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ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА  

КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ  

П Р О Т О К О Л    № 2 

 

засідання  виконавчого  комітету 

від "12” лютого 2019  року                                             м.  Ірпінь                           

   

 
                

Головуючий        Попсуй А.В.     – в.о. міського голови –  

                                                                      секретар ради 

  

Секретар                      Негреша Д.М.  – керуючий справами                                                          

    
 

 

                                                Взяли участь у засіданні: 

 

Маркушин О.Г. 

Пащинський С.І. 

Головкевич М.М. 

Памазан А.С. 

Член виконкому 

Член виконкому 

Член виконкому 

Член виконкому 

Копач М.І. 

Прилипко Ю.І. 

Член виконкому 

Член виконкому 

Лаговська Т.В. 

Кульчицька Ю.А. 

Михальченко Л.Я. 

Попруга М.П. 

Гірник А.П. 

Вигінний В.М. 

 

Член виконкому 

Член виконкому 

Член виконкому 

Член виконкому 

Член виконкому 

Член виконкому 

 

Зі складу виконкому на засіданні відсутні: 

 

Кижлай С.В., Чернявська О.І., Нельзін М.С., Чмелюк В.В., Демчишин Д.Д.,  Бойчук У.В. 

 

Присутні на засіданні: 
 

 

1.  Мигитко І.В. Нач. загального відділу 

2.  Залужняк О.В. Нач. юридичного відділу 

3.  Олійнич О.Р. Нач. КП «Ірпіньзеленбуд» 

4.  Дворніков І.Є. Нач. КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 

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

6.  Літвинов А.В. Нач. управління ІРІ та ЖКГ 

7.  Терещенко А.І. Нач. служби у справах сім’ї та дітей 

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

5. Скрипник С.Ф. Нач. УЖКГ «Ірпінь» 

6. Ковальчук М.М. Нач. КП «Муніципальна варта» 

7. Костюк О.О. Нач. відділу з питань НС, ОЦР 

8. Антонюк Є.П. Нач. відділу культури, національностей та релігії 

10 Представники Газета «Ірпінський вісник» 
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СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного     
 

Доповідає:  Попсуй А.В. – в.о. міського голови – секретар ради 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 

Літвинов А.В. – начальник управління ІРІ та ЖКГ 

- Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій, які надає ТОВ «ІРПІНЬ ЮТІЛІТІС СЕРВІС»; 

- Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій, які надає ТОВ Девелоперська група Ю.С.Ж.; 
 

Скрипник С.Ф. –начальник УЖКГ «Ірпінь» 

- Про затвердження кошторисної документації; 

 

Негреша Д.М. – керуючий справами 

- Про надання згоди на влаштування до психоневрологічного інтернату недієздатної 

фізичної особи Міхалі С.О.; 

 

Алєксєєва Є.В. – начальник КП «Благоустрою міста» 

- Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в місті Ірпінь по вул. Чехова (зона 

парковки біля парку Центрального) ; 

 

Терещенко А.І. – начальник служби у справах дітей та сім’ї 

- Про затвердження висновку служби у справах дітей та сімї про підтвердження місця 

проживання дітей: Стасьєвої Софії Богданівни, 20.02.2011р.н., та Стасьєвої Ганни 

Богданівни, 20.02.2011р.н., для їх тимчасового виїзду за межі України 

 

ВИРІШИЛИ: взяти Порядок денний  із внесеними змінами за основу:  

 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЗЕЛЕНБУД» 

1. 
Про надання дозволу на знесення зелених насаджень у зв’язку з упорядкуванням 

території міста Ірпеня 

Олійнич О.Р. – 

директор КП 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ 

2. 
Про затвердження переліку та цін на платні послуги, які надає Ірпінська міська 

централізована бібліотечна система 

Антонюк Є.П. – 

начальник відділу 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ОБОРОНИ ТА ЦИВІЛЬНОЇ РОБОТИ 

3. 
Про організацію та проведення призову громадян України на військову службу до 

Збройних Сил України та проводження зборів з резервістами протягом 2019 року 

Костюк О.О. – 

начальник відділу 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

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

директор КП 

11 Представники Інформаційне агенство ITV 

12 Представники  телеканалу «Погляд» 

13 Наказненко О. Газета «Зоря Приірпіння» 
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4.2 
Про затвердження проектно-кошторисної документації по об’єкту «Будівництво 
станції очищення питної води на ВНС №2 по вул. Полтавській, 62 в м.Ірпінь 

Київської області» 

-//- 

4.3 
Про затвердження проектно кошторисної документації по об’єкту «Будівництво 
водозабору підземних вод із однієї артезіанської свердловини для водопровідних 

мереж КП «Ірпіньводоканал» по вул. Гоголя, 6-б в м.Ірпінь Київської області» 

-//- 

ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

5.1 
Про відведення місць та обладнання, стендів, дошок оголошень у людних місцях 

для розміщення матеріалів передвиборчої агітації 

Алєксєєва Є.В. – 

директор КП 

5.2 
Про демонтаж гаражів встановлених без належно оформленої дозвільної 

документації в м. Ірпінь 
-//- 

5.3 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в місті Ірпінь до дня Святого 

Валентина 
-//- 

ПИТАННЯ УПАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

6.1 Про взяття на квартирний облік 

Літвинов А.В. – 

начальник 

управління 

6.2 Про упорядкування квартирних справ -//- 

6.3 Про заходи формування житлового фонду соціального призначення у м. Ірпінь -//- 

6.4 Про передачу квартир у власність громадян -//- 

6.5 
Про виключення квартири з числа службових та надання ордера сім’ї Марушенко 

Н.М. 
-//- 

6.6 Про надання службового житла військовослужбовцю Чворун Н.В. -//- 

6.7 Про надання службового ордеру на житло Григор Л.В.  -//- 

6.8 Про видачу дублікату Свідоцтва про право власності на житло гр. Буяло М.О. -//- 

6.9 

Про заходи щодо реалізації «Програми підтримки об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків та житлово–будівельних кооперативів у місті Ірпінь 

 на 2019-2021 роки» 

-//- 

6.10 
Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій, які надає ТОВ «ОК «Синергія 2+» (для мешканців 

житлових будинків за адресами: м. Ірпінь,  вул. Ново-Оскольска, 2-Є,2-Ж)» 

-//- 

6.11 
Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій, які надає ТОВ ВКФ «ВАЛЕРІЯ» 

-//- 

6.12 
Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій, які надає ТОВ «ФОРТУНА КЛІЄНТ СЕРВІС» 
-//- 

6.13 
Про встановлення тарифів на теплову енергію для потреб бюджетних установ, які 

надає МПП "ВПК" за адресою: м.Ірпінь. вул. Садова, 38 
-//- 

6.14 

Про погодження тарифів на послуги з централізованого постачання гарячої води, 

що надаються ТОВ "Ірпіньтеплопостач" (для мешканців житлових будинків за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Лєрмонтова, 2-Д) 

-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

7.1 

Про надання неповнолітній Воронцовій Анастасії Вячеславівні, 29 березня 2004 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів. 

