
 

ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Т.Шевченка, 2-а

П Р О Т О К О Л  №  8

засідання  виконавчого  комітету  Ірпінської міської ради

від "14” травня 2019  року  

Рішення  № 70-72/2



ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 
П Р О Т О К О Л    № 8

засідання  виконавчого  комітету
від "14” травня 2019  року                                        м.  Ірпінь 

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

 
Секретар                        Негреша Д.М.  – керуючий справами                                              
   

                                                Взяли участь у засіданні:

Головкевич М.М.
Чернявська О.І.
Даніш С.П.
Попруга М.П.

Член виконкому
Член виконкому
Член виконкому
Член виконкому

Маркушин О.Г Член виконкому
Кульчицька Ю.А.
Гірник А.П.
Бойчук У.В.
Лаговська Т.В.
Копач М.І.

Член виконкому
Член виконкому
Член виконкому
Член виконкому
Член виконкому

Зі складу виконкому на засіданні відсутні:

Михальченко Л.Я., Нельзін М.С., Прилипко Ю.І., Чмелюк В.В., Вигінний В.М., Кижлай
С.В., Пащинський С.І., Памазан А.С., Демчишин Д.Д.

Присутні на засіданні:

1. Мигитко І.В. Нач. загального відділу
2. Залужняк О.В. Нач. юридичного відділу
3. Остапчук Ж. Нач. відділу КП «Ірпіньжитлоінвестбуд»
4. Терещенко А.І. Нач. служби у справах сім’ї та дітей
5. Скрипник С.Ф. Нач. УЖКГ «Ірпінь»
6. Ковальчук М.М. Нач. КП «Муніципальна варта»
7. Представники Газета «Ірпінський вісник»
8. Представники Інформаційне агенство ITV
9. Представники телеканалу «Погляд»
10. Наказненко О. Газета «Зоря Приірпіння»

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного    
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Доповідає:  Попсуй А.В.  – в.о. міського голови – секретар ради

ВИРІШИЛИ: взяти Порядок денний  із внесеними змінами за основу: 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД»

1.1 Про затвердження проектно-кошторисної документації
Остапчук Ж. –
нач. відділу КП

1.2
Про  затвердження  проектно-кошторисної  документації  по  об’єкту
«Реконструкція  артезіанської  свердловини  №6  (І)  по  вул.  Чехова  в  місті
Ірпінь Київської області»

-//-

1.3
Про  затвердження  проектно-кошторисної  документації  по  об’єкту
«Капітальний  ремонт  прибудинкової  території  біля  будинку  №16  по
вул. Миру в м. Ірпінь Київської області»

-//-

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА «ІРПІНЬ»

2.1
Про  затвердження  кошторисної  документації  по  об’єкту  «Капітальний
ремонт ліфтів  будинку за адресою  по вул. Ярославська,  14 (ІV під'їзд)  в
м. Ірпінь Київської області»

Скрипник С.Ф. –
директор КП

2.2
Про  затвердження  кошторисної  документації  по  об’єкту  «Капітальний
ремонт житлового будинку (заміна вікон місць загального користування) по
вул. Покровська,10 в м. Ірпінь»

-//-

2.3
Про  затвердження  кошторисної  документації  по  об’єкту  «Капітальний
ремонт житлового будинку (заміна вікон місць загального користування) по
вул. Покровська,16 в м. Ірпінь»

-//-

2.4
Про  затвердження  кошторисної  документації  по  об’єкту  «Капітальний
ремонт  шиферної  покрівлі  будинку  по  вул.  Покровська,10  в  м.  Ірпінь
Київської області»

-//-

2.5
Про  затвердження  кошторисної  документації  по  об’єкту  «Капітальний
ремонт  шиферної  покрівлі  будинку  по  вул.  Покровська,14  в  м.  Ірпінь
Київської області»

-//-

2.6
Про  затвердження  кошторисної  документації  по  об’єкту  «Капітальний
ремонт покрівлі будинку по вул. Шевченка, 3А в м. Ірпінь Київської області
(в т.ч. проектування)»

-//-

2.7
Про  затвердження  кошторисної  документації  по  об’єкту  «Капітальний
ремонт  ліфтів  будинку  за  адресою  по  вул.  Антонова,  4А (1,  2  під'їзд)  в
м. Ірпінь Київської області»

-//-

2.8
Про  затвердження  кошторисної  документації  по  об’єкту  «Капітальний
ремонт покрівлі будинку по вул. Соборна, 107 в м. Ірпінь Київської області
(в т.ч. проектування)»

-//-

2.9 Про переховання гр. Краснопольського М.Ю. -//-

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї

3.1
Про  організацію  роботи  таборів  з  денним  перебуванням  дітей  влітку
2019року

