  встановлених без належно оформленої дозвільної 



 13 

документації в м. Ірпінь»  (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

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

Ірпінь вул. Чехова (парк Центральний) фізичній особі-

підприємцю Писанко Дмитру Сергійовичу 

 Доповідає: Алєксєєва Є.В. – начальник КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 112/4 «Про надання дозволу на виносну 

та виїзну торгівлю в місті Ірпінь вул. Чехова (парк Центральний) 

фізичній особі-підприємцю Писанко Дмитру Сергійовичу»  

(додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

14.5 СЛУХАЛИ: Про демонтаж технічних засобів обмеження дорожнього руху 

(залізні парковочні барєри), встановлених гр. Бакланом Олегом 

Федоровичем без дозвільної документації в м. Ірпінь, вул. 

Університетська, 11-В 

 Доповідає: Алєксєєва Є.В. – начальник КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 112/5 «Про демонтаж технічних засобів 

обмеження дорожнього руху (залізні парковочні барєри), 

встановлених гр. Бакланом Олегом Федоровичем без дозвільної 

документації в м. Ірпінь, вул. Університетська, 11-В»  

(додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

15.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 

батьківських прав Гончаренко Анжели Дмитрівни  відносно 

малолітнього сина, Гончаренка Ярослава Михайловича, 

21.02.2006 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 113/1 «Про затвердження висновку про 

доцільність позбавлення батьківських прав Гончаренко Анжели 

Дмитрівни  відносно малолітнього сина, Гончаренка Ярослава 

Михайловича, 21.02.2006 р.н.» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

15.2 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Даскаль Ліні Олегівні представляти 

законні права та інтереси  своєї малолітньої доньки Даскаль 

Анни Вадимівни, 25.11.2016 р.н., при укладанні та підписанні 

договору купівлі-продажу квартири за адресою: смт Гостомель, 

вул. Бучанське шосе,  буд. 14-Д, кв. 55 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 
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 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 113/2 «Про надання дозволу Даскаль Ліні 

Олегівні представляти законні права та інтереси  своєї 

малолітньої доньки Даскаль Анни Вадимівни, 25.11.2016 р.н., 

при укладанні та підписанні договору купівлі-продажу квартири 

за адресою: смт Гостомель, вул. Бучанське шосе,  буд. 14-Д, кв. 

55» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

15.3 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 

батьківських прав Довбика Олександра Анатолійовича відносно 

малолітньої доньки, Крехальової Маргарити Олександрівни, 

28.07.2017 р.н.   

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 113/3  «»Про затвердження висновку про 

доцільність позбавлення батьківських прав Довбика Олександра 

Анатолійовича відносно малолітньої доньки, Крехальової 

Маргарити Олександрівни, 28.07.2017 р.н.   (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

15.4 СЛУХАЛИ: Про зміну прізвища малолітньому Максимець Артему 

Олександровичу, 14.11.2007 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 113/4  «Про зміну прізвища малолітньому 

Максимець Артему Олександровичу, 14.11.2007 р.н.» 

(додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

15.5 СЛУХАЛИ: Про  надання статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування неповнолітній Нігай Анни Євгенівни, 07.09.2004 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 113/5  «Про  надання статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування неповнолітній Нігай Анни 

Євгенівни, 07.09.2004 р.н.» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

15.6 СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки  над неповнолітньою Нігай Анною 

Євгенівною, 07.09.2004 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 113/6 «Про встановлення опіки  над 

неповнолітньою Нігай Анною Євгенівною, 07.09.2004 р.н.» 

(додається) 

 Голосували: “За” –16 
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“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

15.7 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Опалинському Вадиму Михайловичу 

представляти законні права та інтереси своєї малолітньої доньки 

Опалинської Анни Вадимівни, 16.08.2014 р.н., при укладанні та 

підписанні договору дарування їй автомобіля 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 113/7«Про надання дозволу Опалинському 

Вадиму Михайловичу представляти законні права та інтереси 

своєї малолітньої доньки Опалинської Анни Вадимівни, 

16.08.2014 р.н., при укладанні та підписанні договору дарування 

їй автомобіля» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

15.8 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Потапенко Наталії Павлівні на продаж та 