Терещенко А.І. – 
начальник служби 

7.2 
Про надання малолітній Дегтяр Вікторії Євгенівні, 08 серпня 2016 року 
народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 

-//- 

7.3 
Про надання малолітній Дегтяр Ганні Євгенівні, 12 червня 2014 року народження, 
статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

-//- 

7.4 
Про надання малолітній Захаровій Марії Олександрівні, 18 червня 2007 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 
-//- 
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конфліктів 

7.5 
Про надання малолітньому Захарову Михайлу Олександровичу, 16 вересня 2014 
року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

-//- 

7.6 

Про надання малолітньому Каменцю Тимофію В’ячеславовичу, 04 грудня 2008 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 
конфліктів 

-//- 

7.7 

Про надання малолітній Кисельовій Єві Валентинівні, 09 квітня 2010 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 

-//- 

7.8 

Про надання малолітньому Кисельову Назару Валентиновичу, 27 лютого 2007 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 

-//- 

7.9 

Про надання малолітній Корольовій  Єві Дмитрівні, 07 грудня 2010 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 

-//- 

7.10 
Про надання малолітньому Маловичку Данилу Євгенійовичу, 22 серпня 2010 року 
народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 

-//- 

7.11 

Про надання малолітньому Нікуліну Владиславу Дмитровичу, 12 березня 2005 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 
конфліктів 

-//- 

7.12 
Про надання малолітньому Нікуліну Ярославу Дмитровичу, 08 грудня 2009 року 
народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 

-//- 

7.13 
Про надання Майоровій Аліні Владиславівні, 09 жовтня 1999 року народження, 

статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 
-//- 

7.14 

Про надання неповнолітньому Майорову Антону Владиславовичу, 26 серпня 2004 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

-//- 

7.15 

Про надання неповнолітній Оропай Анні Сергіївні, 30 червня 2003 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 

-//- 

7.16 

Про надання малолітньому Онасенку Іллі Вікторовичу, 17 квітня 2012 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 
конфліктів 

-//- 

7.17 
Про надання малолітній Пец Стефанії Романівні, 10 грудня 2015 року народження, 

статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 
-//- 

7.18 
Про надання неповнолітньому Сіваку Вадиму Юрійовичу, 13 липня 2004 року 
народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 

-//- 

7.19 

Про надання малолітній Усачовій Валерії Олександрівні, 05 квітня 2005 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 
конфліктів 

-//- 

7.20 

Про надання дозволу батьку, Бугаєнку Сергію Васильовичу, на укладання договору 

дарування квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь,                                              

вул. Тургенівська, буд. 10, кв.100, на ім’я малолітнього сина, Бугаєнка Тимофія 
Сергійовича, 01.09.2007 р.н 

-//- 

7.21 

Про надання дозволу батьку, Дуброві Сергію Івановичу, на укладання договору 

дарування будинку та земельної ділянки за адресою: Київська обл., Згурівський 
район, с.Пасківщина, вул. Садова, буд. 19, на ім’я малолітнього сина, Дуброви 

Тихона Сергійовича, 05.01.2014 р.н 

-//- 

7.22 

Про надання дозволу Калінському Дмитру Леонідовичу на укладання договору 

дарування 1/4 частини будинку за адресою: Київська обл., смт. Ворзель,                      
вул. Курортна (Великого Жовтня), буд.42/12, та земельної ділянки площею 

0,0314га, кадастровий номер № 3210945600:01:054:0080, за адресою: Київська обл., 

смт. Ворзель, вул. Курортна (Великого Жовтня), буд. 42/12 

-//- 

7.23 Про надання дозволу Кулебі Костянтину Олександровичу та Кулебі Оксані -//- 
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Володимирівні на укладання договору про поділ спільного майна подружжя, одним 

з об’єктів якого, є квартира, в якій зареєстрований малолітній Кулеба Даниіл 

Костянтинович, 16.09.2011 р.н., за адресою: Київська обл., м. Ірпінь,                        
вул. Матросова, буд. 1Б, кв. 20 

7.24 

Про надання дозволу Кравченко Наталії Вікторівні та Васильєвій Тетяні Миколаївні 

на укладання договору поділу будинку за адресою: Київська обл., м. Ірпінь,             
вул. Макаренка, буд. 2, в якому зареєстрована малолітня Кравченко Оксана 

Олександрівна, 09.04.2006 р.н., на два окремі житлові будинки 

-//- 

7.25 

Про надання дозволу матері, Піддубній Каріні Олександрівні, на укладання 

договору дарування квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь,                         
вул. Гостомельське шосе, буд. 21/1, кв.110, на ім’я малолітньої доньки, Піддубної 

Софії Олександрівни, 28.10.2011 р.н 

-//- 

7.26 

Про надання дозволу матері, Скачковій Ользі Юріївні, на укладання договору 

дарування квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Петрусенко 
(Р.Люксембург), буд. 20, кв. 30, на ім’я неповнолітнього сина, Скачкова Костянтина 

Ігоровича, 03.05.2001 р.н 

-//- 

7.27 

Про надання дозволу Трохименку Михайлу Михайловичу,12.11.1968р.н., 
Трохименку Владиславу Михайловичу, 27.04.1997р.н., Трохименку Михайлу 

Михайловичу, 23.01.1990р.н., на продаж належних їм частин квартири за адресою: 

Київська обл., смт. Коцюбинське, вул. Доківська, буд. 9, кв.33, на ім’я Бабака 

Олександра Вікторовича 

-//- 

7.28 
Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, малолітнім 

Поліщуком Глібом Ігоровичем, 15.05.2013 р.н. 
-//- 

7.29 
Про зняття опіки та звільнення Яковенко Лілії Ігорівни від здійснення повноважень 

опікуна над малолітнім, Поліщуком Глібом Ігоровичем, 15.05.2013 р.н. 
-//- 

7.30 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав Гняздо 

Поліни Люціанівни та Зевакіна Дениса Сергійовича відносно малолітніх дітей: 

Зевакіної Влади Денисівни, 14.07.2013 р.н. та Зевакіна Себастьяна Денисовича, 
09.01.2015 р.н. 

-//- 

7.31 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав 

Хорольського Віталія Миколайовича відносно малолітнього сина Хорольського 

Ярослава Віталійовича, 24.05.2009 р.н. 

-//- 

7.32 

Про затвердження висновку про визначення місця проживання малолітнього 

Лащенка Ростислава Кириловича, 02.02.2015 р.н. з матір’ю, Мельниченко 

(Лащенко) Олександрою Едуардівною 

-//- 

7.33 
Про затвердження висновку про визначення місця проживання малолітнього 
Паламарчука Давида Артемовича, 29.06.2015 р.н. з матір’ю, Паламарчук Альоною 

Петрівною 

-//- 

7.34 
Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав 
Жарновського Миколи Анатолійовича відносно малолітньої доньки, Жарновської 

Анастасії Миколаївни, 03.01.2011 р.н. 

-//- 

7.35 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав Янчука 

Олександра Івановича відносно малолітнього сина, Янчука Владислава 
Олександровича, 05.06.2012 р.н. 

-//- 

7.36 
Про затвердження висновку про визначення місця проживання малолітнього 

Дзядика Артема Вікторовича, 26.04.2014 р.н. з матір’ю, Лутак Іриною Степанівною 
-//- 

7.37 
Про визначення способу участі батька Кушніра Володимира Ігоровича у вихованні 
малолітнього сина Кушніра Костянтина Володимировича, 26.03.2012 р.н. 

-//- 

7.38 
Про визначення способу участі батька Курносова Миколи Сергійовича у вихованні 

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

7.39 
Про внесення змін до Положення про направлення дітей м. Ірпеня на оздоровлення 
та відпочинок за рахунок коштів міського бюджету, затвердженого рішенням 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради №102 від 18.05.2018 року 

-//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

8.1 

Про визнання частини житлового будинку (квартири № 1) гр. Вечерської А.А. 

окремим об’єктом власності в м. Ірпінь по вул. Ново-Оскольській, 32 з присвоєнням 
нового адресного номеру 

Сапон М.М. – 

начальник відділу 

8.2 Про зміну поштової адреси житлового будинку гр. Головіна Олександра -//- 
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Костянтиновича в м. Ірпінь по вул. Озерній, 63 

8.3 
Про надання КП «Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь» 
Ірпінської міської ради містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта 

будівництва набережної від залізничного моста до траси Р-30 

-//- 

8.4 
Про надання дозволу на знесення житлового будинку, господарських будівель і 

споруд гр. Мирончука Антона Анатолійовича в м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 14                                          
-//- 

8.5 
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна - 

житловому будинку гр. Пишнюк В.О. в м. Ірпінь по вул. Покровській, 9/1 
-//- 

8.6 
Про зміну адресного номеру земельної ділянки, що знаходиться у власності                    

гр. Побережного В.Є. в м. Ірпінь по вул. Котляревського, 53 
-//- 

8.7 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності                         

гр. Скринник Л.В., гр. Бездушної В.М. в м. Ірпінь, вул. 9 Лінія, 1 з присвоєнням їм 

нових поштових адрес 

-//- 

8.8 
Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності                        
гр. Свиридової А.В., Слабуна М.Г. та гр. Освятинської В.А. в м. Ірпінь по                       

вул. Варшавській, 18 з присвоєнням нових поштових адрес 

-//- 

8.9 
Про оформлення ТОВ «Новус Україна» дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої 
реклами по вул. Українська, 83-б в м. Ірпінь 

