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ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА  

КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ  

П Р О Т О К О Л    № 10 

 

засідання  виконавчого  комітету 

19 червня 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 

Христюк Д.В. Член виконкому 

Михальченко Л.Я. Член виконкому 

Головкевич М.М. Член виконкому 

Демчишин Д.Д. Член виконкому 

Копач М.І. Член виконкому 

Вигінний В.М. Член виконкому 

Гірник А.П. Член виконкому 

Бойчук У.В. Член виконкому 

Пащинський С.І Член виконкому 

Памазан А.С. 

Лаговська Т.В. 

Кижлай С.В. 

 

Член виконкому 

Член виконкому 

Член виконкому 

  

 

Зі складу виконкому на засіданні відсутні: 

 

Чмелюк В.В., Кульчитська Ю.А., Нельзін М.С.,  

Попруга М.П., Прилипко Ю.І. 

  

Присутні на засіданні: 
 

 

1.  Данилюк Є.В. Нач. фінансового управління 

2.  Вільчинська Н.В. Гол. спец.відділу інформ.-компют.забезпеч. 

3.  Мигитко І.В. Гол.спец. відділу ККМЗ та ФСР 

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

4. Літвинов А.В. Начальник управління ІРІ та ЖКГ 

5. Осінська Ю. Журналіст інформаційного агенства «ITV» 

6. Короленко Т.Л. Юрист КП «Контроль благоустрою міста» 

7. Заболотна В.В. Нач. управління пенсійного фонду 

8. Зброжек П.В. Нач. управління праці та соціального захисту населення 



 3 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного     

 

Доповідає:  Карплюк В.А.– міський голова  

ВИСТУПИЛИ:  

 Федоров В.В., заст.начальника відділу містобудування та архітектури, запропонував 

внести в порядок денний на розгляд питання : 

- Про присвоєння поштової адреси новоствореним об’єктам нерухомого майна-

багатоквартирним житловим будинкам гр. Горькова О.В. в м. Ірпінь, вул. Лісова, 

6-а,6-б,6-в,6-м,2-є. 
 

Літвинов А.В., начальник управління ІРІ та ЖКГ: 

- Про затвердження протоколу засідання Інвестиційної ради з реалізації Програми 

розвитку спільної інвестиційної діяльності в м. Ірпінь «Інвестиційне 

партнерство» від 19.06.2018 №1. 

 

ВИРІШИЛИ: взяти  Порядок денний  із внесеними змінами за основу: 

 

 № НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ Доповідач 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

1 

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

міської ради VII скликання від 28.12.2017 року №3044-44-VII «Про 

міський бюджет м. Ірпінь на 2018 рік» 

Данилюк Є.В. –  

нач. управління 

ПИТАННЯ ІРПІНСЬКОГО ОБ’ЄДНАНОГО 

УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 

2 
Про стан дотримання страхувальниками законодавства про працю, 

зокрема в бюджетній  сфері в Ірпінському регіоні 

Заболотна В.В. –  

нач. управління 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ  ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ  

3 
Про затвердження складу опікунської ради при виконавчому комітеті 

Ірпінської міської ради 

Зброжек П.В. – 

нач. управління 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ 

9. Костюк О.О. Нач. відділу з питань надзвичайних ситуацій та 

мобілізаційної роботи 

10. Ковальчук М.М. Директор КП «Муніципальна варта» 

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

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

13. Чередюк А.С. Гол.спец служби у справах дітей та сім’ї Ірпінської міської 

ради 

14. Федоров В.В. Заст. нач.відділу містобудування та архітектури 

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

16. Залужняк О.В. Нач. юридичного відділу 

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

18. Паламарчук В. Газета «Зоря Приірпіння» 

19. Наказненко О. Газета «Зоря Приірпіння» 

20. Представники телеканалу 

«Погляд» 

 

21. Осінська Ю. Інформаційне агенство ITV 
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4 

Про безоплатну передачу основних засобів, та малоцінних 

швидкозношуваних предметів з балансу виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради на баланс управління праці та соціального захисту 

населення Ірпінської міської ради 

Негреша Д.М. – 

керуючий справами 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, 

ТА МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

5 

Про передачу майна матеріально-технічного забезпечення, 

канцелярських товарів  та паливно-мастильних  матеріалів Ірпінсько-

Бучанському об'єднаному міському військовому  комісаріату 

Костюк О.О. – 

начальник відділу 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЗЕЛЕНБУД» 

6.1 
Про надання дозволу на видалення аварійних дерев та зелених насаджень 

у зв’язку з упорядкуванням території  міста Ірпеня  

Олійнич О.Р. – 

директор КП 

6.2 
Про надання дозволу на видалення аварійних, сухостійних дерев та 

санітарної обрізки 
-//- 

ПИТАННЯ КП «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА» 

7 

Про надання повноважень посадовим особам Комунального 

підприємства «Муніципальна варта» Ірпінської міської ради на 

складання протоколів про адміністративне правопорушення  

Ковальчук М.М. – 

директор КП 

ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

8.1 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в місті Ірпінь по вул. 

Авіаконструктора Антонова (в зоні торгівельного майданчику) 

Короленко Т.Л. – 

юрист КП 

8.2 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в місті Ірпінь по вул. 

Шевченка 
-//- 

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

8.4 
Про надання дозволу на проведення ярмарки в місті Ірпінь, вул. 

Покровська, 1 в зоні парковки (напроти меблевого магазину) 
-//- 

8.5 
Про погодження режиму роботи закладу «Lviv Croissants» (м. Ірпінь, вул. 

Шевченка, 3/1) 
-//- 

8.6 
Про погодження режиму роботи торгівельного об’єкту «Еко-Лавка» 

(м.Ірпінь, вул. Шевченка, 3/1) 
-//- 

8.7 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і розміщення 

літнього торгового майданчику в місті Ірпінь вул. Шевченка, 7, фізичній 

особі-підприємцю Головковій Анні Олександрівні 

-//- 

8.8 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і розміщення 

літнього торгового майданчику в місті Ірпінь вул. Покровська, 2 а 

фізичній особі-підприємцю Гоменюку Роману Петровичу 

-//- 

8.9 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і розміщення 

літнього торгового майданчику в місті Ірпінь вул. Шевченка, 3 А, 

фізичній особі-підприємцю Заваровій Марті Миколаївні 

-//- 

8.10 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в місті Ірпінь по вул. 

Стельмаха (парк Письменників) ФОП Петренко Євгенію Сергійовичу 
-//- 

ПИТАННЯ КП «УЖКГ «ІРПІНЬ» 

9.1 
Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Капітальний 

ремонт  ліфта в житловому будинку по вул. Садова, 69» 

Скрипник С.Ф. – 

директор КП 

9.2 
Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Капітальний 

ремонт  ліфта в житловому будинку по вул. Северинівська, 121» 
-//- 

9.3 
Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Капітальний 

ремонт  ліфта в житловому будинку по вул. Садова, 61» 
-//- 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 
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10.1 

Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Капітальний ремонт дороги по вул. Пушкінська від №60а до №62д  в 

м.Ірпінь Київської області» 

Дворніков І.Є. –

директора КП 

10.2 

Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Будівництво парку «Здоров’я» на перетині вулиць Мечникова, 

Новооскольська, Джерельна в м. Ірпінь Київської області» 

-//- 

10.3 Про затвердження проектно-кошторисної документації -//- 

ПИТАННЯ УПАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

11.1 
Про затвердження нового складу робочої групи з перевірки 

обґрунтованості тарифів на житлово-комунальні послуги 

Літвинов А.В. – 

нач. управління 

11.2 

Про затвердження тарифів на послуги з утримання будинків, споруд та 

прибудинкових територій, які надаються Комунальним підприємством 

«Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської 

міської ради» 

-//- 

11.3 Про видачу службового ордеру -//- 

11.4 Про надання службового жилого приміщення -//- 

11.5 Про взяття на квартирний облік, внесення змін до квартирної справи -//- 

11.6 
Про видачу дублікату Свідоцтва про право власності на житло гр. Бойко 

В.В. 
-//- 

11.7 Про передачу квартир власність громадян -//- 

11.8 

Про затвердження протоколу засідання Інвестиційної ради з реалізації 

Програми розвитку спільної інвестиційної діяльності в м. Ірпінь 

«Інвестиційне партнерство» від 19.06.2018 №1 

-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

12.1 
Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, 

малолітньому Белім Івану Денисовичу,20.06.2015 р.н. 

Чередюк А. С.– 

Гол. спец. служби 

12.2 
Про встановлення опіки над малолітнім Белім Іваном Денисовичем, 

20.06.2015р.н. 
-//- 

12.3 

Про надання дозволу Горобець Юлії Валеріївні на зняття з реєстрації 

малолітнього Горобець Дмитра Андрійовича, 28.05.2010р.н., з адреси: м. 