зняття з реєстрації легкового причепу,  співвласником  якого є її 

малолітній син Потапенко Даніїл  Валерійович, 26.12.2006 р.н 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 113/8  «Про надання дозволу Потапенко 

Наталії Павлівні на продаж та зняття з реєстрації легкового 

причепу,  співвласником  якого є її малолітній син Потапенко 

Даніїл  Валерійович, 26.12.2006 р.н» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

15.9 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 

батьківських прав Провосудовича Дмитра В’ячеславовича 

відносно дітей: Правосудовича Олексія  Дмитровича, 17.01.2004 

р.н. та Правосудович Анни Дмитрівни,  29.05.2007 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 113/9  «Про затвердження висновку про 

доцільність позбавлення батьківських прав Провосудовича 

Дмитра В’ячеславовича відносно дітей: Правосудовича Олексія  

Дмитровича, 17.01.2004 р.н. та Правосудович Анни Дмитрівни,  

29.05.2007 р.н.» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

15.10 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про визначення місця проживання 

Сімороза Тимофія Олександровича, 02.06.2013 р.н. з батьком, 

Сіморозом Олександром Ігоровичем 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 113/10  «Про затвердження висновку про 

визначення місця проживання Сімороза Тимофія 

Олександровича, 02.06.2013 р.н. з батьком, Сіморозом 
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Олександром Ігоровичем» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

15.11 СЛУХАЛИ: Про  надання статусу дитини-сироти малолітньому Сінькову 

Єгору Костянтиновичу, 29.05.2008 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 113/11  «Про  надання статусу дитини-

сироти малолітньому Сінькову Єгору Костянтиновичу, 

29.05.2008 р.н.» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

15.12 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про визначення місця проживання 

Спичак Софії Іллівни, 04.12.2014 р.н. з матір’ю, Федченко Зоєю 

Федорівною 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 113/12  «Про затвердження висновку про 

визначення місця проживання Спичак Софії Іллівни, 04.12.2014 

р.н. з матір’ю, Федченко Зоєю Федорівною» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

15.13 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 

батьківських прав Тужикова Павла Миколайовича  відносно 

малолітньої доньки, Тужикової Анастасії Павлівни, 17.10.2006 

р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 113/13  «Про затвердження висновку про 

доцільність позбавлення батьківських прав Тужикова Павла 

Миколайовича  відносно малолітньої доньки, Тужикової 

Анастасії Павлівни, 17.10.2006 р.н.» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

15.14 СЛУХАЛИ: Про  внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради № 93/13 від 08.05.2012 року «Про  надання статусу 

дитини, позбавленої батьківського піклування, малолітньому 

Хаврюку Андрію Олександровичу, 12.09.2005  р.н.» 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 113/14  «Про  внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради № 93/13 від 

08.05.2012 року «Про  надання статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування, малолітньому Хаврюку Андрію 

Олександровичу, 12.09.2005  р.н.»» (додається) 

 Голосували: “За” –16 



 17 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

15.15 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради № 101/10 від 22.05.2012 року «Про влаштування до 

дитячого будинку сімейного типу родини Батурських 

малолітнього Хаврюка Андрія Олександровича, 12.09.2005 р.н.» 

 Доповідає: Терещенко А.І.- начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 113/15  «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради № 101/10 від 

22.05.2012 року «Про влаштування до дитячого будинку 

сімейного типу родини Батурських малолітнього Хаврюка 

Андрія Олександровича, 12.09.2005 р.н.»» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

 ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

16.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації 

 Доповідає: Дворнков І.Є. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 114/1  «Про затвердження проектно-

кошторисної документації»  (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

 

 

ПИТАННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

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

власності гр. Гаценко Н.В., гр. Посвятенка О.Г. в м. Ірпінь, вул. 

Озерна, 24-а з присвоєнням їм нових адресних номерів 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 115/1 «Про  виділення частин житлового 

будинку в окремі об’єкти власності гр. Гаценко Н.В., гр. 

Посвятенка О.Г. в м. Ірпінь, вул. Озерна, 24-а з присвоєнням їм 

нових адресних номерів» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

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

власності гр. Лемешко М.Ф. та гр. Пазюк Л.Г. в м. Ірпінь по вул. 