-//- 

8.10 
Про оформлення ТОВ «Новус Україна» дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої 

реклами по вул. Центральна, 2 в м. Ірпінь 
-//- 

8.11 
Про надання ТОВ «ПРОМЕТЕЙ-ЦЕНТР» містобудівних умов та обмежень для 
проектування об’єкта будівництва під’їзних шляхів 

-//- 

8.12 
Про надання дозволу на знесення житлового будинку, господарських будівель і 

споруд гр. Торбас Ольги Олександрівни в м. Ірпінь по вул. Українській, 98 
-//- 

8.13 
Про оформлення ФОП Бондаренко О. М. дозволу на розміщення об’єктів 
зовнішньої реклами по вул. Шевченка, 7 в м. Ірпінь 

-//- 

8.14 
Про оформлення ФОП Веребчан Л.Є. дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої 

реклами по вул. Грибоєдова, 22-а в м. Ірпінь 
-//- 

8.15 
Про оформлення ФОП Камянка Н.М. дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої 
реклами по вул. Г. Сковороди, 19 в м. Ірпінь 

-//- 

 

Голосували: 

 “За” – 14 

 “Проти” – 0  

“Утримались” – 0 
 

 

П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й : 

 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЗЕЛЕНБУД» 

1. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на знесення зелених насаджень у 

зв’язку з упорядкуванням території міста Ірпеня  
 

 Доповідає: Олійнич О.Р. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 11  «Про надання дозволу на 

знесення зелених насаджень у зв’язку з упорядкуванням 

території міста Ірпеня»  (додається) 

 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку та цін на платні послуги, які 

надає Ірпінська міська централізована бібліотечна система  
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 Доповідає: Антонюк Є.П. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 12  «Про затвердження переліку та 

цін на платні послуги, які надає Ірпінська міська 

централізована бібліотечна система»  (додається) 

 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ОБОРОНИ 

ТА ЦИВІЛЬНОЇ РОБОТИ 

3. СЛУХАЛИ: Про організацію та проведення призову громадян України 

на військову службу до Збройних Сил України та 

проводження зборів з резервістами протягом 2019 року  
 

 Доповідає: Костюк О.О. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 13  «Про організацію та 

проведення призову громадян України на військову 

службу до Збройних Сил України та проводження зборів з 

резервістами протягом 2019 року»  (додається) 

 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

ПИТАННЯ УЖКГ «ІРПІНЬ» 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження кошторисної документації 
 

 Доповідає: Скрипник С.Ф. - начальник УЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 14  «Про затвердження 

кошторисної документації»  (додається) 

 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

НАСЕЛЕННЯ 

   

5. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на влаштування до 

психоневрологічного інтернату недієздатної фізичної 

особи Міхалі С.О. 
 

 Доповідає: Негреша Д.М. – керуючий справами 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 15  «Про надання згоди на 

влаштування до психоневрологічного інтернату 

недієздатної фізичної особи Міхалі С.О.»  (додається) 

 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
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ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

6.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації 
 

 Доповідає: Дворніков І.Є. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №16/1  «Про затвердження проектно-

кошторисної документації»  (додається) 

 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

6.2 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації по 

об’єкту «Будівництво станції очищення питної води на 

ВНС №2 по вул. Полтавській, 62 в м.Ірпінь Київської 

області» 
 

 Доповідає: Дворніков І.Є. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №16/2  «Про затвердження проектно-

кошторисної документації по об’єкту «Будівництво 

станції очищення питної води на ВНС №2 по вул. 

Полтавській, 62 в м.Ірпінь Київської області»  (додається) 

 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

6.3 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно кошторисної документації по 

об’єкту «Будівництво водозабору підземних вод із однієї 

артезіанської свердловини для водопровідних мереж КП 

«Ірпіньводоканал» по вул. Гоголя, 6-б в м.Ірпінь Київської 

області» 
 

 Доповідає: Дворніков І.Є. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №16/3  «Про затвердження проектно 

кошторисної документації по об’єкту «Будівництво 

водозабору підземних вод із однієї артезіанської 

свердловини для водопровідних мереж КП 

«Ірпіньводоканал» по вул. Гоголя, 6-б в м.Ірпінь Київської 

області»  (додається) 

 

 Голосували: “За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

   

 ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

 

7.1 СЛУХАЛИ: Про відведення місць та обладнання, стендів, дошок 

оголошень у людних місцях для розміщення матеріалів 

передвиборчої агітації  
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 Доповідає: Алєксєєва Є.В. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 17/1 «Про відведення місць та 

обладнання, стендів, дошок оголошень у людних місцях 

для розміщення матеріалів передвиборчої агітації»  

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

7.2 СЛУХАЛИ: Про демонтаж гаражів встановлених без належно 

оформленої дозвільної документації в м. Ірпінь  

 

 Доповідає: Алєксєєва Є.В. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 17/2 «Про демонтаж гаражів 

встановлених без належно оформленої дозвільної 

документації в м. Ірпінь»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

7.3 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в 

місті Ірпінь до дня Святого Валентина  

 

 Доповідає: Алєксєєва Є.В. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 17/3 «Про надання дозволу на 

виносну та виїзну торгівлю в місті Ірпінь до дня Святого 

Валентина  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

7.4 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в 

місті Ірпінь по вул. Чехова (зона парковки біля парку 

Центрального) 

 

 Доповідає: Алєксєєва Є.В. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 17/4 «Про надання дозволу на 

виносну та виїзну торгівлю в місті Ірпінь по вул. Чехова 

(зона парковки біля парку Центрального)»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

  ПИТАННЯ УПАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

8.1 СЛУХАЛИ: Про взяття на квартирний облік  

 

 Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ 
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 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 18/1 «Про взяття на квартирний 

облік» (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.2 СЛУХАЛИ: Про упорядкування квартирних справ  

 

 Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 18/2 «Про упорядкування 

квартирних справ» (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.3 СЛУХАЛИ: Про заходи формування житлового фонду соціального 

призначення у м. Ірпінь  

 

 Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 18/3 «Про заходи формування 

житлового фонду соціального призначення у м. Ірпінь» 

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.4 СЛУХАЛИ: Про передачу квартир у власність громадян  

 

 Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 18/4 «Про передачу квартир у 

власність громадян» (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.5 СЛУХАЛИ: Про виключення квартири з числа службових та надання 

ордера сім’ї Марушенко Н.М. 

 

 Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 18/5 «Про виключення квартири з 

числа службових та надання ордера сім’ї Марушенко 

Н.М.» (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
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8.6 СЛУХАЛИ: Про надання службового житла військовослужбовцю 

Чворун Н.В. 

 Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 18/6 «Про надання службового 

житла військовослужбовцю Чворун Н.В.» (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 1 

   

8.7 СЛУХАЛИ: Про надання службового ордеру на житло Григор Л.В.  

 Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 18/7 «Про надання службового 

ордеру на житло Григор Л.В.» (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.8 СЛУХАЛИ: Про видачу дублікату Свідоцтва про право власності на 

житло гр. Буяло М.О. 

 

 Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 18/8 «Про видачу дублікату 

Свідоцтва про право власності на житло гр. Буяло М.О.» 

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.9 СЛУХАЛИ: Про заходи щодо реалізації «Програми підтримки 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 

житлово–будівельних кооперативів у місті Ірпінь  на 

2019-2021 роки» 

 

 Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 18/9 «Про заходи щодо реалізації 

«Програми підтримки об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків та житлово–будівельних 

кооперативів у місті Ірпінь  на 2019-2021 роки»» 

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

8.10 СЛУХАЛИ: Про встановлення тарифів на послуги з утримання 

будинків і споруд та прибудинкових територій, які надає 

ТОВ «ОК «Синергія 2+» (для мешканців житлових 

будинків за адресами: м. Ірпінь,  вул. Ново-Оскольска, 2-
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Є,2-Ж)» 

 

 Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 18/10 «Про встановлення тарифів 

на послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій, які надає ТОВ «ОК «Синергія 

2+» (для мешканців житлових будинків за адресами: м. 