Ірпінь, вул. Тищенка, буд.6,кв.8, та зареєструвати за адресою: м. Ірпінь, 

вул. Соборна, 17-а, без згоди батька Горобець Андрія Ігоровича.  

-//- 

12.4 
Про встановлення опіки над малолітньою Дроздовою Анастасією 

Дмитрівною, 04.02.2017р.н. 
-//- 

12.5 

Про надання дозволу Прилипко Анатолію Васильовичу та Прилипко 

Ользі Борисівні на укладання та підписання їхньою неповнолітньою 

донькою Прилипко Анастасією Анатоліївною, 13.05.2004 р.н., договору 

дарування їй 1/3 частки будинку та 1/3 частки земельної ділянки 

розташованих за адресою: м. Ірпінь, вул. Покровська, 19б 

-//- 

12.6 

Про надання дозволу Прилипко Анатолію Васильовичу представляти 

законні права та інтереси своєї малолітньою доньки Прилипко Дар’ї 

Анатоліївною, 17.04.2008 р.н., при укладанні та підписанні договору 

дарування їй 1/3 частки будинку та 1/3 частки земельної ділянки 

розташованих за адресою: м. Ірпінь, вул. Покровська, 19б 

-//- 

12.7 

Про надання дозволу Раневій Валентині Іванівні на укладання договору 

дарування будинку та земельної ділянки розташованих за адресою: м. 

Ірпінь, вул. Соборна, 90 

-//- 

12.8 
Про встановлення опіки над малолітньою Дроздовою Яною Дмитрівною, 

02.01.2013р.н. 
-//- 

12.9 
Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, 

малолітній Пилипенко Софії Вадимівні, 23.03.2016р.н. 
-//- 

12.10 Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, -//- 
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малолітньою Осадчук Анною Володимирівною, 03.08.2015р.н. 

12.11 
Про встановлення опіки над малолітньою Дроздовою Валерією 

Олегівною, 21.12.2014р.н. 
-//- 

12.12 
Про встановлення опіки над малолітньою Дроздовою Сюзаною 

Дмитрівною, 18.05.2010 р.н. 
-//- 

12.13 Про звільнення від здійснення повноважень опікуна -//- 

12.14 
Про встановлення опіки над малолітнім Щипським Богданом 

Руслановичем, 08.04.2013 р.н. 
-//- 

12.15 
Про встановлення опіки над малолітнім Щипським Максимом 

Руслановичем, 25.07.2008 р.н. 
-//- 

12.16 
Про встановлення опіки над малолітнім Щипським Мирославом 

Руслановичем, 22.11.2005 р.н. 
-//- 

12.17 
Про встановлення опіки над неповнолітньою Щипською Веронікою 

Русланівною, 13.01.2002 р.н. 
-//- 

12.18 
Про встановлення опіки над малолітньою Щипською Діаною 

Русланівною, 13.02.2007 р.н. 
-//- 

12.19 

Про надання дозволу Охотніковій Наталії Юріївні представляти законні 

права та інтереси своєї малолітньої доньки Булет Марії Анатоліївни, 

20.10.2006 р.н. при укладанні та підписанні договору дарування їй 

квартири за адресою: м.Ірпінь, вул.Ново-Оскольська, 2-т, кв.67. 

-//- 

12.20 
Про встановлення опіки над малолітнім Сіньковим Єгором 

Костянтиновичем, 29.05.2008 р.н. 
-//- 

12.21 

Про надання дозволу Усатенко Марії Сергіївні на укладання договору 

дарування квартири за адресою: м.Ірпінь, вул.Варшавська (Радянська), 

67, кв.16. 

-//- 

12.22 

Про надання дозволу Федорець Інні Валентинівні представляти законні 

права та інтереси своєї малолітньої доньки Федорець Поліни Ігорівни, 

08.04.2006 р.н. при укладанні та підписанні договору дарування їй 

квартири за адресою: м.Ірпінь, вул.Тургенівська, буд.50/1, кв.26. 

-//- 

12.23 

Про надання дозволу Червінській Ірині Сергіївні на укладання та 

підписання договору купівлі-продажу кімнати за адресою: смт. 

Коцюбинське, вул. Пономарьова, 18, кім.80/3. 

-//- 

12.24 

Про надання дозволу Шатило Валентині Миколаївні на укладання 

договору дарування ¼ частки будинку та ¼ частки земельної ділянки 

розташованих за адресою: м.Ірпінь, вул.Сосніних, 8. 

-//- 

12.25 

Про надання дозволу Шевченко Олександру Юрійовичу на укладання 

договору дарування 1/12  та 1/4 частки будинку за адресою: смт. 

Гостомель, вул.Фрунзе, 2. 

-//- 

12.26 

Про виведення неповнолітньої Яджук Єлізавети Валеріївни, 

22.07.2003р.н. з прийомної родини Кузьмич Юрія Вікторовича та 

Кузьмич Оксани Борисівни 

-//- 

12.27 

Про надання дозволу Береговій Юлії Владиславівні на укладання 

договору дарування будинку та  земельної ділянки розташованих за 

адресою: м.Ірпінь, вул. Троїцька (Пролетарська), 36. 

-//- 

12.28 

Про надання дозволу неповнолітньому Ільєнко Вадиму Вячеславовичу, 

31.07.2003 р.н., на укладання та підписання  договору купівлі-продажу 

квартири за адресою: м.Ірпінь, вул. Ветеранів Афганістану, 18-д, кв.50. 

-//- 

12.29 
Про затвердження Положення та складу комісії з питань захисту прав 

дитини при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради 
-//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

13.1 

Про виділення частин житлового будинку  в  окремі об’єкти власності гр. 

Любушкіна В.І., гр. Андрущак Т.Л., гр. Андрущака С.В., гр. Рябокінь  

М.В. в м. Ірпінь по вул. Київській, 102 з  присвоєнням нових адрес 

Федоров В.В. – 

заз.нач. відділу 
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13.2 

Про виділення частин житлового будинку  в окремі об’єкти власності гр. 

Буйко Н.М., гр. Тітової О.Є., гр. Антонюк М.В., гр. Тітова П.В., гр. 

Тітова В.Д., гр. Сердюка В.Я. в м. Ірпінь по вул. Героїв, 16 з  

присвоєнням нових адрес 

-//- 

13.3 

Про  виділення гр. Дерзському В.В. та гр. Дерзському М.В. в окремі  

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

вул. Франка, 15  з  присвоєнням їм нових поштових адрес. 

-//- 

13.4 
Про присвоєння адресного номеру земельній ділянці гр. Заїки Ю.В. в м. 

Ірпінь, Київська обл. 
-//- 

13.5 
Про закріплення  адреси земельним ділянкам, що знаходяться в оренді 

гр. Ільницької Я.Л. в м. Ірпінь по вул. Г. Сковороди 
-//- 

13.6 

Про  виділення гр. Лісович  Л.В. та гр. Лісовичу Р.В. в  окремі  об’єкти 

власності   житлових  будинків літ. «А» та літ. «Б» в  м. Ірпінь,  вул. 

Пушкінська, 39-в  з  присвоєнням їм нових поштових адрес. 

-//- 

13.7 

Про  присвоєння нової поштової адреси:  новоствореному об’єкту 

нерухомого майна-житловому будинку гр.   Насартикіна В.М. в  м. 

Ірпінь,  провулок  Річковий, 9 

-//- 

13.8 

Внести зміни в рішення виконкому Ірпінської міської ради від 

29.05.2018р. за № 120/5 «Про  виділення гр. Пернаровській Л.Г. в окремі  

об’єкти власності   житлових будинків  літ. «А» та літ. «Л» в  м. Ірпінь по  

вул. Лермонтова, 5  з  присвоєнням їм нових поштових адрес». 

-//- 

13.9 

Про  виділення гр. Грищенку О.О. в окремі об’єкти власності частин 

житлового будинку літ. «А» в  м. Ірпінь, вул. Київська, 51-д з  

присвоєнням їм нових поштових адрес 

-//- 

13.10 

Про  виділення гр. Тарасенку  В.А. та гр. Тарасенку С.О.  в окремі  

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

Єрощенка (раніше Островського), 3 з  присвоєнням їм нових поштових 

адрес. 

-//- 

13.11 
Про оформлення ФОП Айзікович А.О. дозволу на  розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами за адресою вул. Шевченка,3/1, в м. Ірпінь 
-//- 

13.12 
Про оформлення ФОП Данилів Ю. І. дозволу на  розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами за адресою вул. Садова, 94-в в м. Ірпінь 
-//- 

13.13 

Про оформлення ФОП Заріцькій І.В. дозволу на  розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами за адресою вул. Авіаконструктора Антонова, 1/1, в 

м. Ірпінь 

-//- 

13.14 
Про оформлення ФОП Кучмі А.В. дозволу на  розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами в м. Ірпінь 
-//- 

13.15 
Про оформлення ФОП Чавостіній Ю.М. дозволу на  розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами за адресою вул. Шевченка,3/1, в м. Ірпінь 
-//- 

13.16 
Про оформлення ФОП Шеремет О.Л. дозволу на  розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами за адресою вул. Шевченка, 5 в м. Ірпінь 
-//- 

13.17 

Про присвоєння нових адресних номерів земельним ділянкам після 

розподілу земельної ділянки в м. Ірпінь по вул.  Тургенівській, 50 гр. 