Щасливій, 26  з присвоєнням нових адрес 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 115 /2 «Про виділення частин житлового 

будинку в окремі об’єкти власності гр. Лемешко М.Ф. та гр. 

Пазюк Л.Г. в м. Ірпінь по вул. Щасливій, 26  з присвоєнням 

нових адрес» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 



 18 

“Утримались” – 0 

 

17.3 СЛУХАЛИ: Про  виділення гр.  Любченко К.В. та гр. Огороднійчук О.А. в 

окремі  об’єкти власності  частин житлового будинку літ. «А» в  

м. Ірпінь по  вул. Білокур (раніше Курська), 1/г з  присвоєнням 

їм нових поштових адрес 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 115/3 «Про  виділення гр.  Любченко К.В. 

та гр. Огороднійчук О.А. в окремі  об’єкти власності  частин 

житлового будинку літ. «А» в  м. Ірпінь по  вул. Білокур (раніше 

Курська), 1/г з  присвоєнням їм нових поштових адрес» 

(додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

17.4 СЛУХАЛИ: Про зміну адресного номеру земельної ділянки, що знаходиться 

у власності  гр.  Миронюка  Д.В.В. в м. Ірпінь  по вул.  Лісовій, 3 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 115/4 «Про зміну адресного номеру 

земельної ділянки, що знаходиться у власності  гр.  Миронюка  

Д.В.В. в м. Ірпінь  по вул.  Лісовій, 3» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

17.5 СЛУХАЛИ: Про закріплення  адреси земельній ділянці, що знаходиться у 

власності гр. Олійнич І.П.  (вул. О.Вишні в м.Ірпінь) 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 115/5 «Про закріплення  адреси земельній 

ділянці, що знаходиться у власності гр. Олійнич І.П.  (вул. 

О.Вишні в м.Ірпінь)» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

17.6 СЛУХАЛИ: Про оформлення ФОП Панасюк Р.В. дозволу на розміщення 

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

Ірпінь 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 115/6 «Про оформлення ФОП Панасюк 

Р.В. дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами за 

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

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

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

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

виділення частин житлового будинку (квартир) в окремі об’єкти 
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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 № 115/7 «Про внесення змін в пункт № 2.2 

рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради № 305/5  

від 26.12.2017р.  «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»» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

17.8 СЛУХАЛИ: Про   зміну   адресних номерів земельним ділянкам  гр.  

Пилипчук Н.В. в м. Ірпінь,  вул. Котляревського, 37 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 115/8 «Про   зміну   адресних номерів 

земельним ділянкам  гр.  Пилипчук Н.В. в м. Ірпінь,  вул. 

Котляревського, 37» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

17.9 СЛУХАЛИ: Про   зміну   адресних номерів земельним ділянкам  гр.  

Рожманової  О.М. в м. Ірпінь,  вул. Троїцька, 18 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 115/9 «Про   зміну   адресних номерів 

земельним ділянкам  гр.  Рожманової  О.М. в м. Ірпінь,  вул. 

Троїцька, 18» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

17.10 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради № 219/10 від 26.09.2017 року : «Про погодження гр. 

Юрченку Д.В. розподілу на окремі об’єкти власності садиби в 

м.Ірпінь по вул. Київській, 60/1» 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 115/10 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради № 219/10 від 

26.09.2017 року : «Про погодження гр. Юрченку Д.В. розподілу 

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

60/1»» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

17.11 СЛУХАЛИ: Про оформлення ТОВ «ЛК-ТРАНС» дозволів на  розміщення 



 20 

інформаційних вивісок магазину «Лоток» в м. Ірпінь (вул. Ново-

Оскольська, 6-а) 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 115/11 «Про оформлення ТОВ «ЛК-

ТРАНС» дозволів на  розміщення інформаційних вивісок 

магазину «Лоток» в м. Ірпінь (вул. Ново-Оскольська, 6-а)» 

(додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

17.12 СЛУХАЛИ: Про оформлення ТОВ «ЛК-ТРАНС» дозволів на  розміщення 

інформаційних  вивісок магазину «Лоток» в м. Ірпінь (вул. 