Ірпінь,  вул. Ново-Оскольска, 2-Є,2-Ж)»» (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

8.11 СЛУХАЛИ: Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків 

і споруд та прибудинкових територій, які надає ТОВ ВКФ 

«ВАЛЕРІЯ» 

 

 Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 18/11 «Про погодження тарифів на 

послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій, які надає ТОВ ВКФ «ВАЛЕРІЯ»» (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

8.12 СЛУХАЛИ: Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків 

і споруд та прибудинкових територій, які надає ТОВ 

«ФОРТУНА КЛІЄНТ СЕРВІС» 

 

 Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 18/12 «Про погодження тарифів на 

послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій, які надає ТОВ «ФОРТУНА КЛІЄНТ СЕРВІС»» 

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

8.13 СЛУХАЛИ: Про встановлення тарифів на теплову енергію для потреб 

бюджетних установ, які надає МПП "ВПК" за адресою: 

м.Ірпінь. вул. Садова, 38 

 

 Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 18/13 «Про встановлення тарифів 

на теплову енергію для потреб бюджетних установ, які 

надає МПП "ВПК" за адресою: м.Ірпінь. вул. Садова, 3» 

(додається) 

 

 Голосували: “За” –14 
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“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

8.14 СЛУХАЛИ: Про погодження тарифів на послуги з централізованого 

постачання гарячої води, що надаються ТОВ 

"Ірпіньтеплопостач" (для мешканців житлових будинків 

за адресою: м. Ірпінь, вул. Лєрмонтова, 2-Д) 

 

 Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 18/14 «Про погодження тарифів на 

послуги з централізованого постачання гарячої води, що 

надаються ТОВ "Ірпіньтеплопостач" (для мешканців 

житлових будинків за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Лєрмонтова, 2-Д)» (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

8.15 СЛУХАЛИ: Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків 

і споруд та прибудинкових територій, які надає ТОВ 

«ІРПІНЬ ЮТІЛІТІС СЕРВІС» 

 

 Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 18/15 «Про погодження тарифів на 

послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій, які надає ТОВ «ІРПІНЬ ЮТІЛІТІС СЕРВІС»» 

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

8.16 СЛУХАЛИ: Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків 

і споруд та прибудинкових територій, які надає ТОВ 

Девелоперська група Ю.С.Ж.  

 

 Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 18/16 «Про погодження тарифів на 

послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій, які надає ТОВ Девелоперська група Ю.С.Ж.» 

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

   

           ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

9.1 СЛУХАЛИ: Про надання неповнолітній Воронцовій Анастасії 

Вячеславівні, 29 березня 2004 року народження, статусу 
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дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

 

 Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 19/1 «Про надання неповнолітній 

Воронцовій Анастасії Вячеславівні, 29 березня 2004 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів.» (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.2 СЛУХАЛИ: Про надання малолітній Дегтяр Вікторії Євгенівні, 08 

серпня 2016 року народження, статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів  

 Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №19/2 «Про надання малолітній 

Дегтяр Вікторії Євгенівні, 08 серпня 2016 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів» (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.3 СЛУХАЛИ: Про надання малолітній Дегтяр Ганні Євгенівні, 12 червня 

2014 року народження, статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів  

 

 Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 19/3 «Про надання малолітній 

Дегтяр Ганні Євгенівні, 12 червня 2014 року народження, 

статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів» (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.4 СЛУХАЛИ: Про надання малолітній Захаровій Марії Олександрівні, 

18 червня 2007 року народження, статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів  

 

 Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 19/4 «Про надання малолітній 

Захаровій Марії Олександрівні, 18 червня 2007 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів» (додається) 
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 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.5 СЛУХАЛИ: Про надання малолітньому Захарову Михайлу 

Олександровичу, 16 вересня 2014 року народження, 

статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів  

 Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 19/5 «Про надання малолітньому 

Захарову Михайлу Олександровичу, 16 вересня 2014 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів» (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.6 СЛУХАЛИ: Про надання малолітньому Каменцю Тимофію 

В’ячеславовичу, 04 грудня 2008 року народження, статусу 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів  

 Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 19/6 «Про надання малолітньому 

Каменцю Тимофію В’ячеславовичу, 04 грудня 2008 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів» (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.7 СЛУХАЛИ: Про надання малолітній Кисельовій Єві Валентинівні, 09 

квітня 2010 року народження, статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів  

 

 Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 19/7 «Про надання малолітній 

Кисельовій Єві Валентинівні, 09 квітня 2010 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів» (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.8 СЛУХАЛИ: Про надання малолітньому Кисельову Назару 

Валентиновичу, 27 лютого 2007 року народження, статусу 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 



 17 

збройних конфліктів  

 

 Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 19/8 «Про надання малолітньому 

Кисельову Назару Валентиновичу, 27 лютого 2007 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів» (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.9 СЛУХАЛИ: Про надання малолітній Корольовій Єві Дмитрівні, 07 

грудня 2010 року народження, статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів  

 

 Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 19/9 «Про надання малолітній 

Корольовій Єві Дмитрівні, 07 грудня 2010 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів» (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.10 СЛУХАЛИ: Про надання малолітньому Маловичку Данилу 

Євгенійовичу, 22 серпня 2010 року народження, статусу 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів  

 

 Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 19/10 «Про надання малолітньому 

Маловичку Данилу Євгенійовичу, 22 серпня 2010 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів» (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.11 СЛУХАЛИ: Про надання малолітньому Нікуліну Владиславу 

Дмитровичу, 12 березня 2005 року народження, статусу 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

 

 Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 19/11 «Про надання малолітньому 

Нікуліну Владиславу Дмитровичу, 12 березня 2005 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 
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воєнних дій та збройних конфліктів» (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.12 СЛУХАЛИ: Про надання малолітньому Нікуліну Ярославу 

Дмитровичу, 08 грудня 2009 року народження, статусу 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів  

 

 Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 19/12 «Про надання малолітньому 

Нікуліну Ярославу Дмитровичу, 08 грудня 2009 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів» (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.13 СЛУХАЛИ: Про надання Майоровій Аліні Владиславівні, 09 жовтня 

1999 року народження, статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів  

 

 Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 19/13 «Про надання Майоровій 

Аліні Владиславівні, 09 жовтня 1999 року народження, 

статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів» (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

9.14 СЛУХАЛИ: Про надання неповнолітньому Майорову Антону 

Владиславовичу, 26 серпня 2004 року народження, 

статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів  

 

 Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 19/14 «Про надання 

неповнолітньому Майорову Антону Владиславовичу, 26 

серпня 2004 року народження, статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів» (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
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9.15 СЛУХАЛИ: Про надання неповнолітній Оропай Анні Сергіївні, 30 

червня 2003 року народження, статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів  

 

 Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 19/15 «Про надання неповнолітній 

Оропай Анні Сергіївні, 30 червня 2003 року народження, 

статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів» (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.16 СЛУХАЛИ: Про надання малолітньому Онасенку Іллі Вікторовичу, 17 

квітня 2012 року народження, статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів  

 

 Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №19/16 «Про надання малолітньому 

Онасенку Іллі Вікторовичу, 17 квітня 2012 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів» (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.17 СЛУХАЛИ: Про надання малолітній Пец Стефанії Романівні, 10 

грудня 2015 року народження, статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів  

 

 Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 19/17 «Про надання малолітній 

Пец Стефанії Романівні, 10 грудня 2015 року народження, 

статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів» (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.18 СЛУХАЛИ: Про надання неповнолітньому Сіваку Вадиму Юрійовичу, 

13 липня 2004 року народження, статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів  

 

 Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби 
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 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 19/18 «Про надання 

неповнолітньому Сіваку Вадиму Юрійовичу, 13 липня 

2004 року народження, статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів» 

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.19 СЛУХАЛИ: Про надання малолітній Усачовій Валерії Олександрівні, 

05 квітня 2005 року народження, статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів  

 

 Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 19/19 «Про надання малолітній 

Усачовій Валерії Олександрівні, 05 квітня 2005 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів» (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.20 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу батьку, Бугаєнку Сергію 

Васильовичу, на укладання договору дарування квартири 

за адресою: Київська обл., м. Ірпінь,                                              

вул. Тургенівська, буд. 10, кв.100, на ім’я малолітнього 

сина, Бугаєнка Тимофія Сергійовича, 01.09.2007 р.н 

 

 Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 19/20 «Про надання дозволу 

батьку, Бугаєнку Сергію Васильовичу, на укладання 

договору дарування квартири за адресою: Київська обл., 

м. Ірпінь, вул. Тургенівська, буд. 10, кв.100, на ім’я 

малолітнього сина, Бугаєнка Тимофія Сергійовича, 

01.09.2007 р.н» (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.21 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу батьку, Дуброві Сергію Івановичу, 

на укладання договору дарування будинку та земельної 

ділянки за адресою: Київська обл., Згурівський район, 

с.Пасківщина, вул. Садова, буд. 19, на ім’я малолітнього 

сина, Дуброви Тихона Сергійовича, 05.01.2014 р.н 

 

 Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 19/21 «Про надання дозволу 
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батьку, Дуброві Сергію Івановичу, на укладання договору 

дарування будинку та земельної ділянки за адресою: 

Київська обл., Згурівський район, с.Пасківщина, вул. 