Харченко В.М. 

-//- 

13.18 
Про зміну адреси земельної ділянки гр. Цуп Ю.К. в м. Ірпінь по  вул. 

Котляревського, 42 
-//- 

13.19 
Про  присвоєння нових адресних номерів земельним ділянкам після 

розподілу ділянок гр. Чави Д.М. в м. Ірпінь,  вул. Варшавська, 57, 57-л 
-//- 

13.20 
Про зміну адресного номеру земельної ділянки, що знаходиться у 

власності гр.  Шапіро  В.Г. в м. Ірпінь по вул.  Павленка В., 19                                                                                             
-//- 

13.21 
Про оформлення ТОВ «АТБ - МАРКЕТ» дозволів на  розміщення 

інформаційних вивісок в м. Ірпінь 
-//- 

13.22 
Про присвоєння поштової адреси новоствореним об’єктам нерухомого 

майна-багатоквартирним житловим будинкам гр. Горькова О.В. в м. 
-//- 
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Ірпінь, вул. Лісова, 6-а,6-б,6-в,6-м,2-є 

    

       

Голосували: 

 “За” – 16 

 “Проти” – 0  

“Утримались” – 0 

 
  

П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й : 

 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

 

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

Ірпінської міської ради VII скликання від 28.12.2017 року 

№3044-44-VII «Про міський бюджет м. Ірпінь на 2018 рік» 
 

 Доповідає: Данилюк Є.В. – нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 123  «Про проект рішення «Про внесення 

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

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

Ірпінь на 2018 рік»)»  (додається) 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

ПИТАННЯ ІРПІНСЬКОГО ОБ’ЄДНАНОГО  

УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 

 

2. СЛУХАЛИ: Про стан дотримання страхувальниками законодавства про 

працю, зокрема в бюджетній  сфері в Ірпінському регіоні  
 

 Доповідає: Заболотна В.В. –  начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 124 «Про стан дотримання 

страхувальниками законодавства про працю, зокрема в 

бюджетній  сфері в Ірпінському регіоні»  (додається) 

 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ  ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження складу опікунської ради при виконавчому 

комітеті Ірпінської міської ради  
 

 Доповідає: Зброжек П.В. – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 125 «Про затвердження складу 

опікунської ради при виконавчому комітеті Ірпінської міської 

ради»  (додається) 

 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 
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“Утримались” – 0 
 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ  

4. СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу основних засобів, та малоцінних 

швидкозношуваних предметів з балансу виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради на баланс управління праці та 

соціального захисту населення Ірпінської міської ради 
 

 Доповідає: Негреща Д.М. – керуючий справами 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 126  «Про безоплатну передачу основних 

засобів, та малоцінних швидкозношуваних предметів з балансу 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради на баланс 

управління праці та соціального захисту населення Ірпінської 

міської ради»  (додається) 

 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, 

ТА МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

5. СЛУХАЛИ: Про передачу майна матеріально-технічного забезпечення, 

канцелярських товарів  та паливно-мастильних  матеріалів 

Ірпінсько-Бучанському об'єднаному міському військовому  

комісаріату  
 

 Доповідає: Костюк О.О. – начальник відділу. 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №   127 «Про передачу майна матеріально-

технічного забезпечення, канцелярських товарів  та паливно-

мастильних  матеріалів Ірпінсько-Бучанському об'єднаному 

міському військовому  комісаріату»  (додається) 

 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЗЕЛЕНБУД» 

6.1 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на видалення аварійних дерев та зелених 

насаджень у зв’язку з упорядкуванням території  міста Ірпеня  
 

 Доповідає: Олійнич О.Р. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 128/1 «Про надання дозволу на видалення 

аварійних дерев та зелених насаджень у зв’язку з 

упорядкуванням території  міста Ірпеня»  (додається) 

 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

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

та санітарної обрізки 
 

 Доповідає: Олійнич О.Р. – директор КП 
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 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №   128/2 «Про надання дозволу на 

видалення аварійних, сухостійних дерев та санітарної обрізки»  

(додається) 
 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

ПИТАННЯ КП «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА» 
 

7. СЛУХАЛИ: Про надання повноважень посадовим особам Комунального 

підприємства «Муніципальна варта» Ірпінської міської ради на 

складання протоколів про адміністративне правопорушення  
 

 Доповідає: Ковальчук М.М. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  129 «Про надання повноважень 

посадовим особам Комунального підприємства «Муніципальна 

варта» Ірпінської міської ради на складання протоколів про 

адміністративне правопорушення»  (додається) 

 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

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

Ірпінь по вул. Авіаконструктора Антонова (в зоні торгівельного 

майданчику) 
 

 Доповідає: Короленко Т.Л. – юрист КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 130/1   «Про надання дозволу на виносну 

та виїзну торгівлю в місті Ірпінь по вул. Авіаконструктора 

Антонова (в зоні торгівельного майданчику)»  (додається) 

 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

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

Ірпінь по вул. Шевченка  
 

 Доповідає: Короленко Т.Л. – юрист КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 130/2 «Про надання дозволу на виносну 

та виїзну торгівлю в місті Ірпінь по вул. Шевченка.»  (додається) 

 

 Голосували: “За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

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

Ірпеня  
 

 Доповідає: Короленко Т.Л. – юрист КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 130/3 «Про надання дозволу на 
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проведення ярмарки в межах міста Ірпеня»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

8.4 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на проведення ярмарки в місті Ірпінь, вул. 

Покровська, 1 в зоні парковки (напроти меблевого магазину) 
 

 Доповідає: Короленко Т.Л. – юрист КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 130/4 «Про надання дозволу на 

проведення ярмарки в місті Ірпінь, вул. Покровська, 1 в зоні 

парковки (напроти меблевого магазину)»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

8.5 СЛУХАЛИ: Про погодження режиму роботи закладу «Lviv Croissants» (м. 

Ірпінь, вул. Шевченка, 3/1) 
 

 Доповідає: Короленко Т.Л. – юрист КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 130/5 «Про погодження режиму роботи 

закладу «Lviv Croissants» (м. Ірпінь, вул. Шевченка, 3/1).»  

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

8.6 СЛУХАЛИ: Про погодження режиму роботи торгівельного об’єкту «Еко-

Лавка» (м.Ірпінь, вул. Шевченка, 3/1) 
 

 Доповідає: Короленко Т.Л. – юрист КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 130/6 «Про погодження режиму роботи 

торгівельного об’єкту «Еко-Лавка» (м.Ірпінь, вул. Шевченка, 

3/1)»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

8.7 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і 

розміщення літнього торгового майданчику в місті Ірпінь вул. 

Шевченка, 7, фізичній особі-підприємцю Головковій Анні 

Олександрівні  
 

 Доповідає: Короленко Т.Л. – юрист КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 130/7 «Про надання дозволу на виносну 

та виїзну торгівлю і розміщення літнього торгового майданчику 

в місті Ірпінь вул. Шевченка, 7, фізичній особі-підприємцю 

Головковій Анні Олександрівні»  (додається) 
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 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

8.8 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і 

розміщення літнього торгового майданчику в місті Ірпінь вул. 

Покровського, 2 а фізичній особі-підприємцю Гоменюку Роману 

Петровичу  
 

 Доповідає: Короленко Т.Л. – юрист КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 130/8 «Про надання дозволу на виносну 

та виїзну торгівлю і розміщення літнього торгового майданчику 

в місті Ірпінь вул. Покровського, 2 а фізичній особі-підприємцю 

Гоменюку Роману Петровичу»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

8.9 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і 

розміщення літнього торгового майданчику в місті Ірпінь вул. 

Шевченка, 3 А, фізичній особі-підприємцю Заваровій Марті 

Миколаївні  
 

 Доповідає: Короленко Т.Л. – юрист КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 130/9 «Про надання дозволу на виносну 

та виїзну торгівлю і розміщення літнього торгового майданчику 

в місті Ірпінь вул. Шевченка, 3 А, фізичній особі-підприємцю 

Заваровій Марті Миколаївні»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
 

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

Ірпінь по вул. Стельмаха (парк Письменників) ФОП Петренко 

Євгенію Сергійовичу  

 

 Доповідає: Короленко Т.Л. – юрист КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 130/10 «Про надання дозволу на виносну 

та виїзну торгівлю в місті Ірпінь по вул. Стельмаха (парк 

Письменників) ФОП Петренко Євгенію Сергійовичу»  

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

ПИТАННЯ КП «УЖКГ «ІРПІНЬ» 

9.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження кошторисної документації по об’єкту 

«Капітальний ремонт  ліфта в житловому будинку по вул. 