Тургенівська, 15) 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 115/12 «Про оформлення ТОВ «ЛК-

ТРАНС» дозволів на  розміщення інформаційних  вивісок 

магазину «Лоток» в м. Ірпінь (вул. Тургенівська, 15) » 

(додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

17.13 СЛУХАЛИ: Про оформлення ТОВ «ПЛАНЕТА ПЛАСТИК» дозволу на  

розміщення об’єктів зовнішньої реклами за адресою вул. 

Гостомельське шосе, м. Ірпінь 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 115/13 «Про оформлення ТОВ 

«ПЛАНЕТА ПЛАСТИК» дозволу на  розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами за адресою вул. Гостомельське шосе, м. 

Ірпінь» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

17.14 СЛУХАЛИ: Про оформлення ПІІ  «БІЛЛА-Україна» дозволу на  розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами за адресою  ул.. Мечнікова, 108 в 

м. Ірпінь 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 115/14 «Про оформлення ПІІ  «БІЛЛА-

Україна» дозволу на  розміщення об’єктів зовнішньої реклами за 

адресою  ул.. Мечнікова, 108 в м. Ірпінь» (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

17.15 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – багатоквартирному житловому будинку за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-к 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 
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 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 115/15 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – багатоквартирному 

житловому будинку за адресою: м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-к» 

(додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

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

приватній власності м. Ірпіньпо вул. Лісова, 17,17/1, 17/2, 17/3, 

17/4 та м. Ірпінь, вул. Набережна, 142 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 115/16 «Про закріплення адрес земельним 

ділянкам, що знаходяться у приватній власності м. Ірпіньпо вул. 

Лісова, 17,17/1, 17/2, 17/3, 17/4 та м. Ірпінь, вул. Набережна, 142» 

(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  „18” травня  2018 року 

 

 НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ  

1. 

Про звіт про виконання міського бюджету м. Ірпінь за І квартал 2018 

року 

 
№ 99 

2. 

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» 

 

№ 100 

3. 

Про організацію роботи таборів з денним перебуванням дітей влітку 

2018 року 

 
№ 101 

4. 

Про організацію проведення оздоровлення та відпочинку дітей м. 

Ірпеня, селищ Ворзель, Гостомель та Коцюбинське влітку 2018 року 

 
№ 102 

5. 
Про роботу закладів дошкільної освіти м.Ірпеня та селищ Гостомель, 

Коцюбинське, Ворзель у літній період 
№ 103 



 22 

6. 

Про проведення ІІІ Всеукраїнського книжкового фестивалю «Irpin 

Book Fest - 2018» 

 
№ 104 

7. 

Про підготовку та проведення ІІІ Міжнародного дитячого мистецького 

фестивалю-конкурсу «Irpin Kids Fest - 2018» 

 
№ 105 

8. 

Про погодження режиму роботи магазину непродовольчих товарів 

«EVA» за адресою:м. Ірпінь, вул. Мечнікова, буд.118, прим.85 

 
№ 106 

9. 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради від  10.11.2016 року №248 "Про утворення комісії з питань 

забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали 

безпосередню участь в антитерористичної операції, а також інвалідів І-

ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній 

операції, та потребують поліпшення житлових умов та затвердження 

Положення про комісію" при виконавчому комітеті Ірпінської міської 

ради. 

 

№ 107 

10. 

Про надання дозволу гр. Іванкевич І.С. на продаж житлового будинку 

та земельної ділянки за адресою: м. Ірпінь, вул. Тургенівська, буд. 24, 

від імені недієздатної Решетник Т.С. 26.11.1967 р.н. та на придбання 

будинку № 17/4 по вул. Личака в м. Ірпінь Київської області на ім’я 

недієздатної 

 

№ 108 

11. 

Про уповноваження представляти інтереси виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради в рамках реалізації робочого проекту щодо 

електропостачання житлового масиву К-Святошинського району (м/р 

Стоянка) 

№ 109 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

12.1 
Про передачу квартир у власність громадян 
 

№ 110/1 

12.2 

Про внесення змін до квартирних справ осіб, які перебувають на 

квартирному обліку при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради 

 
№ 110/2 

12.3 

Про внесення змін до розпорядження виконавчого комітету Ірпінської 

міської Ради народних депутатів від 27.04.1994 року №47 «Про 

передачу квартир /будинків/ Ірпінської міської Ради народних 

депутатів у власність громадян» 

 

№ 110/3 

12.4 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради від 27.03.2018 року №65/1«Про включення житлових приміщень 