Садова, буд. 19, на ім’я малолітнього сина, Дуброви 

Тихона Сергійовича, 05.01.2014 р.н» (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.22 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Калінському Дмитру Леонідовичу 

на укладання договору дарування 1/4 частини будинку за 

адресою: Київська обл., смт. Ворзель, вул. Курортна 

(Великого Жовтня), буд.42/12, та земельної ділянки 

площею 0,0314га, кадастровий номер № 

3210945600:01:054:0080, за адресою: Київська обл., смт. 

Ворзель, вул. Курортна (Великого Жовтня), буд. 42/12 

 

 Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 19/22 «Про надання дозволу 

Калінському Дмитру Леонідовичу на укладання договору 

дарування 1/4 частини будинку за адресою: Київська обл., 

смт. Ворзель, вул. Курортна (Великого Жовтня), 

буд.42/12, та земельної ділянки площею 0,0314га, 

кадастровий номер № 3210945600:01:054:0080, за 

адресою: Київська обл., смт. Ворзель, вул. Курортна 

(Великого Жовтня), буд. 42/12» (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.23 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Кулебі Костянтину Олександровичу 

та Кулебі Оксані Володимирівні на укладання договору 

про поділ спільного майна подружжя, одним з об’єктів 

якого, є квартира, в якій зареєстрований малолітній 

Кулеба Даниіл Костянтинович, 16.09.2011 р.н., за 

адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Матросова, буд. 1Б, 

кв. 20 

 

 Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 19/23 «Про надання дозволу 

Кулебі Костянтину Олександровичу та Кулебі Оксані 

Володимирівні на укладання договору про поділ 

спільного майна подружжя, одним з об’єктів якого, є 

квартира, в якій зареєстрований малолітній Кулеба Даниіл 

Костянтинович, 16.09.2011 р.н., за адресою: Київська обл., 

м. Ірпінь, вул. Матросова, буд. 1Б, кв. 20» (додається) 

 

 Голосували: 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 
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 “Утримались” – 0 

   

9.24 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Кравченко Наталії Вікторівні та 

Васильєвій Тетяні Миколаївні на укладання договору 

поділу будинку за адресою: Київська обл., м. Ірпінь,             

вул. Макаренка, буд. 2, в якому зареєстрована малолітня 

Кравченко Оксана Олександрівна, 09.04.2006 р.н., на два 

окремі житлові будинки 

 

 Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 19/24 «Про надання дозволу 

Кравченко Наталії Вікторівні та Васильєвій Тетяні 

Миколаївні на укладання договору поділу будинку за 

адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Макаренка, буд. 2, 

в якому зареєстрована малолітня Кравченко Оксана 

Олександрівна, 09.04.2006 р.н., на два окремі житлові 

будинки» (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.25 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу матері, Піддубній Каріні 

Олександрівні, на укладання договору дарування 

квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь,                         

вул. Гостомельське шосе, буд. 21/1, кв.110, на ім’я 

малолітньої доньки, Піддубної Софії Олександрівни, 

28.10.2011 р.н 

 

 Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 19/25 «Про надання дозволу 

матері, Піддубній Каріні Олександрівні, на укладання 

договору дарування квартири за адресою: Київська обл., 

м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, буд. 21/1, кв.110, на 

ім’я малолітньої доньки, Піддубної Софії Олександрівни, 

28.10.2011 р.н» (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.26 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу матері, Скачковій Ользі Юріївні, на 

укладання договору дарування квартири за адресою: 

Київська обл., м. Ірпінь, вул. Петрусенко (Р.Люксембург), 

буд. 20, кв. 30, на ім’я неповнолітнього сина, Скачкова 

Костянтина Ігоровича, 03.05.2001 р.н 

 

 Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 19/26 «Про надання дозволу 

матері, Скачковій Ользі Юріївні, на укладання договору 

дарування квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, 
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вул. Петрусенко (Р.Люксембург), буд. 20, кв. 30, на ім’я 

неповнолітнього сина, Скачкова Костянтина Ігоровича, 

03.05.2001 р.н» (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.27 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Трохименку Михайлу 

Михайловичу,12.11.1968р.н., Трохименку Владиславу 

Михайловичу, 27.04.1997р.н., Трохименку Михайлу 

Михайловичу, 23.01.1990р.н., на продаж належних їм 

частин квартири за адресою: Київська обл., смт. 

Коцюбинське, вул. Доківська, буд. 9, кв.33, на ім’я Бабака 

Олександра Вікторовича 

 

 Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 19/27 «Про надання дозволу 

Трохименку Михайлу Михайловичу,12.11.1968р.н., 

Трохименку Владиславу Михайловичу, 27.04.1997р.н., 

Трохименку Михайлу Михайловичу, 23.01.1990р.н., на 

продаж належних їм частин квартири за адресою: 

Київська обл., смт. Коцюбинське, вул. Доківська, буд. 9, 

кв.33, на ім’я Бабака Олександра Вікторовича» 

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.28 СЛУХАЛИ: Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування, малолітнім Поліщуком Глібом Ігоровичем, 

15.05.2013 р.н. 

 

 Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 19/28 «Про втрату статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування, малолітнім 

Поліщуком Глібом Ігоровичем, 15.05.2013 р.н.» 

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

9.29 СЛУХАЛИ: Про зняття опіки та звільнення Яковенко Лілії Ігорівни 

від здійснення повноважень опікуна над малолітнім, 

Поліщуком Глібом Ігоровичем, 15.05.2013 р.н. 

 

 Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 19/29 «Про зняття опіки та 

звільнення Яковенко Лілії Ігорівни від здійснення 
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повноважень опікуна над малолітнім, Поліщуком Глібом 

Ігоровичем, 15.05.2013 р.н.» (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.30 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 

батьківських прав Гняздо Поліни Люціанівни та Зевакіна 

Дениса Сергійовича відносно малолітніх дітей: Зевакіної 

Влади Денисівни, 14.07.2013 р.н. та Зевакіна Себастьяна 

Денисовича, 09.01.2015 р.н. 

 

 Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №19/30 «Про затвердження висновку 

про доцільність позбавлення батьківських прав Гняздо 

Поліни Люціанівни та Зевакіна Дениса Сергійовича 

відносно малолітніх дітей: Зевакіної Влади Денисівни, 

14.07.2013 р.н. та Зевакіна Себастьяна Денисовича, 

09.01.2015 р.н.» (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.31 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 

батьківських прав Хорольського Віталія Миколайовича 

відносно малолітнього сина Хорольського Ярослава 

Віталійовича, 24.05.2009 р.н. 