Садова, 69» 
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 Доповідає: Скрипник С.Ф. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 131/1 «Про затвердження кошторисної 

документації по об’єкту «Капітальний ремонт  ліфта в 

житловому будинку по вул. Садова, 69»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

9.2 СЛУХАЛИ: Про затвердження кошторисної документації по об’єкту 

«Капітальний ремонт  ліфта в житловому будинку по вул. 

Северинівська, 121» 

 

 Доповідає: Скрипник С.Ф. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 131/2 «Про затвердження кошторисної 

документації по об’єкту «Капітальний ремонт  ліфта в 

житловому будинку по вул. Северинівська, 121»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

9.3 СЛУХАЛИ: Про затвердження кошторисної документації по об’єкту 

«Капітальний ремонт  ліфта в житловому будинку по вул. 

Садова, 61» 

 

 Доповідає: Скрипник С.Ф. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 131/3 «Про затвердження кошторисної 

документації по об’єкту «Капітальний ремонт  ліфта в 

житловому будинку по вул. Садова, 61»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

10.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Капітальний ремонт дороги по вул. Пушкінська від №60а до 

№62д  в м.Ірпінь Київської області» 
 

 Доповідає: Дворніков І.Є. –директора КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 132/1 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації  проекту «Капітальний ремонт дороги 

по вул. Пушкінська від №60а до №62д  в м.Ірпінь Київської 

області»  (додається) 
 

 Голосували: “За” –16 
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“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

10.2 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Будівництво парку «Здоров’я» на перетині вулиць Мечникова, 

Новооскольська, Джерельна в м. Ірпінь Київської області» 
 

 Доповідає: Дворніков І.Є. –директора КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 132/2 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації  проекту «Будівництво парку 

«Здоров’я» на перетині вулиць Мечникова, Новооскольська, 

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

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

10.3 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації 

 

 Доповідає: Дворніков І.Є. –директора КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 132/3 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

  ПИТАННЯ УПАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

11.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження нового складу робочої групи з перевірки 

обґрунтованості тарифів на житлово-комунальні послуги  
 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 133/1 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

11.2 СЛУХАЛИ: Про затвердження тарифів на послуги з утримання будинків, 

споруд та прибудинкових територій, які надаються 

Комунальним підприємством «Управління житлово-

комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради» 
 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 133/2 «Про затвердження тарифів на 

послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових 

територій, які надаються Комунальним підприємством 

«Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь» 

Ірпінської міської ради»»  (додається) 

 

 Голосували: “За” –16 



 15 

 

 

 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

11.3 СЛУХАЛИ: Про видачу службового ордеру  
 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 133/3 «Про видачу службового ордеру»  

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

11.4 СЛУХАЛИ: Про надання службового жилого приміщення  
 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 133/4 «Про надання службового жилого 

приміщення»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

11.5 СЛУХАЛИ: Про взяття на квартирний облік, внесення змін до квартирної 

справи  
 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 133/5 «Про взяття на квартирний облік, 

внесення змін до квартирної справи»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

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

гр. Бойко В.В. 

 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 133/6 «Про видачу дублікату Свідоцтва 

про право власності на житло гр. Бойко В.В.»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

11.7 СЛУХАЛИ: Про передачу квартир власність громадян 
 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 133/6 «Про передачу квартир власність 

громадян»  (додається) 

 

 Голосували: “За” –16 
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“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

11.8 СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу засідання Інвестиційної ради з 

реалізації Програми розвитку спільної інвестиційної діяльності в 

м. Ірпінь «Інвестиційне партнерство» від 19.06.2018 №1 

 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 131/4 «Про затвердження протоколу 

засідання Інвестиційної ради з реалізації Програми розвитку 

спільної інвестиційної діяльності в м. Ірпінь «Інвестиційне 

партнерство» від 19.06.2018 №1»  (додається) 

 

  ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

12.1 СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування, малолітньому Белім Івану Денисовичу,20.06.2015 

р.н. 

 

 Доповідає: Чередюк А.С. – гол спец.  служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 134/1 «Про надання статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування, малолітньому Белім Івану 

Денисовичу,20.06.2015 р.н.»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

12.2 СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над малолітнім Белім Іваном 

Денисовичем, 20.06.2015р.н. 
 

 Доповідає: Чередюк А.С. – гол спец.  служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 134/2 «Про встановлення опіки над 

малолітнім Белім Іваном Денисовичем, 20.06.2015р.н.»  

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

12.3 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Горобець Юлії Валеріївні на зняття з 

реєстрації малолітнього Горобець Дмитра Андрійовича, 

28.05.2010р.н., з адреси: м. Ірпінь, вул. Тищенка, буд.6,кв.8, та 

зареєструвати за адресою: м. Ірпінь, вул. Соборна, 17-а, без згоди 

батька Горобець Андрія Ігоровича.  

 

 Доповідає: Чередюк А.С. – гол спец.  служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 134/3 «Про надання дозволу Горобець 

Юлії Валеріївні на зняття з реєстрації малолітнього Горобець 

Дмитра Андрійовича, 28.05.2010р.н., з адреси: м. Ірпінь, вул. 

Тищенка, буд.6,кв.8, та зареєструвати за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Соборна, 17-а, без згоди батька Горобець Андрія Ігоровича.»  
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(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

12.4 СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над малолітньою Дроздовою 

Анастасією Дмитрівною, 04.02.2017р.н. 

 

 Доповідає: Чередюк А.С. – гол спец.  служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 134/4 «Про встановлення опіки над 

малолітньою Дроздовою Анастасією Дмитрівною, 

04.02.2017р.н.»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

12.5 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Прилипко Анатолію Васильовичу та 

Прилипко Ользі Борисівні на укладання та підписання їхньою 

неповнолітньою донькою Прилипко Анастасією Анатоліївною, 

13.05.2004 р.н., договору дарування їй 1/3 частки будинку та 1/3 

частки земельної ділянки розташованих за адресою: м. Ірпінь, 

вул. Покровська, 19б. 

 

 Доповідає: Чередюк А.С. – гол спец.  служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 134/5 «Про надання дозволу Прилипко 

Анатолію Васильовичу та Прилипко Ользі Борисівні на 

укладання та підписання їхньою неповнолітньою донькою 

Прилипко Анастасією Анатоліївною, 13.05.2004 р.н., договору 

дарування їй 1/3 частки будинку та 1/3 частки земельної ділянки 

розташованих за адресою: м. Ірпінь, вул. Покровська, 19б»  

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

12.6 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Прилипко Анатолію Васильовичу 

представляти законні права та інтереси своєї малолітньою 

доньки Прилипко Дар’ї Анатоліївною, 17.04.2008 р.н., при 

укладанні та підписанні договору дарування їй 1/3 частки 

будинку та 1/3 частки земельної ділянки розташованих за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Покровська, 19б 

 

 Доповідає: Чередюк А.С. – гол спец.  служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 134/6 «Про надання дозволу Прилипко 

Анатолію Васильовичу представляти законні права та інтереси 

своєї малолітньою доньки Прилипко Дар’ї Анатоліївною, 

17.04.2008 р.н., при укладанні та підписанні договору дарування 

їй 1/3 частки будинку та 1/3 частки земельної ділянки 
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розташованих за адресою: м. Ірпінь, вул. Покровська, 19б»  

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

12.7 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Раневій Валентині Іванівні на укладання 

договору дарування будинку та земельної ділянки розташованих 

за адресою: м. Ірпінь, вул. Соборна, 90 

 

 Доповідає: Чередюк А.С. – гол спец.  служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 134/7 «Про надання дозволу Раневій 

Валентині Іванівні на укладання договору дарування будинку та 

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

Соборна, 90»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

12.8 СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над малолітньою Дроздовою Яною 

Дмитрівною, 02.01.2013р.н. 

 

 Доповідає: Чередюк А.С. – гол спец.  служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 134/8 «Про встановлення опіки над 

малолітньою Дроздовою Яною Дмитрівною, 02.01.2013р.н.»  

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

12.9 СЛУХАЛИ: Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування, малолітній Пилипенко Софії Вадимівні, 

23.03.2016р.н. 

 

 Доповідає: Чередюк А.С. – гол спец.  служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 134/9 «Про встановлення статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування, малолітній Пилипенко 

Софії Вадимівні, 23.03.2016р.н.»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

12.10 СЛУХАЛИ: Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування, малолітньою Осадчук Анною Володимирівною, 

03.08.2015р.н. 