до розряду службового та видачу службових ордерів» 

 

№ 110/4 

12.5 

Про затвердження контрольних списків працівників Університету ДФС 

України, які перебувають на квартирному обліку при виконавчому 

комітеті Ірпінської міської ради 

 

№ 110/5 

ПИТАННЯ КП «УЖКГ «ІРПІНЬ» 

13.1 
Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Капітальний 

ремонт ліфта в житловому будинку по вул. Антонова, 6-а» 
№ 111/1 
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ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

14.1 

Про надання дозволу на надання послуг у сфері розваг та 

розташування дитячого ігрового майданчику з атракціонами в місті 

Ірпінь вул. Соборна (парк Дубки) фізичній особі-підприємцю Гаврошу 

Ігорю Юрійовичу 

 

№ 112/1 

14.2 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в місті Ірпінь по 

вул. Шевченка фізичній особі-підприємцю Плешко Марії 

Володимирівні 

 

№ 112/2 

14.3 

Про демонтаж торгівельних павільйонів,  встановлених без належно 

оформленої дозвільної документації в м. Ірпінь 

 
№ 112/3 

14.4 

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

Чехова (парк Центральний) фізичній особі-підприємцю Писанко 

Дмитру Сергійовичу 

 

№ 112/4 

14.5 

Про демонтаж технічних засобів обмеження дорожнього руху (залізні 

парковочні барєри), встановлених гр. Бакланом Олегом Федоровичем 

без дозвільної документації в м. Ірпінь, вул. Університетська, 11-В 

№ 112/5 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

15.1 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських 

прав Гончаренко Анжели Дмитрівни  відносно малолітнього сина, 

Гончаренка Ярослава Михайловича, 21.02.2006 р.н. 

 

№ 113/1 

15.2 

Про надання дозволу Даскаль Ліні Олегівні представляти законні права 

та інтереси  своєї малолітньої доньки Даскаль Анни Вадимівни, 

25.11.2016 р.н., при укладанні та підписанні договору купівлі-продажу 

квартири за адресою: смт Гостомель, вул. Бучанське шосе,  буд. 14-Д, 

кв. 55. 

 

№ 113/2 

15.3 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських 

прав Довбика Олександра Анатолійовича відносно малолітньої доньки, 

Крехальової Маргарити Олександрівни, 28.07.2017 р.н.   

 

№ 113/3 

15.4 

Про зміну прізвища малолітньому Максимець Артему 

Олександровичу, 14.11.2007 р.н. 

 
№ 113/4 

15.5 

Про  надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

неповнолітній Нігай Анни Євгенівни, 07.09.2004 р.н. 

 
№ 113/5 

15.6 

Про встановлення опіки  над неповнолітньою Нігай Анною 

Євгенівною, 07.09.2004 р.н. 

 
№ 113/6 

15.7 

Про надання дозволу Опалинському Вадиму Михайловичу 

представляти законні права та інтереси своєї малолітньої доньки 

Опалинської Анни Вадимівни, 16.08.2014 р.н., при укладанні та 

підписанні договору дарування їй автомобіля 

 

№ 113/7 

15.8 Про надання дозволу Потапенко Наталії Павлівні на продаж та зняття з № 113/8 
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реєстрації легкового причепу,  співвласником  якого є її малолітній син 

Потапенко Даніїл  Валерійович, 26.12.2006 р.н. 

 

15.9 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських 

прав Провосудовича Дмитра В’ячеславовича відносно дітей: 

Правосудовича Олексія  Дмитровича, 17.01.2004 р.н. та Правосудович 

Анни Дмитрівни,  29.05.2007 р.н.     

 

№ 113/9 

15.10 

Про затвердження висновку про визначення місця проживання 

Сімороза Тимофія Олександровича, 02.06.2013 р.н. з батьком, 

Сіморозом Олександром Ігоровичем 

 

№ 113/10 

15.11 

Про  надання статусу дитини-сироти малолітньому Сінькову Єгору 

Костянтиновичу, 29.05.2008 р.н. 