Терещенко А.І. –
начальник служби

3.2

Про надання дозволу Маркітан Ірині Володимирівні на укладання договору
дарування  квартири  за  адресою:  Київська  обл.,  м.  Ірпінь,  вул.  Київська,
буд.53,  кв.  25,  в  якій  зареєстровані  малолітні  діти,  Маркітан  Валерія
Олександрівна,  16.05.2011р.н.,  та  Маркітан  Мирослава  Олександрівна,
23.02.2014р.н., на ім’я чоловіка, Маркітана Олександра Сергійовича

-//-
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Голосували:
“За” – 12
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0

П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й :

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТГРУП»

1.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації 

Доповідає: Остапчук Ж. -  начальник відділу КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  70/1 «Про  затвердження  проектно-

кошторисної документації» (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

1.2 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації по об’єкту
«Реконструкція артезіанської свердловини №6 (І) по вул. Чехова в
місті  Ірпінь Київської області»

Доповідає: Остапчук Ж. -  начальник відділу КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  70/2 «Про  затвердження  проектно-

кошторисної  документації  по  об’єкту  «Реконструкція
артезіанської свердловини №6 (І) по вул. Чехова в місті  Ірпінь
Київської області»» (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

1.3 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації по об’єкту
«Капітальний ремонт прибудинкової території біля будинку №16
по вул. Миру в м. Ірпінь Київської області»

Доповідає: Остапчук Ж. -  начальник відділу КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  70/2  «Про  затвердження  проектно-

кошторисної  документації  по  об’єкту  «Капітальний  ремонт
прибудинкової  території  біля  будинку  №16  по  вул.  Миру  в  м.
Ірпінь Київської області»» (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
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“Утримались” – 0

ПИТАННЯ УЖКГ «ІРПІНЬ»
2.1 СЛУХАЛИ: Про  затвердження  кошторисної  документації  по  об’єкту

«Капітальний  ремонт  ліфтів  будинку  за  адресою   по  вул.
Ярославська, 14 (ІV під'їзд) в  м. Ірпінь Київської області»

Доповідає: Скрипник С.Ф. – директор КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  71/1 «Про  затвердження  кошторисної

документації по об’єкту «Капітальний ремонт ліфтів будинку за
адресою  по вул. Ярославська, 14 (ІV під'їзд) в м. Ірпінь Київської
області»» (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

2.2 СЛУХАЛИ: Про  затвердження  кошторисної  документації  по  об’єкту
«Капітальний  ремонт  житлового  будинку  (заміна  вікон  місць
загального користування) по вул. Покровська,10 в м. Ірпінь»

Доповідає: Скрипник С.Ф. – директор КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  71/2 «Про  затвердження  кошторисної

документації по об’єкту «Капітальний ремонт житлового будинку
(заміна  вікон  місць  загального  користування)  по  вул.
Покровська,10 в м. Ірпінь»» (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

2.3 СЛУХАЛИ: Про  затвердження  кошторисної  документації  по  об’єкту
«Капітальний  ремонт  житлового  будинку  (заміна  вікон  місць
загального користування) по вул. Покровська,16 в м. Ірпінь»

Доповідає: Скрипник С.Ф. – директор КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  71/3 «Про  затвердження  кошторисної

документації по об’єкту «Капітальний ремонт житлового будинку
(заміна  вікон  місць  загального  користування)  по  вул.
Покровська,16 в м. Ірпінь»» (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

2.4 СЛУХАЛИ: Про  затвердження  кошторисної  документації  по  об’єкту
«Капітальний  ремонт  шиферної  покрівлі  будинку  по  вул.
Покровська,10 в м. Ірпінь Київської області»

Доповідає: Скрипник С.Ф. – директор КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  71/4 «Про  затвердження  кошторисної
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документації по об’єкту «Капітальний ремонт шиферної покрівлі
будинку  по  вул.  Покровська,10  в  м.  Ірпінь  Київської  області»»
(додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

2.5 СЛУХАЛИ: Про  затвердження  кошторисної  документації  по  об’єкту
«Капітальний  ремонт  шиферної  покрівлі  будинку  по  вул.
Покровська,14 в м. Ірпінь Київської області»

Доповідає: Скрипник С.Ф. – директор КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  71/5 «Про  затвердження  кошторисної

документації по об’єкту «Капітальний ремонт шиферної покрівлі
будинку  по  вул.  Покровська,14  в  м.  Ірпінь  Київської  області»»
(додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

2.6 СЛУХАЛИ: Про  затвердження  кошторисної  документації  по  об’єкту
«Капітальний ремонт покрівлі будинку по вул. Шевченка, 3А в м.
Ірпінь Київської області (в т.ч. проектування)»

Доповідає: Скрипник С.Ф. – директор КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  71/6 «Про  затвердження  кошторисної

документації по об’єкту «Капітальний ремонт покрівлі будинку по
вул.  Шевченка,  3А  в  м.  Ірпінь  Київської  області  (в  т.ч.
проектування)» (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

2.7 СЛУХАЛИ: Про  затвердження  кошторисної  документації  по  об’єкту
«Капітальний ремонт ліфтів будинку за адресою по вул. Антонова,
4А (1, 2 під'їзд) в  м. Ірпінь Київської області»