 

 Доповідає: Чередюк А.С. – гол спец.  служби 
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 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 134/10 «Про втрату статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування, малолітньою Осадчук 

Анною Володимирівною, 03.08.2015р.н.»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

12.11 СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над малолітньою Дроздовою Валерією 

Олегівною, 21.12.2014р.н. 

 

 Доповідає: Чередюк А.С. – гол спец.  служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 134/11 «Про встановлення опіки над 

малолітньою Дроздовою Валерією Олегівною, 21.12.2014р.н.»  

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

12.12 СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над малолітньою Дроздовою Сюзаною 

Дмитрівною, 18.05.2010 р.н. 

 

 Доповідає: Чередюк А.С. – гол спец.  служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 134/12 «Про встановлення опіки над 

малолітньою Дроздовою Сюзаною Дмитрівною, 18.05.2010 р.н.»  

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

12.13 СЛУХАЛИ: Про звільнення від здійснення повноважень опікуна 

  

 Доповідає: Чередюк А.С. – гол спец.  служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 134/13 «Про звільнення від здійснення 

повноважень опікуна»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

12.14 СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над малолітнім Щипським Богданом 

Руслановичем, 08.04.2013 р.н. 

 

 Доповідає: Чередюк А.С. – гол спец.  служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 134/14 «Про встановлення опіки над 

малолітнім Щипським Богданом Руслановичем, 08.04.2013 р.н.»  

(додається) 

 

 Голосували: “За” –16 
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“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

12.15 СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над малолітнім Щипським Максимом 

Руслановичем, 25.07.2008 р.н. 

 

 Доповідає: Чередюк А.С. – гол спец.  служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 134/15 «Про встановлення опіки над 

малолітнім Щипським Максимом Руслановичем, 25.07.2008 р.н.»  

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

12.16 СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над малолітнім Щипським Мирославом 

Руслановичем, 22.11.2005 р.н. 

 

 Доповідає: Чередюк А.С. – гол спец.  служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 134/16 «Про встановлення опіки над 

малолітнім Щипським Мирославом Руслановичем, 22.11.2005 

р.н»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

12.17 СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над неповнолітньою Щипською 

Веронікою Русланівною, 13.01.2002 р.н. 

 

 Доповідає: Чередюк А.С. – гол спец.  служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 134/17 «Про встановлення опіки над 

неповнолітньою Щипською Веронікою Русланівною, 13.01.2002 

р.н.»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

12.18 СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над малолітньою Щипською Діаною 

Русланівною, 13.02.2007 р.н. 

 

 Доповідає: Чередюк А.С. – гол спец.  служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 134/18 «Про встановлення опіки над 

малолітньою Щипською Діаною Русланівною, 13.02.2007 р.н.»  

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 



 21 

12.19 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Охотніковій Наталії Юріївні представляти 

законні права та інтереси своєї малолітньої доньки Булет Марії 

Анатоліївни, 20.10.2006 р.н. при укладанні та підписанні 

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

Оскольська, 2-т, кв.67. 

 

 Доповідає: Чередюк А.С. – гол спец.  служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 134/19 «Про надання дозволу 

Охотніковій Наталії Юріївні представляти законні права та 

інтереси своєї малолітньої доньки Булет Марії Анатоліївни, 

20.10.2006 р.н. при укладанні та підписанні договору дарування 

їй квартири за адресою: м.Ірпінь, вул.Ново-Оскольська, 2-т, 

кв.67.»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

12.20 СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над малолітнім Сіньковим Єгором 

Костянтиновичем, 29.05.2008 р.н. 

 

 Доповідає: Чередюк А.С. – гол спец.  служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 134/20 «Про встановлення опіки над 

малолітнім Сіньковим Єгором Костянтиновичем, 29.05.2008 

р.н.»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

12.21 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Усатенко Марії Сергіївні на укладання 

договору дарування квартири за адресою: м.Ірпінь, 

вул.Варшавська (Радянська), 67, кв.16. 

 

 Доповідає: Чередюк А.С. – гол спец.  служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 134/21 «Про надання дозволу Усатенко 

Марії Сергіївні на укладання договору дарування квартири за 

адресою: м.Ірпінь, вул.Варшавська (Радянська), 67, кв.16.»  

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

12.22 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Федорець Інні Валентинівні представляти 

законні права та інтереси своєї малолітньої доньки Федорець 

Поліни Ігорівни, 08.04.2006 р.н. при укладанні та підписанні 

договору дарування їй квартири за адресою: м.Ірпінь, 

вул.Тургенівська, буд.50/1, кв.26. 

 

 Доповідає: Чередюк А.С. – гол спец.  служби 
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 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 134/22 «Про надання дозволу Федорець 

Інні Валентинівні представляти законні права та інтереси своєї 

малолітньої доньки Федорець Поліни Ігорівни, 08.04.2006 р.н. 

при укладанні та підписанні договору дарування їй квартири за 

адресою: м.Ірпінь, вул.Тургенівська, буд.50/1, кв.26.»  

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

12.23 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Червінській Ірині Сергіївні на укладання та 

підписання договору купівлі-продажу кімнати за адресою: смт. 

Коцюбинське, вул. Пономарьова, 18, кім.80/3. 

 

 Доповідає: Чередюк А.С. – гол спец.  служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 134/23 «Про надання дозволу Червінській 

Ірині Сергіївні на укладання та підписання договору купівлі-

продажу кімнати за адресою: смт. Коцюбинське, вул. 

Пономарьова, 18, кім.80/3.»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

12.24 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Шатило Валентині Миколаївні на 

укладання договору дарування ¼ частки будинку та ¼ частки 

земельної ділянки розташованих за адресою: м.Ірпінь, 

вул.Сосніних, 8. 

 

 Доповідає: Чередюк А.С. – гол спец.  служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 134/24  «Про надання дозволу Шатило 

Валентині Миколаївні на укладання договору дарування ¼ 

частки будинку та ¼ частки земельної ділянки розташованих за 

адресою: м.Ірпінь, вул.Сосніних, 8.»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

12.25 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Шевченко Олександру Юрійовичу на 

укладання договору дарування 1/12  та 1/4 частки будинку за 

адресою: смт. Гостомель, вул.Фрунзе, 2. 

 

 Доповідає: Чередюк А.С. – гол спец.  служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 134/25  «Про надання дозволу Шевченко 

Олександру Юрійовичу на укладання договору дарування 1/12  

та 1/4 частки будинку за адресою: смт. Гостомель, вул.Фрунзе, 

2.»  (додається) 

 

 Голосували: “За” –16 
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“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

12.26 СЛУХАЛИ: Про виведення неповнолітньої Яджук Єлізавети Валеріївни, 

22.07.2003р.н. з прийомної родини Кузьмич Юрія Вікторовича та 

Кузьмич Оксани Борисівни  

 

 Доповідає: Чередюк А.С. – гол спец.  служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 134/26  «Про виведення неповнолітньої 

Яджук Єлізавети Валеріївни, 22.07.2003р.н. з прийомної родини 

Кузьмич Юрія Вікторовича та Кузьмич Оксани Борисівни»  

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

12.27 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Береговій Юлії Владиславівні на укладання 

договору дарування будинку та  земельної ділянки розташованих 

за адресою: м.Ірпінь, вул. Троїцька (Пролетарська), 36. 

 

 Доповідає: Чередюк А.С. – гол спец.  служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 134/27  «Про надання дозволу Береговій 

Юлії Владиславівні на укладання договору дарування будинку та  

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

Троїцька (Пролетарська), 36»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

12.28 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу неповнолітньому Ільєнко Вадиму 

Вячеславовичу, 31.07.2003 р.н., на укладання та підписання  

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

Ветеранів Афганістану, 18-д, кв.50. 

 

 Доповідає: Чередюк А.С. – гол спец.  служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 134/28  «Про надання дозволу 

неповнолітньому Ільєнко Вадиму Вячеславовичу, 31.07.2003 

р.н., на укладання та підписання  договору купівлі-продажу 

квартири за адресою: м.Ірпінь, вул. Ветеранів Афганістану, 18-д, 

кв.50»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

12.29 СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення та складу комісії з питань захисту 

прав дитини при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради  

 

 Доповідає: Чередюк А.С. – гол спец.  служби 



 24 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 134/29  «Про затвердження Положення та 

складу комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому 

комітеті Ірпінської міської ради»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

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

власності гр. Любушкіна В.І., гр. Андрущак Т.Л., гр. Андрущака 

С.В., гр. Рябокінь  М.В. в м. Ірпінь по вул. Київській, 102 з  

присвоєнням нових адрес 

 

 Доповідає: Федоров В.В., – зас.нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 135/1  «Про виділення частин житлового 

будинку  в  окремі об’єкти власності гр. Любушкіна В.І., гр. 

Андрущак Т.Л., гр. Андрущака С.В., гр. Рябокінь  М.В. в м. 