 

 Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 19/31 «Про затвердження висновку 

про доцільність позбавлення батьківських прав 

Хорольського Віталія Миколайовича відносно 

малолітнього сина Хорольського Ярослава Віталійовича, 

24.05.2009 р.н.» (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.32 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про визначення місця 

проживання малолітнього Лащенка Ростислава 

Кириловича, 02.02.2015 р.н. з матір’ю, Мельниченко 

(Лащенко) Олександрою Едуардівною  

 

 Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 19/32 «Про затвердження висновку 

про визначення місця проживання малолітнього Лащенка 

Ростислава Кириловича, 02.02.2015 р.н. з матір’ю, 

Мельниченко (Лащенко) Олександрою Едуардівною» 
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(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.33 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про визначення місця 

проживання малолітнього Паламарчука Давида 

Артемовича, 29.06.2015 р.н. з матір’ю, Паламарчук 

Альоною Петрівною  

 

 Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 19/33 «Про затвердження висновку 

про визначення місця проживання малолітнього 

Паламарчука Давида Артемовича, 29.06.2015 р.н. з 

матір’ю, Паламарчук Альоною Петрівною» (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.34 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 

батьківських прав Жарновського Миколи Анатолійовича 

відносно малолітньої доньки, Жарновської Анастасії 

Миколаївни, 03.01.2011 р.н. 

 

 Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 19/34 «Про затвердження висновку 

про доцільність позбавлення батьківських прав 

Жарновського Миколи Анатолійовича відносно 

малолітньої доньки, Жарновської Анастасії Миколаївни, 

03.01.2011 р.н.» (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.35 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 

батьківських прав Янчука Олександра Івановича відносно 

малолітнього сина, Янчука Владислава Олександровича, 

05.06.2012 р.н. 

 

 Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 19/35 «Про затвердження висновку 

про доцільність позбавлення батьківських прав Янчука 

Олександра Івановича відносно малолітнього сина, 

Янчука Владислава Олександровича, 05.06.2012 р.н.» 

(додається) 

 

 Голосували: 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 
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 “Утримались” – 0 

   

9.36 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про визначення місця 

проживання малолітнього Дзядика Артема Вікторовича, 

26.04.2014 р.н. з матір’ю, Лутак Іриною Степанівною  

 

 Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 19/36 «Про затвердження висновку 

про визначення місця проживання малолітнього Дзядика 

Артема Вікторовича, 26.04.2014 р.н. з матір’ю, Лутак 

Іриною Степанівною» (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.37 СЛУХАЛИ: Про визначення способу участі батька Кушніра 

Володимира Ігоровича у вихованні малолітнього сина 

Кушніра Костянтина Володимировича, 26.03.2012 р.н. 

 

 Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 19/37 «Про визначення способу 

участі батька Кушніра Володимира Ігоровича у вихованні 

малолітнього сина Кушніра Костянтина Володимировича, 

26.03.2012 р.н.» (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.38 СЛУХАЛИ: Про визначення способу участі батька Курносова Миколи 

Сергійовича у вихованні малолітньої доньки Курносової 

Анастасії Миколаївни, 12.04.2012 р.н. 

 

 Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 19/38 «Про визначення способу 

участі батька Курносова Миколи Сергійовича у вихованні 

малолітньої доньки Курносової Анастасії Миколаївни, 

12.04.2012 р.н.» (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.39 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення про направлення дітей 

м. Ірпеня на оздоровлення та відпочинок за рахунок 

коштів міського бюджету, затвердженого рішенням 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради №102 від 

18.05.2018 року 

 

 Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби 
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 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 19/39 «Про внесення змін до 

Положення про направлення дітей м. Ірпеня на 

оздоровлення та відпочинок за рахунок коштів міського 

бюджету, затвердженого рішенням виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради №102 від 18.05.2018 року» 

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

9.40 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку служби у справах дітей та 

сімї про підтвердження місця проживання дітей: Стасьєвої 

Софії Богданівни, 20.02.2011р.н., та Стасьєвої Ганни 

Богданівни, 20.02.2011р.н., для їх тимчасового виїзду за 

межі України 

 

 Доповідає: Терещенко А.І. –начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 19/40 « Про затвердження 

висновку служби у справах дітей та сімї про 

підтвердження місця проживання дітей: Стасьєвої Софії 

Богданівни, 20.02.2011р.н., та Стасьєвої Ганни 

Богданівни, 20.02.2011р.н., для їх тимчасового виїзду за 

межі України» (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

   

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

 

10.1 СЛУХАЛИ: Про визнання частини житлового будинку (квартири № 1) гр. 

Вечерської А.А. окремим об’єктом власності в м. Ірпінь по вул. 

Ново-Оскольській, 32 з присвоєнням нового адресного номеру                                                                                                                                                               

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 20/1  «Про визнання частини житлового 

будинку (квартири № 1) гр. Вечерської А.А. окремим об’єктом 

власності в м. Ірпінь по вул. Ново-Оскольській, 32 з 

присвоєнням нового адресного номеру»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

10.2 СЛУХАЛИ: Про зміну поштової адреси житлового будинку гр. Головіна 

Олександра Костянтиновича в м. Ірпінь по вул. Озерній, 63 

                                                                                                                                                       

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 
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 ВИРІШИЛИ: Утриматись від прийняття  рішення «Про зміну поштової адреси 

житлового будинку гр. Головіна Олександра Костянтиновича в 

м. Ірпінь по вул. Озерній, 63»   

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –0 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 14 

10.3 СЛУХАЛИ: Про надання КП «Управління житлово-комунального 

господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради містобудівних 

умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва 

набережної від залізничного моста до траси Р-30 

                                                                                                                                                      

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення № 20/2 «Про надання КП «Управління 

житлово-комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської міської 

ради містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта 

будівництва набережної від залізничного моста до траси Р-30»  

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

10.4 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на знесення житлового будинку, 

господарських будівель і споруд гр. Мирончука Антона 

Анатолійовича в м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 14  

                                                                                                                                                                                       

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 20/3  «Про надання дозволу на знесення 

житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 

Мирончука Антона Анатолійовича в м. Ірпінь по вул. 

Тургенівській, 14»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

10.5 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна - житловому будинку гр. Пишнюк В.О. в м. 

Ірпінь по вул. Покровській, 9/1 

                                                                                                                                                      

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 20/4  «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна - житловому будинку 

гр. Пишнюк В.О. в м. Ірпінь по вул. Покровській, 9/1»  

(додається) 
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 Голосували: 

 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

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

у власності гр. Побережного В.Є. в м. Ірпінь по вул. 

Котляревського, 53   

                                                                                                                                                 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 20/5  «Про зміну адресного номеру 

земельної ділянки, що знаходиться у власності  гр. Побережного 

В.Є. в м. Ірпінь по вул. Котляревського, 53»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

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

власності гр. Скринник Л.В., гр. Бездушної В.М. в м. Ірпінь, вул. 

9 Лінія, 1 з присвоєнням їм нових поштових адрес 

                                                                                                                                                   

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 20/6  «Про виділення частин житлового 

будинку в окремі об’єкти власності гр. Скринник Л.В., гр. 

Бездушної В.М. в м. Ірпінь, вул. 9 Лінія, 1 з присвоєнням їм 

нових поштових адрес»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

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

власності гр. Свиридової А.В., Слабуна М.Г. та гр. Освятинської 

В.А. в м. Ірпінь по вул. Варшавській, 18 з присвоєнням нових 

поштових адрес 

                                                                                                                                               

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 20/7  «Про виділення частин житлового 

будинку в окремі об’єкти власності гр. Свиридової А.В., Слабуна 

М.Г. та гр. Освятинської В.А. в м. Ірпінь по вул. Варшавській, 18 

з присвоєнням нових поштових адрес»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

10.9 СЛУХАЛИ: Про оформлення ТОВ «Новус Україна» дозволу на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами по вул. Українська, 83-б в м. Ірпінь 

                                                                                                                                                

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 
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 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 20/8  «Про оформлення ТОВ «Новус 

Україна» дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами по 

вул. Українська, 83-б в м. Ірпінь»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

10.10 СЛУХАЛИ: Про оформлення ТОВ «Новус Україна» дозволу на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами по вул. Центральна, 2 в м. Ірпінь 

                                                                                                                                            

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 20/9  «Про оформлення ТОВ «Новус 

Україна» дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами по 

вул. Центральна, 2 в м. Ірпінь»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

10.11 СЛУХАЛИ: Про надання ТОВ «ПРОМЕТЕЙ-ЦЕНТР» містобудівних умов та 

обмежень для проектування об’єкта будівництва під’їзних 

шляхів 

                                                                                                                                            

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 10/10  «Про надання ТОВ «ПРОМЕТЕЙ-

ЦЕНТР» містобудівних умов та обмежень для проектування 

об’єкта будівництва під’їзних шляхів»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

10.12 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на знесення житлового будинку, 

господарських будівель і споруд гр. Торбас Ольги 

Олександрівни в м. Ірпінь по вул. Українській, 98 

                                                                                                                                            

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 20/11  «Про надання дозволу на знесення 

житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. Торбас 

Ольги Олександрівни в м. Ірпінь по вул. Українській, 98»  

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

10.13 СЛУХАЛИ: Про оформлення ФОП Бондаренко О. М. дозволу на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами по вул. Шевченка, 7 в м. Ірпінь 

                                                                                                                                            

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 
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 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 20/12  «Про оформлення ФОП 

Бондаренко О. М. дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої 

реклами по вул. Шевченка, 7 в м. Ірпінь»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

10.14 СЛУХАЛИ: Про оформлення ФОП Веребчан Л.Є. дозволу на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами по вул. Грибоєдова, 22-а в м. Ірпінь 

                                                                                                                                            

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 20/13  «Про оформлення ФОП Веребчан 

Л.Є. дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами по вул. 