Доповідає: Скрипник С.Ф. – директор КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  71/7 «Про  затвердження  кошторисної

документації по об’єкту «Капітальний ремонт ліфтів будинку за
адресою по вул. Антонова, 4А (1, 2 під'їзд) в м. Ірпінь Київської
області»» (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

2.8 СЛУХАЛИ: Про  затвердження  кошторисної  документації  по  об’єкту
6



«Капітальний ремонт покрівлі будинку по вул. Соборна, 107 в м.
Ірпінь Київської області (в т.ч. проектування)»

Доповідає: Скрипник С.Ф. – директор КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  71/8 «Про  затвердження  кошторисної

документації по об’єкту «Капітальний ремонт покрівлі будинку по
вул.  Соборна,  107  в  м.  Ірпінь  Київської  області  (в  т.ч.
проектування)» (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

2.9 СЛУХАЛИ: Про переховання гр. Краснопольського М.Ю.

Доповідає: Скрипник С.Ф. – директор КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти   рішення   №  71/9 «Про  переховання  гр.

Краснопольського М.Ю.» (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

          ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї
3.1 СЛУХАЛИ: Про  організацію  роботи  таборів  з  денним  перебуванням  дітей

влітку 2019року 

Доповідає: Просяник М.В. –начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 72/1 «Про організацію роботи таборів з

денним перебуванням дітей влітку 2019року» (додається)

Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

3.2 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Маркітан Ірині Володимирівні на укладання
договору дарування квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь,
вул. Київська, буд.53, кв. 25, в якій зареєстровані малолітні діти,
Маркітан  Валерія  Олександрівна,  16.05.2011р.н.,  та  Маркітан
Мирослава  Олександрівна,  23.02.2014р.н.,  на  ім’я  чоловіка,
Маркітана Олександра Сергійовича

Доповідає: Просяник М.В. –начальник відділу
ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 72/2 «Про надання дозволу Маркітан Ірині

Володимирівні  на  укладання  договору  дарування  квартири  за
адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Київська, буд.53, кв. 25, в
якій  зареєстровані  малолітні  діти,  Маркітан  Валерія
Олександрівна,  16.05.2011р.н.,  та  Маркітан  Мирослава
Олександрівна,  23.02.2014р.н.,  на  ім’я  чоловіка,  Маркітана
Олександра Сергійовича» (додається)
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Голосували: “За” –12
“Проти” – 0
“Утримались” – 0

Головуючий                                            А.В. Попсуй

П Е Р Е Л І К
рішень, які було прийнято на засіданні

виконавчого комітету Ірпінської міської ради

від "14” травня 2019  року  9.00

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД»

1.1 Про затвердження проектно-кошторисної документації 70/1

1.2
Про затвердження проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція
артезіанської свердловини №6 (І) по вул. Чехова в місті  Ірпінь Київської області»

70/2

1.3
Про затвердження проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний 
ремонт прибудинкової території біля будинку №16 по               вул. Миру в м. 
Ірпінь Київської області»

70/3

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА «ІРПІНЬ»

2.1
Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт 
ліфтів будинку за адресою  по вул. Ярославська, 14 (ІV під'їзд) в           м. Ірпінь 
Київської області»

71/1

2.2
Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт 
житлового будинку (заміна вікон місць загального користування) по вул. 
Покровська,10 в м. Ірпінь»

71/2

2.3
Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт 
житлового будинку (заміна вікон місць загального користування) по вул. 
Покровська,16 в м. Ірпінь»

71/3

2.4
Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт 
шиферної покрівлі будинку по вул. Покровська,10 в м. Ірпінь Київської області»

71/4

2.5
Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт 
шиферної покрівлі будинку по вул. Покровська,14 в м. Ірпінь Київської області»

71/5

2.6
Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт 
покрівлі будинку по вул. Шевченка, 3А в м. Ірпінь Київської області (в т.ч. 
проектування)»

71/6

2.7 Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт 
ліфтів будинку за адресою по вул. Антонова, 4А (1, 2 під'їзд) в               м. Ірпінь 

71/7
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Київської області»

2.8
Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт 
покрівлі будинку по вул. Соборна, 107 в м. Ірпінь Київської області (в т.ч. 
проектування)»

71/8

2.9 Про переховання гр. Краснопольського М.Ю. 71/9

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї

3.1 Про організацію роботи таборів з денним перебуванням дітей влітку 2019року 72/1

3.2

Про надання дозволу Маркітан Ірині Володимирівні на укладання договору 
дарування квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Київська, буд.53, кв.
25, в якій зареєстровані малолітні діти, Маркітан Валерія Олександрівна, 
16.05.2011р.н., та Маркітан Мирослава Олександрівна, 23.02.2014р.н., на ім’я 
чоловіка, Маркітана Олександра Сергійовича

72/2

Керуючий справами                                                                  Д. М. Негреша
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