Ірпінь по вул. Київській, 102 з  присвоєнням нових адрес»  

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

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

власності гр. Буйко Н.М., гр. Тітової О.Є., гр. Антонюк М.В., гр. 

Тітова П.В., гр. Тітова В.Д., гр. Сердюка В.Я. в м. Ірпінь по вул. 

Героїв, 16 з  присвоєнням нових адрес. 

 

 Доповідає: Федоров В.В., – зас.нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 135/2 «Про виділення частин житлового 

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

О.Є., гр. Антонюк М.В., гр. Тітова П.В., гр. Тітова В.Д., гр. 

Сердюка В.Я. в м. Ірпінь по вул. Героїв, 16 з  присвоєнням нових 

адрес»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

13.3 СЛУХАЛИ: Про  виділення гр. Дерзському В.В. та гр. Дерзському М.В. в 

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

м. Ірпінь по  вул. Франка, 15  з  присвоєнням їм нових поштових 

адрес. 

 

 Доповідає: Федоров В.В., – зас.нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 135/3 «Про  виділення гр. Дерзському 

В.В. та гр. Дерзському М.В. в окремі  об’єкти власності частин    

житлового будинку літ. «А»  в  м. Ірпінь по  вул. Франка, 15  з  

присвоєнням їм нових поштових адрес.»  (додається) 
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 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

13.4 СЛУХАЛИ: Про присвоєння адресного номеру земельній ділянці гр. Заїки 

Ю.В. в м. Ірпінь, Київська обл. 

 

 Доповідає: Федоров В.В., – зас.нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 135/4 «Про присвоєння адресного номеру 

земельній ділянці гр. Заїки Ю.В. в м. Ірпінь, Київська обл»  

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

13.5 СЛУХАЛИ: Про закріплення  адреси земельним ділянкам, що знаходяться в 

оренді гр. Ільницької Я.Л. в м. Ірпінь по вул. Г. Сковороди  

 

 Доповідає: Федоров В.В., – зас.нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 135/5 «Про закріплення  адреси 

земельним ділянкам, що знаходяться в оренді гр. Ільницької Я.Л. 

в м. Ірпінь по вул. Г. Сковороди»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

13.6 СЛУХАЛИ: Про  виділення гр. Лісович  Л.В. та гр. Лісовичу Р.В. в  окремі  

об’єкти власності   житлових  будинків літ. «А» та літ. «Б» в  м. 

Ірпінь,  вул. Пушкінська, 39-в  з  присвоєнням їм нових 

поштових адрес. 

 

 Доповідає: Федоров В.В., – зас.нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 135/6 «Про  виділення гр. Лісович  Л.В. 

та гр. Лісовичу Р.В. в  окремі  об’єкти власності   житлових  

будинків літ. «А» та літ. «Б» в  м. Ірпінь,  вул. Пушкінська, 39-в  

з  присвоєнням їм нових поштових адрес»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

13.7 СЛУХАЛИ: Про  присвоєння нової поштової адреси:  новоствореному 

об’єкту нерухомого майна-житловому будинку гр.   Насартикіна 

В.М. в  м. Ірпінь,  провулок  Річковий, 9 

 

 Доповідає: Федоров В.В., – зас.нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 135/7 «Про  присвоєння нової поштової 

адреси:  новоствореному об’єкту нерухомого майна-житловому 
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будинку гр.   Насартикіна В.М. в  м. Ірпінь,  провулок  Річковий, 

9»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

13.8 СЛУХАЛИ: Внести зміни в рішення виконкому Ірпінської міської ради від 

29.05.2018р. за № 120/5 «Про  виділення гр. Пернаровській Л.Г. в 

окремі  об’єкти власності   житлових будинків  літ. «А» та літ. 

«Л» в  м. Ірпінь по  вул. Лермонтова, 5  з  присвоєнням їм нових 

поштових адрес» 

 

 Доповідає: Федоров В.В., – зас.нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 135/8 «Внести зміни в рішення 

виконкому Ірпінської міської ради від 29.05.2018р. за № 120/5 

«Про  виділення гр. Пернаровській Л.Г. в окремі  об’єкти 

власності   житлових будинків  літ. «А» та літ. «Л» в  м. Ірпінь по  

вул. Лермонтова, 5  з  присвоєнням їм нових поштових адрес»  

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

13.9 СЛУХАЛИ: Про  виділення гр. Грищенку О.О. в окремі об’єкти власності 

частин житлового будинку літ. «А» в  м. Ірпінь, вул. Київська, 

51-д з  присвоєнням їм нових поштових адрес  

 

 Доповідає: Федоров В.В., – зас.нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 135/9 «Про  виділення гр. Грищенку О.О. 

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

м. Ірпінь, вул. Київська, 51-д з  присвоєнням їм нових поштових 

адрес»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

13.10 СЛУХАЛИ: Про  виділення гр. Тарасенку  В.А. та гр. Тарасенку С.О.  в 

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

м. Ірпінь,  вул. Єрощенка (раніше Островського), 3 з  

присвоєнням їм нових поштових адрес 

 

 Доповідає: Федоров В.В., – зас.нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 135/10 «Про  виділення гр. Тарасенку  

В.А. та гр. Тарасенку С.О.  в окремі  об’єкти власності  частин 

житлового будинку літ. «А» в  м. Ірпінь,  вул. Єрощенка (раніше 

Островського), 3 з  присвоєнням їм нових поштових адрес»  

(додається) 
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 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

13.11 СЛУХАЛИ: Про оформлення ФОП Айзікович А.О. дозволу на  розміщення 

об’єкту зовнішньої реклами за адресою вул. Шевченка,3/1, в м. 

Ірпінь 

 

 Доповідає: Федоров В.В., – зас.нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 135/11 «Про оформлення ФОП Айзікович 

А.О. дозволу на  розміщення об’єкту зовнішньої реклами за 

адресою вул. Шевченка,3/1, в м. Ірпінь»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

13.12 СЛУХАЛИ: Про оформлення ФОП Данилів Ю. І. дозволу на  розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами за адресою вул. Садова, 94-в в м. 

Ірпінь 

 

 Доповідає: Федоров В.В., – зас.нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 135/12 «Про оформлення ФОП Данилів 

Ю. І. дозволу на  розміщення об’єктів зовнішньої реклами за 

адресою вул. Садова, 94-в в м. Ірпінь»  (додається) 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

13.13 СЛУХАЛИ: Про оформлення ФОП Заріцькій І.В. дозволу на  розміщення 

об’єкту зовнішньої реклами за адресою вул. Авіаконструктора 

Антонова, 1/1, в м. Ірпінь  

 

 Доповідає: Федоров В.В., – зас.нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 135/13 «Про оформлення ФОП Заріцькій 

І.В. дозволу на  розміщення об’єкту зовнішньої реклами за 

адресою вул. Авіаконструктора Антонова, 1/1, в м. Ірпінь»  

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

13.14 СЛУХАЛИ: Про оформлення ФОП Кучмі А.В. дозволу на  розміщення 

об’єкту зовнішньої реклами в м. Ірпінь  

 

 Доповідає: Федоров В.В., – зас.нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 135/14 «Про оформлення ФОП Кучмі 

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

Ірпінь»  (додається) 
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 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

13.15 СЛУХАЛИ: Про оформлення ФОП Чавостіній Ю.М. дозволу на  розміщення 

об’єкту зовнішньої реклами за адресою вул. Шевченка,3/1, в м. 

Ірпінь  

 

 Доповідає: Федоров В.В., – зас.нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 135/15 «Про оформлення ФОП 

Чавостіній Ю.М. дозволу на  розміщення об’єкту зовнішньої 

реклами за адресою вул. Шевченка,3/1, в м. Ірпінь»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

13.16 СЛУХАЛИ: Про оформлення ФОП Шеремет О.Л. дозволу на  розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами за адресою вул. Шевченка, 5 в м. 

Ірпінь  

 

 Доповідає: Федоров В.В., – зас.нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 135/16 «Про оформлення ФОП Шеремет 

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

адресою вул. Шевченка, 5 в м. Ірпінь»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

13.17 СЛУХАЛИ: Про присвоєння нових адресних номерів земельним ділянкам 

після розподілу земельної ділянки в м. Ірпінь по вул.  

Тургенівській, 50 гр. Харченко В.М . 

 

 Доповідає: Федоров В.В., – зас.нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 135/17 «Про присвоєння нових адресних 

номерів земельним ділянкам після розподілу земельної ділянки в 

м. Ірпінь по вул.  Тургенівській, 50 гр. Харченко В.М.»  