Грибоєдова, 22-а в м. Ірпінь»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

 

 

10.15 СЛУХАЛИ: Про оформлення ФОП Камянка Н.М. дозволу на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами по вул. Г. Сковороди, 19 в м. Ірпінь 

                                                                                                                                            

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 20/14  «Про оформлення ФОП Камянка 

Н.М. дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами по вул. 

Г. Сковороди, 19 в м. Ірпінь»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

 

 

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

рішень, які було прийнято на засіданні 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 
від «12» лютого 2019 року 9.00 

 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ  

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЗЕЛЕНБУД» 

1. 
Про надання дозволу на знесення зелених насаджень у зв’язку з упорядкуванням 

території міста Ірпеня 
11 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ 

2. 
Про затвердження переліку та цін на платні послуги, які надає Ірпінська міська 
централізована бібліотечна система 

12 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ОБОРОНИ ТА ЦИВІЛЬНОЇ РОБОТИ 

3. 
Про організацію та проведення призову громадян України на військову службу до 

Збройних Сил України та проводження зборів з резервістами протягом 2019 року 
13 

ПИТАННЯ УЖКГ «ІРПІНЬ» 

4. Про затвердження кошторисної документації 14 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

5. 
Про надання згоди на влаштування до психоневрологічного інтернату недієздатної 

фізичної особи Міхалі С.О. 
15 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

6.1 Про затвердження проектно-кошторисної документації  16/1 

6.2 
Про затвердження проектно-кошторисної документації по об’єкту «Будівництво 
станції очищення питної води на ВНС №2 по вул. Полтавській, 62 в м.Ірпінь 

Київської області» 

16/2 

6.3 
Про затвердження проектно кошторисної документації по об’єкту «Будівництво 
водозабору підземних вод із однієї артезіанської свердловини для водопровідних 

мереж КП «Ірпіньводоканал» по вул. Гоголя, 6-б в м.Ірпінь Київської області» 

16/3 

ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

7.1 
Про відведення місць та обладнання, стендів, дошок оголошень у людних місцях 

для розміщення матеріалів передвиборчої агітації 
17/1 

7.2 
Про демонтаж гаражів встановлених без належно оформленої дозвільної 

документації в м. Ірпінь 
17/2 

7.3 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в місті Ірпінь до дня Святого 

Валентина 
17/3 

7.4 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в місті Ірпінь по вул. Чехова 
(зона парковки біля парку Центрального) 

17/4 

ПИТАННЯ УПАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

8.1 Про взяття на квартирний облік 18/1 

8.2 Про упорядкування квартирних справ 18/2 
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8.3 Про заходи формування житлового фонду соціального призначення у м. Ірпінь 18/3 

8.4 Про передачу квартир у власність громадян 18/4 

8.5 
Про виключення квартири з числа службових та надання ордера сім’ї Марушенко 

Н.М. 
18/5 

8.6 Про надання службового житла військовослужбовцю Чворун Н.В. 18/6 

8.7 Про надання службового ордеру на житло Григор Л.В.  18/7 

8.8 Про видачу дублікату Свідоцтва про право власності на житло гр. Буяло М.О. 18/8 

8.9 
Про заходи щодо реалізації «Програми підтримки об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків та житлово–будівельних кооперативів у місті Ірпінь 
 на 2019-2021 роки» 

18/9 

8.10 
Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій, які надає ТОВ «ОК «Синергія 2+» (для мешканців 
житлових будинків за адресами: м. Ірпінь,  вул. Ново-Оскольска, 2-Є,2-Ж)» 

18/10 

8.11 
Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій, які надає ТОВ ВКФ «ВАЛЕРІЯ» 
18/11 

8.12 
Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій, які надає ТОВ «ФОРТУНА КЛІЄНТ СЕРВІС» 
18/12 

8.13 
Про встановлення тарифів на теплову енергію для потреб бюджетних установ, які 

надає МПП "ВПК" за адресою: м.Ірпінь. вул. Садова, 38 
18/13 

8.14 
Про погодження тарифів на послуги з централізованого постачання гарячої води, 

що надаються ТОВ "Ірпіньтеплопостач" (для мешканців житлових будинків за 
адресою: м. Ірпінь, вул. Лєрмонтова, 2-Д) 

18/14 

8.15 
Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій, які надає ТОВ «ІРПІНЬ ЮТІЛІТІС СЕРВІС» 
18/15 

8.16 
Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій, які надає ТОВ Девелоперська група Ю.С.Ж. 
18/16 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

9.1 

Про надання неповнолітній Воронцовій Анастасії Вячеславівні, 29 березня 2004 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 
збройних конфліктів. 

19/1 

9.2 

Про надання малолітній Дегтяр Вікторії Євгенівні, 08 серпня 2016 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 
19/2 

9.3 
Про надання малолітній Дегтяр Ганні Євгенівні, 12 червня 2014 року народження, 

статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 
19/3 

9.4 

Про надання малолітній Захаровій Марії Олександрівні, 18 червня 2007 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 
конфліктів 

19/4 

9.5 

Про надання малолітньому Захарову Михайлу Олександровичу, 16 вересня 2014 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 
збройних конфліктів 

19/5 

9.6 

Про надання малолітньому Каменцю Тимофію В’ячеславовичу, 04 грудня 2008 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 
19/6 

9.7 

Про надання малолітній Кисельовій Єві Валентинівні, 09 квітня 2010 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 
19/7 

9.8 
Про надання малолітньому Кисельову Назару Валентиновичу, 27 лютого 2007 року 
народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 
19/8 

9.9 

Про надання малолітній Корольовій  Єві Дмитрівні, 07 грудня 2010 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 
конфліктів 

19/9 

9.10 Про надання малолітньому Маловичку Данилу Євгенійовичу, 22 серпня 2010 року 19/10 
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народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 

9.11 
Про надання малолітньому Нікуліну Владиславу Дмитровичу, 12 березня 2005 
року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 
19/11 

9.12 

Про надання малолітньому Нікуліну Ярославу Дмитровичу, 08 грудня 2009 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 
19/12 

9.13 
Про надання Майоровій Аліні Владиславівні, 09 жовтня 1999 року народження, 

статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 
19/13 

9.14 

Про надання неповнолітньому Майорову Антону Владиславовичу, 26 серпня 2004 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 
збройних конфліктів 

19/14 

9.15 

Про надання неповнолітній Оропай Анні Сергіївні, 30 червня 2003 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 
19/15 

9.16 

Про надання малолітньому Онасенку Іллі Вікторовичу, 17 квітня 2012 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 
конфліктів 

19/16 

9.17 
Про надання малолітній Пец Стефанії Романівні, 10 грудня 2015 року народження, 

статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 
19/17 

9.18 

Про надання неповнолітньому Сіваку Вадиму Юрійовичу, 13 липня 2004 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 
19/18 

9.19 
Про надання малолітній Усачовій Валерії Олександрівні, 05 квітня 2005 року 
народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 
19/19 

9.20 

Про надання дозволу батьку, Бугаєнку Сергію Васильовичу, на укладання 

договору дарування квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь,                                              
вул. Тургенівська, буд. 10, кв.100, на ім’я малолітнього сина, Бугаєнка Тимофія 