 
№ 113/11 

15.12 

Про затвердження висновку про визначення місця проживання Спичак 

Софії Іллівни, 04.12.2014 р.н. з матір’ю, Федченко Зоєю Федорівною 

 
№ 113/12 

15.13 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських 

прав Тужикова Павла Миколайовича  відносно малолітньої доньки, 

Тужикової Анастасії Павлівни, 17.10.2006 р.н.  

        

№ 113/13 

15.14 

Про  внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради № 93/13 від 08.05.2012 року «Про  надання статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування, малолітньому Хаврюку Андрію 

Олександровичу, 12.09.2005  р.н.» 

 

№ 113/14 

15.15 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради № 101/10 від 22.05.2012 року «Про влаштування до дитячого 

будинку сімейного типу родини Батурських малолітнього Хаврюка 

Андрія Олександровича, 12.09.2005 р.н.» 

№ 113/15 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

16.1 Про затвердження проектно-кошторисної документації № 114/1 

ПИТАННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

17.1 

Про  виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності 

гр. Гаценко Н.В., гр. Посвятенка О.Г. в м. Ірпінь, вул. Озерна, 24-а з 

присвоєнням їм нових адресних номерів 

 

№ 115/1 

17.2 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності 

гр. Лемешко М.Ф. та гр. Пазюк Л.Г. в м. Ірпінь по вул. Щасливій, 26  з 

присвоєнням нових адрес 

 

№ 115/2 

17.3 

Про  виділення гр.  Любченко К.В. та гр. Огороднійчук О.А. в окремі  

об’єкти власності  частин житлового будинку літ. «А» в  м. Ірпінь по  

вул. Білокур (раніше Курська), 1/г з  присвоєнням їм нових поштових 

адрес 

 

№ 115/3 

17.4 

Про зміну адресного номеру земельної ділянки, що знаходиться у 

власності  гр.  Миронюка  Д.В.В. в м. Ірпінь  по вул.  Лісовій, 3 

 
№ 115/4 
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17.5 

Про закріплення  адреси земельній ділянці, що знаходиться у власності 

гр. Олійнич І.П.  (вул. О.Вишні в м.Ірпінь) 

 
№ 115/5 

17.6 

Про оформлення ФОП Панасюк Р.В. дозволу на розміщення об’єктів 

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

 
№ 115/6 

17.7 

Про внесення змін в пункт № 2.2 рішення виконавчого комітету 

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

 

№ 115/7 

17.8 

Про   зміну   адресних номерів земельним ділянкам  гр.  Пилипчук Н.В. 

в м. Ірпінь,  вул. Котляревського, 37 

 
№ 115/8 

17.9 

Про   зміну   адресних номерів земельним ділянкам  гр.  Рожманової  

О.М. в м. Ірпінь,  вул. Троїцька, 18 

 
№ 115/9 

17.10 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради № 219/10 від 26.09.2017 року : «Про погодження гр. Юрченку 

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

Київській, 60/1» 

 

№ 115/10 

17.11 

Про оформлення ТОВ «ЛК-ТРАНС» дозволів на  розміщення 

інформаційних вивісок магазину «Лоток» в м. Ірпінь (вул. Ново-

Оскольська, 6-а) 

 

№ 115/11 

17.12 

Про оформлення ТОВ «ЛК-ТРАНС» дозволів на  розміщення 

інформаційних  вивісок магазину «Лоток» в м. Ірпінь (вул. 

Тургенівська, 15) 

 

№ 115/12 

17.13 

Про оформлення ТОВ «ПЛАНЕТА ПЛАСТИК» дозволу на  

розміщення об’єктів зовнішньої реклами за адресою вул. 

Гостомельське шосе, м. Ірпінь 
№ 115/13 

17.14 

Про оформлення ПІІ  «БІЛЛА-Україна» дозволу на  розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами за адресою  ул.. Мечнікова, 108 в м. 

Ірпінь 

 

№ 115/14 

17.15 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – багатоквартирному житловому будинку за адресою: м. Ірпінь, 

вул. Мінеральна, 7-к 
№ 115/15 

17.16 

Про закріплення адрес земельним ділянкам, що знаходяться у 

приватній власності м. Ірпіньпо вул. Лісова, 17,17/1, 17/2, 17/3, 17/4 та 

м. Ірпінь, вул. Набережна, 142 
№ 115/16 

  

 

 

Керуючий справами                                                       Д.М. Негреша 