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

13.18 СЛУХАЛИ: Про зміну адреси земельної ділянки гр. Цуп Ю.К. в м. Ірпінь по  

вул. Котляревського, 42 

 

 Доповідає: Федоров В.В., – зас.нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 135/18 «Про зміну адреси земельної 

ділянки гр. Цуп Ю.К. в м. Ірпінь по  вул. Котляревського, 42»  
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(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

13.19 СЛУХАЛИ: Про  присвоєння нових адресних номерів земельним ділянкам 

після розподілу ділянок гр. Чави Д.М. в м. Ірпінь,  вул. 

Варшавська, 57, 57-л  

 

 Доповідає: Федоров В.В., – зас.нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 135/19 «Про  присвоєння нових адресних 

номерів земельним ділянкам після розподілу ділянок гр. Чави 

Д.М. в м. Ірпінь,  вул. Варшавська, 57, 57-л»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

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

у власності гр.  Шапіро  В.Г. в м. Ірпінь по вул.  Павленка В., 19 

                                                                                             

 Доповідає: Федоров В.В., – зас.нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 135/20 «Про зміну адресного номеру 

земельної ділянки, що знаходиться у власності гр.  Шапіро  В.Г. 

в м. Ірпінь по вул.  Павленка В., 19»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –0 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 16 

13.21 СЛУХАЛИ: Про оформлення ТОВ «АТБ - МАРКЕТ» дозволів на  

розміщення інформаційних вивісок в м. Ірпінь 

                                                                                             

 Доповідає: Федоров В.В., – зас.нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 135/21 «Про оформлення ТОВ «АТБ - 

МАРКЕТ» дозволів на  розміщення інформаційних вивісок в м. 

Ірпінь»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

13.22 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси новоствореним об’єктам 

нерухомого майна-багатоквартирним житловим будинкам гр. 

Горькова О.В. в м. Ірпінь, вул. Лісова, 6-а,6-б,6-в,6-м,2-є   

                                                                                           

 Доповідає: Федоров В.В., – зас.нач. відділу  

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 135/22 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореним об’єктам нерухомого майна-багатоквартирним 

житловим будинкам гр. Горькова О.В. в м. Ірпінь, вул. Лісова, 6-
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а,6-б,6-в,6-м,2-є»  (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  „19” червня 2018 р. 

 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ Доповідач 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

1 

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

міської ради VII скликання від 28.12.2017 року №3044-44-VII «Про 

міський бюджет м. Ірпінь на 2018 рік» 
123 

ПИТАННЯ ІРПІНСЬКОГО ОБ’ЄДНАНОГО 

УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 

2 
Про стан дотримання страхувальниками законодавства про працю, 

зокрема в бюджетній  сфері в Ірпінському регіоні 
124 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ  ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ  

3 
Про затвердження складу опікунської ради при виконавчому комітеті 

Ірпінської міської ради 
125 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ 

4 

Про безоплатну передачу основних засобів, та малоцінних 

швидкозношуваних предметів з балансу виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради на баланс управління праці та соціального захисту 

населення Ірпінської міської ради 

126 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, 

ТА МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

5 

Про передачу майна матеріально-технічного забезпечення, 

канцелярських товарів  та паливно-мастильних  матеріалів Ірпінсько-

Бучанському об'єднаному міському військовому  комісаріату 

127 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЗЕЛЕНБУД» 

6.1 
Про надання дозволу на видалення аварійних дерев та зелених насаджень 

у зв’язку з упорядкуванням території  міста Ірпеня  
128/1 

6.2 Про надання дозволу на видалення аварійних, сухостійних дерев та 128/2 
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санітарної обрізки 

ПИТАННЯ КП «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА» 

7 

Про надання повноважень посадовим особам Комунального 

підприємства «Муніципальна варта» Ірпінської міської ради на 

складання протоколів про адміністративне правопорушення  

129 

ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

8.1 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в місті Ірпінь по вул. 

Авіаконструктора Антонова (в зоні торгівельного майданчику) 
130/1 

8.2 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в місті Ірпінь по вул. 

Шевченка 
130/2 

8.3 Про надання дозволу на проведення ярмарки в межах міста Ірпеня 130/3 

8.4 
Про надання дозволу на проведення ярмарки в місті Ірпінь, вул. 

Покровська, 1 в зоні парковки (напроти меблевого магазину) 
130/4 

8.5 
Про погодження режиму роботи закладу «Lviv Croissants» (м. Ірпінь, вул. 

Шевченка, 3/1) 
130/5 

8.6 
Про погодження режиму роботи торгівельного об’єкту «Еко-Лавка» 

(м.Ірпінь, вул. Шевченка, 3/1) 
130/6 

8.7 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і розміщення 

літнього торгового майданчику в місті Ірпінь вул. Шевченка, 7, фізичній 

особі-підприємцю Головковій Анні Олександрівні 

130/7 

8.8 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і розміщення 

літнього торгового майданчику в місті Ірпінь вул. Покровська, 2 а 

фізичній особі-підприємцю Гоменюку Роману Петровичу 
130/8 

8.9 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю і розміщення 

літнього торгового майданчику в місті Ірпінь вул. Шевченка, 3 А, 

фізичній особі-підприємцю Заваровій Марті Миколаївні 
130/9 

8.10 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в місті Ірпінь по вул. 

Стельмаха (парк Письменників) ФОП Петренко Євгенію Сергійовичу 
130/10 

ПИТАННЯ КП «УЖКГ «ІРПІНЬ» 

9.1 
Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Капітальний 

ремонт  ліфта в житловому будинку по вул. Садова, 69» 
131/1 

9.2 
Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Капітальний 

ремонт  ліфта в житловому будинку по вул. Северинівська, 121» 
131/2 

9.3 
Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Капітальний 

ремонт  ліфта в житловому будинку по вул. Садова, 61» 
131/3 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

10.1 

Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Капітальний ремонт дороги по вул. Пушкінська від №60а до №62д  в 

м.Ірпінь Київської області» 
132/1 

10.2 

Про затвердження проектно-кошторисної документації  проекту 

«Будівництво парку «Здоров’я» на перетині вулиць Мечникова, 

Новооскольська, Джерельна в м. Ірпінь Київської області» 

132/2 

10.3 Про затвердження проектно-кошторисної документації 132/3 

ПИТАННЯ УПАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

11.1 
Про затвердження нового складу робочої групи з перевірки 

обґрунтованості тарифів на житлово-комунальні послуги 
133/1 

11.2 

Про затвердження тарифів на послуги з утримання будинків, споруд та 

прибудинкових територій, які надаються Комунальним підприємством 

«Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської 
133/2 
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міської ради» 

11.3 Про видачу службового ордеру 133/3 

11.4 Про надання службового жилого приміщення 133/4 

11.5 Про взяття на квартирний облік, внесення змін до квартирної справи 133/5 

11.6 
Про видачу дублікату Свідоцтва про право власності на житло гр. Бойко 

В.В. 
133/6 

11.7 Про передачу квартир власність громадян 133/7 

11.8 

Про затвердження протоколу засідання Інвестиційної ради з реалізації 

Програми розвитку спільної інвестиційної діяльності в м. Ірпінь 

«Інвестиційне партнерство» від 19.06.2018 №1 
133/8 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

12.1 
Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, 

малолітньому Белім Івану Денисовичу,20.06.2015 р.н. 
134/1 

12.2 
Про встановлення опіки над малолітнім Белім Іваном Денисовичем, 

20.06.2015р.н. 
134/2 

12.3 

Про надання дозволу Горобець Юлії Валеріївні на зняття з реєстрації 

малолітнього Горобець Дмитра Андрійовича, 28.05.2010р.н., з адреси: м. 

Ірпінь, вул. Тищенка, буд.6,кв.8, та зареєструвати за адресою: м. Ірпінь, 

вул. Соборна, 17-а, без згоди батька Горобець Андрія Ігоровича.  

134/3 

12.4 
Про встановлення опіки над малолітньою Дроздовою Анастасією 

Дмитрівною, 04.02.2017р.н. 
134/4 

12.5 

Про надання дозволу Прилипко Анатолію Васильовичу та Прилипко 

Ользі Борисівні на укладання та підписання їхньою неповнолітньою 

донькою Прилипко Анастасією Анатоліївною, 13.05.2004 р.н., договору 

дарування їй 1/3 частки будинку та 1/3 частки земельної ділянки 

розташованих за адресою: м. Ірпінь, вул. Покровська, 19б 

134/5 

12.6 

Про надання дозволу Прилипко Анатолію Васильовичу представляти 

законні права та інтереси своєї малолітньою доньки Прилипко Дар’ї 

Анатоліївною, 17.04.2008 р.н., при укладанні та підписанні договору 

дарування їй 1/3 частки будинку та 1/3 частки земельної ділянки 

розташованих за адресою: м. Ірпінь, вул. Покровська, 19б 

134/6 

12.7 

Про надання дозволу Раневій Валентині Іванівні на укладання договору 

дарування будинку та земельної ділянки розташованих за адресою: м. 