Сергійовича, 01.09.2007 р.н 

19/20 

9.21 

Про надання дозволу батьку, Дуброві Сергію Івановичу, на укладання договору 
дарування будинку та земельної ділянки за адресою: Київська обл., Згурівський 

район, с.Пасківщина, вул. Садова, буд. 19, на ім’я малолітнього сина, Дуброви 

Тихона Сергійовича, 05.01.2014 р.н 

19/21 

9.22 

Про надання дозволу Калінському Дмитру Леонідовичу на укладання договору 
дарування 1/4 частини будинку за адресою: Київська обл., смт. Ворзель,                      

вул. Курортна (Великого Жовтня), буд.42/12, та земельної ділянки площею 

0,0314га, кадастровий номер № 3210945600:01:054:0080, за адресою: Київська обл., 
смт. Ворзель, вул. Курортна (Великого Жовтня), буд. 42/12 

19/22 

9.23 

Про надання дозволу Кулебі Костянтину Олександровичу та Кулебі Оксані 

Володимирівні на укладання договору про поділ спільного майна подружжя, 

одним з об’єктів якого, є квартира, в якій зареєстрований малолітній Кулеба 
Даниіл Костянтинович, 16.09.2011 р.н., за адресою: Київська обл., м. Ірпінь,                        

вул. Матросова, буд. 1Б, кв. 20 

19/23 

9.24 

Про надання дозволу Кравченко Наталії Вікторівні та Васильєвій Тетяні 

Миколаївні на укладання договору поділу будинку за адресою: Київська обл., м. 
Ірпінь,             вул. Макаренка, буд. 2, в якому зареєстрована малолітня Кравченко 

Оксана Олександрівна, 09.04.2006 р.н., на два окремі житлові будинки 

19/24 

9.25 

Про надання дозволу матері, Піддубній Каріні Олександрівні, на укладання 
договору дарування квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь,                         

вул. Гостомельське шосе, буд. 21/1, кв.110, на ім’я малолітньої доньки, Піддубної 

Софії Олександрівни, 28.10.2011 р.н 

19/25 

9.26 

Про надання дозволу матері, Скачковій Ользі Юріївні, на укладання договору 
дарування квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Петрусенко 

(Р.Люксембург), буд. 20, кв. 30, на ім’я неповнолітнього сина, Скачкова 

Костянтина Ігоровича, 03.05.2001 р. 
 

19/26 
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9.27 

Про надання дозволу Трохименку Михайлу Михайловичу,12.11.1968р.н., 

Трохименку Владиславу Михайловичу, 27.04.1997р.н., Трохименку Михайлу 

Михайловичу, 23.01.1990р.н., на продаж належних їм частин квартири за адресою: 
Київська обл., смт. Коцюбинське, вул. Доківська, буд. 9, кв.33, на ім’я Бабака 

Олександра Вікторовича 

19/27 

9.28 
Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, малолітнім 
Поліщуком Глібом Ігоровичем, 15.05.2013 р.н. 

19/28 

9.29 

Про зняття опіки та звільнення Яковенко Лілії Ігорівни від здійснення 

повноважень опікуна над малолітнім, Поліщуком Глібом Ігоровичем, 15.05.2013 

р.н. 
19/29 

9.30 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав Гняздо 

Поліни Люціанівни та Зевакіна Дениса Сергійовича відносно малолітніх дітей: 

Зевакіної Влади Денисівни, 14.07.2013 р.н. та Зевакіна Себастьяна Денисовича, 

09.01.2015 р.н. 

19/30 

9.31 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав 

Хорольського Віталія Миколайовича відносно малолітнього сина Хорольського 

Ярослава Віталійовича, 24.05.2009 р.н. 
19/31 

9.32 
Про затвердження висновку про визначення місця проживання малолітнього 
Лащенка Ростислава Кириловича, 02.02.2015 р.н. з матір’ю, Мельниченко 

(Лащенко) Олександрою Едуардівною 
19/32 

9.33 
Про затвердження висновку про визначення місця проживання малолітнього 
Паламарчука Давида Артемовича, 29.06.2015 р.н. з матір’ю, Паламарчук Альоною 

Петрівною 
19/33 

9.34 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав 

Жарновського Миколи Анатолійовича відносно малолітньої доньки, Жарновської 
Анастасії Миколаївни, 03.01.2011 р.н. 

19/34 

9.35 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав 

Янчука Олександра Івановича відносно малолітнього сина, Янчука Владислава 
Олександровича, 05.06.2012 р.н. 

19/35 

9.36 
Про затвердження висновку про визначення місця проживання малолітнього 

Дзядика Артема Вікторовича, 26.04.2014 р.н. з матір’ю, Лутак Іриною Степанівною 
19/36 

9.37 
Про визначення способу участі батька Кушніра Володимира Ігоровича у вихованні 
малолітнього сина Кушніра Костянтина Володимировича, 26.03.2012 р.н. 

19/37 

9.38 
Про визначення способу участі батька Курносова Миколи Сергійовича у вихованні 

малолітньої доньки Курносової Анастасії Миколаївни, 12.04.2012 р.н. 
19/38 

9.39 
Про внесення змін до Положення про направлення дітей м. Ірпеня на оздоровлення 
та відпочинок за рахунок коштів міського бюджету, затвердженого рішенням 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради №102 від 18.05.2018 року 
19/39 

9.40 

Про затвердження висновку служби у справах дітей та сімї про підтвердження 

місця проживання дітей: Стасьєвої Софії Богданівни, 20.02.2011р.н., та Стасьєвої 
Ганни Богданівни, 20.02.2011р.н., для їх тимчасового виїзду за межі України 

19/40 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

10.1 

Про визнання частини житлового будинку (квартири № 1) гр. Вечерської А.А. 

окремим об’єктом власності в м. Ірпінь по вул. Ново-Оскольській, 32 з 

присвоєнням нового адресного номеру 
20/1 

10.2 
Про надання КП «Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь» 
Ірпінської міської ради містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта 

будівництва набережної від залізничного моста до траси Р-30 
20/2 

10.3 
Про надання дозволу на знесення житлового будинку, господарських будівель і 
споруд гр. Мирончука Антона Анатолійовича в м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 14                                          

20/3 

10.4 
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна - 

житловому будинку гр. Пишнюк В.О. в м. Ірпінь по вул. Покровській, 9/1 
20/4 

10.5 
Про зміну адресного номеру земельної ділянки, що знаходиться у власності                    
гр. Побережного В.Є. в м. Ірпінь по вул. Котляревського, 53 

20/5 

10.6 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності                         

гр. Скринник Л.В., гр. Бездушної В.М. в м. Ірпінь, вул. 9 Лінія, 1 з присвоєнням їм 

нових поштових адрес 
 

20/6 



 36 

10.7 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності                        

гр. Свиридової А.В., Слабуна М.Г. та гр. Освятинської В.А. в м. Ірпінь по                       

вул. Варшавській, 18 з присвоєнням нових поштових адрес 
20/7 

10.8 
Про оформлення ТОВ «Новус Україна» дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої 

реклами по вул. Українська, 83-б в м. Ірпінь 
20/8 

10.9 
Про оформлення ТОВ «Новус Україна» дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої 

реклами по вул. Центральна, 2 в м. Ірпінь 
20/9 

10.10 
Про надання ТОВ «ПРОМЕТЕЙ-ЦЕНТР» містобудівних умов та обмежень для 

проектування об’єкта будівництва під’їзних шляхів 
20/10 

10.11 
Про надання дозволу на знесення житлового будинку, господарських будівель і 

споруд гр. Торбас Ольги Олександрівни в м. Ірпінь по вул. Українській, 98 
20/11 

10.12 
Про оформлення ФОП Бондаренко О. М. дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами по вул. Шевченка, 7 в м. Ірпінь 
20/12 

10.13 
Про оформлення ФОП Веребчан Л.Є. дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої 

реклами по вул. Грибоєдова, 22-а в м. Ірпінь 
20/13 

10.14 
Про оформлення ФОП Камянка Н.М. дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої 

реклами по вул. Г. Сковороди, 19 в м. Ірпінь 
20/14 

 

 

 

 

 

Керуючий справами                                                                    Д. М. Негреша 
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