Ірпінь, вул. Соборна, 90 
134/7 

12.8 
Про встановлення опіки над малолітньою Дроздовою Яною Дмитрівною, 

02.01.2013р.н. 
134/8 

12.9 
Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, 

малолітній Пилипенко Софії Вадимівні, 23.03.2016р.н. 
134/9 

12.10 
Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, 

малолітньою Осадчук Анною Володимирівною, 03.08.2015р.н. 
134/10 

12.11 
Про встановлення опіки над малолітньою Дроздовою Валерією 

Олегівною, 21.12.2014р.н. 
134/11 

12.12 
Про встановлення опіки над малолітньою Дроздовою Сюзаною 

Дмитрівною, 18.05.2010 р.н. 
134/12 

12.13 Про звільнення від здійснення повноважень опікуна 134/13 

12.14 
Про встановлення опіки над малолітнім Щипським Богданом 

Руслановичем, 08.04.2013 р.н. 
134/14 

12.15 
Про встановлення опіки над малолітнім Щипським Максимом 

Руслановичем, 25.07.2008 р.н. 
134/15 

12.16 
Про встановлення опіки над малолітнім Щипським Мирославом 

Руслановичем, 22.11.2005 р.н. 
134/16 

12.17 
Про встановлення опіки над неповнолітньою Щипською Веронікою 

Русланівною, 13.01.2002 р.н. 
134/17 
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12.18 
Про встановлення опіки над малолітньою Щипською Діаною 

Русланівною, 13.02.2007 р.н. 
134/18 

12.19 

Про надання дозволу Охотніковій Наталії Юріївні представляти законні 

права та інтереси своєї малолітньої доньки Булет Марії Анатоліївни, 

20.10.2006 р.н. при укладанні та підписанні договору дарування їй 

квартири за адресою: м.Ірпінь, вул.Ново-Оскольська, 2-т, кв.67. 

134/19 

12.20 
Про встановлення опіки над малолітнім Сіньковим Єгором 

Костянтиновичем, 29.05.2008 р.н. 
134/20 

12.21 

Про надання дозволу Усатенко Марії Сергіївні на укладання договору 

дарування квартири за адресою: м.Ірпінь, вул.Варшавська (Радянська), 

67, кв.16. 

134/21 

12.22 

Про надання дозволу Федорець Інні Валентинівні представляти законні 

права та інтереси своєї малолітньої доньки Федорець Поліни Ігорівни, 

08.04.2006 р.н. при укладанні та підписанні договору дарування їй 

квартири за адресою: м.Ірпінь, вул.Тургенівська, буд.50/1, кв.26. 

134/22 

12.23 

Про надання дозволу Червінській Ірині Сергіївні на укладання та 

підписання договору купівлі-продажу кімнати за адресою: смт. 

Коцюбинське, вул. Пономарьова, 18, кім.80/3. 
134/23 

12.24 

Про надання дозволу Шатило Валентині Миколаївні на укладання 

договору дарування ¼ частки будинку та ¼ частки земельної ділянки 

розташованих за адресою: м.Ірпінь, вул.Сосніних, 8. 

134/24 

12.25 

Про надання дозволу Шевченко Олександру Юрійовичу на укладання 

договору дарування 1/12  та 1/4 частки будинку за адресою: смт. 

Гостомель, вул.Фрунзе, 2. 
134/25 

12.26 

Про виведення неповнолітньої Яджук Єлізавети Валеріївни, 

22.07.2003р.н. з прийомної родини Кузьмич Юрія Вікторовича та 

Кузьмич Оксани Борисівни 

134/26 

12.27 

Про надання дозволу Береговій Юлії Владиславівні на укладання 

договору дарування будинку та  земельної ділянки розташованих за 

адресою: м.Ірпінь, вул. Троїцька (Пролетарська), 36. 

134/27 

12.28 

Про надання дозволу неповнолітньому Ільєнко Вадиму Вячеславовичу, 

31.07.2003 р.н., на укладання та підписання  договору купівлі-продажу 

квартири за адресою: м.Ірпінь, вул. Ветеранів Афганістану, 18-д, кв.50. 
134/28 

12.29 
Про затвердження Положення та складу комісії з питань захисту прав 

дитини при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради 
134/29 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

13.1 

Про виділення частин житлового будинку  в  окремі об’єкти власності гр. 

Любушкіна В.І., гр. Андрущак Т.Л., гр. Андрущака С.В., гр. Рябокінь  

М.В. в м. Ірпінь по вул. Київській, 102 з  присвоєнням нових адрес 

135/1 

13.2 

Про виділення частин житлового будинку  в окремі об’єкти власності гр. 

Буйко Н.М., гр. Тітової О.Є., гр. Антонюк М.В., гр. Тітова П.В., гр. 

Тітова В.Д., гр. Сердюка В.Я. в м. Ірпінь по вул. Героїв, 16 з  

присвоєнням нових адрес 

135/2 

13.3 

Про  виділення гр. Дерзському В.В. та гр. Дерзському М.В. в окремі  

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

вул. Франка, 15  з  присвоєнням їм нових поштових адрес. 
135/3 

13.4 
Про присвоєння адресного номеру земельній ділянці гр. Заїки Ю.В. в м. 

Ірпінь, Київська обл. 
135/4 

13.5 
Про закріплення  адреси земельним ділянкам, що знаходяться в оренді 

гр. Ільницької Я.Л. в м. Ірпінь по вул. Г. Сковороди 
135/5 

13.6 

Про  виділення гр. Лісович  Л.В. та гр. Лісовичу Р.В. в  окремі  об’єкти 

власності   житлових  будинків літ. «А» та літ. «Б» в  м. Ірпінь,  вул. 

Пушкінська, 39-в  з  присвоєнням їм нових поштових адрес. 
135/6 
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13.7 

Про  присвоєння нової поштової адреси:  новоствореному об’єкту 

нерухомого майна-житловому будинку гр.   Насартикіна В.М. в  м. 

Ірпінь,  провулок  Річковий, 9 
135/7 

13.8 

Внести зміни в рішення виконкому Ірпінської міської ради від 

29.05.2018р. за № 120/5 «Про  виділення гр. Пернаровській Л.Г. в окремі  

об’єкти власності   житлових будинків  літ. «А» та літ. «Л» в  м. Ірпінь по  

вул. Лермонтова, 5  з  присвоєнням їм нових поштових адрес». 

135/8 

13.9 

Про  виділення гр. Грищенку О.О. в окремі об’єкти власності частин 

житлового будинку літ. «А» в  м. Ірпінь, вул. Київська, 51-д з  

присвоєнням їм нових поштових адрес 
135/9 

13.10 

Про  виділення гр. Тарасенку  В.А. та гр. Тарасенку С.О.  в окремі  

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

Єрощенка (раніше Островського), 3 з  присвоєнням їм нових поштових 

адрес. 

135/10 

13.11 
Про оформлення ФОП Айзікович А.О. дозволу на  розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами за адресою вул. Шевченка,3/1, в м. Ірпінь 
135/11 

13.12 
Про оформлення ФОП Данилів Ю. І. дозволу на  розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами за адресою вул. Садова, 94-в в м. Ірпінь 
135/12 

13.13 

Про оформлення ФОП Заріцькій І.В. дозволу на  розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами за адресою вул. Авіаконструктора Антонова, 1/1, в 

м. Ірпінь 

135/13 

13.14 
Про оформлення ФОП Кучмі А.В. дозволу на  розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами в м. Ірпінь 
135/14 

13.15 
Про оформлення ФОП Чавостіній Ю.М. дозволу на  розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами за адресою вул. Шевченка,3/1, в м. Ірпінь 
135/15 

13.16 
Про оформлення ФОП Шеремет О.Л. дозволу на  розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами за адресою вул. Шевченка, 5 в м. Ірпінь 
135/16 

13.17 

Про присвоєння нових адресних номерів земельним ділянкам після 

розподілу земельної ділянки в м. Ірпінь по вул.  Тургенівській, 50 гр. 

Харченко В.М. 

135/17 

13.18 
Про зміну адреси земельної ділянки гр. Цуп Ю.К. в м. Ірпінь по  вул. 

Котляревського, 42 
135/18 

13.19 
Про  присвоєння нових адресних номерів земельним ділянкам після 

розподілу ділянок гр. Чави Д.М. в м. Ірпінь,  вул. Варшавська, 57, 57-л 
135/19 

13.20 
Про оформлення ТОВ «АТБ - МАРКЕТ» дозволів на  розміщення 

інформаційних вивісок в м. Ірпінь 
135/21 

13.21 

Про присвоєння поштової адреси новоствореним об’єктам нерухомого 

майна-багатоквартирним житловим будинкам гр. Горькова О.В. в м. 

Ірпінь, вул. Лісова, 6-а,6-б,6-в,6-м,2-є 
135/22 

 

 

 

Керуючий справами                                                       Д.М. Негреша 


