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ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА  
КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ  
П Р О Т О К О Л    № 12 

 
засідання  виконавчого  комітету 

від «09» липня 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. 
Чернявська О.І. 
Михальченко Л.Я. 
Головкевич М.М. 
Гірник А.П. 
Копач М.І. 
Бойчук У.В. 
Лаговська Т.В. 
Прилипко Ю.І. 
Чмелюк В.В. 
Памазан А.С. 

Член виконкому 
Член виконкому 
Член виконкому 
Член виконкому 
Член виконкому 
Член виконкому 
Член виконкому 
Член виконкому 
Член виконкому 
Член виконкому 
Член виконкому 
Член виконкому 
 

Зі складу виконкому на засіданні відсутні: 
 

Демчишин Д.Д., Попруга М.П., Вигінний В.М.,  
Кижлай С.В., Нельзін М.С., Пащинський С.І. , Даніш С.П., Кульчицька Ю.А. 

 
Присутні на засіданні: 

 
 

 

1. Мигитко І.В. Нач. загального відділу 
2. Залужняк О.В. Нач. юридичного відділу 
3. Дворніков І.Є. Директор  КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 
4. Данилюк Є.В. Нач. фінансового управління 
5. Скрипник С.Ф. Директор КП УЖКГ «Ірпінь» 
6. Печенєвський М.О. Нач. Тех. Від. КП «Ірпіньводоканал» 
7. Сапон М.М. Нач. Відділу містобудування 
8. Літвинов А.В. Нач. управління ІРІ та ЖКГ 
9. Терещенко А.І. Нач. служби у справах сім’ї та дітей 
10. Ковальчук М.М. Нач. КП «Муніципальна варта» 
11. Представники Газета «Ірпінський вісник» 
12. Представники Інформаційне агенство ITV 
13. Представники  телеканалу «Погляд» 
14. Наказненко О. Газета «Зоря Приірпіння» 
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СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного     
 

Доповідає:  Попсуй А.В.  – в.о. міського голови – секретар ради 
 
ВИСТУПИЛИ:  
 
Сапон М.М. –начальник відділу архітектури та містобудування 
- Про оформлення ПрАТ «Київське» Спеціалізоване Ремонтно-Будівельне 
Товариство» дозволу на розміщення обєкту зовнішньої реклами по вул. Північній, в 
м.Ірпені; 
- Про присвоєння поштової адреси обєкту нерухомого майна – садовому будинку гр. 
Сорокопуда Олексія Павловича в садівницькому товаристві «Індустріалець» в м. Ірпінь 
 

ВИРІШИЛИ: взяти Порядок денний  із внесеними змінами за основу:  
 
 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

1. Про фінансування видатків Данилюк Є.В. – 
нач. управління 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ 

2. Про затвердження плану роботи Виконавчого комітету Ірпінської міської 
ради на ІІ півріччя 2019 року 

Ярошенко Т.Ю. – 
начальник відділу 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ 

3.1 
Про безоплатну передачу матеріальних цінностей з балансу виконавчого 
комітету Ірпінської міської ради на баланс Управління освіти і науки 
Ірпінської міської ради 

Глужанець Х.К. – 
начальник відділу 

3.2 
Про безоплатну передачу матеріальних цінностей з балансу виконавчого 
комітету Ірпінської міської ради на баланс КП «Муніципальна варта» 
Ірпінської міської ради 

-//- 

3.3 
Про безоплатну передачу матеріальних цінностей з балансу виконавчого 
комітету Ірпінської міської ради на баланс КП «Контроль благоустрою 
міста» Ірпінської міської ради 

-//- 

3.4 
Про безоплатну передачу матеріальних цінностей з балансу виконавчого 
комітету Ірпінської міської ради на баланс відділу культури 
національностей та релігії Ірпінської міської ради 

-//- 

ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ 

4. Про зміни в складі адміністративної комісії при виконавчому комітеті 
Ірпінської міської ради 

Залужняк О.В. – 
начальник відділу 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬВОДОКАНАЛ» 

5. Про затвердження проекту зон санітарної охорони (ЗСО) Печенєвський М.О.– 
начальник відділу 

ПИТАННЯ КП «УЖКГ «ІРПІНЬ»» 

6.1 Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Капітальний 
ремонт мереж зовнішнього освітлення в парку Покровський в м. Ірпені» 

Скрипник С.Ф. – 
директор КП УЖКГ 
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6.2 
Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Капітальний 
ремонт шиферної покрівлі будинку по вулиці Миру, 4 в м. Ірпінь 
Київської області 

-//- 

6.3 
Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Капітальний 
ремонт шиферної покрівлі будинку по вулиці Миру, 2 в м. Ірпінь 
Київської області 

-//- 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

7. Про затвердження проектно-кошторисної документації Дворніков І.Є. – 
директор КП 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ, ІНВЕСТИЦІЙ 
ТА ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

8.1 Про взяття на квартирний облік Літвинов А.В. –  
нач. управління 

8.2 Про погодження списків громадян України, які мають право на 
одержання приватизаційних паперів -//- 

8.3 
Про внесення змін до розпорядження виконавчого комітету Ірпінської 
міської ради від 07.05.2002 №89 «Про передачу квартир (будинків) у 
власність громадян» 

-//- 

8.4 Про виведення квартири № 34 в будинку № 11-Б секція 1 за вулицею 
Кленовою в смт. Ворзель із числа службових -//- 

8.5 Про упорядкування квартирних справ -//- 
8.6 Про затвердження нового складу громадської комісії з житлових питань -//- 
8.7 Про надання дозволу на переоформлення особового рахунку квартири -//- 
8.8 Про затвердження результатів конкурсу -//- 

8.9 
Про передачу в безоплатне користування об'єктів права комунальної 
власності територіальної громади м. Ірпінь виборчим комісіям з 
позачергових виборів народних депутатів України в 2019 році 

-//- 

8.10 Про затвердження переліку платних послуг, що надає КП «Контроль 
благоустрою міста» Ірпінської міської ради -//- 

8.11 Про затвердження переліку платних послуг, що надає КП «Ірпінське 
земельно-кадастрове бюро» Ірпінської міської ради -//- 

8.12 Про надання дозволу КП «УЖКГ «Ірпінь»» на проведення робіт -//- 

8.13 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 
ради № 240/13 від 18.12.2018 р. -//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

9.1 
Про затвердження висновку про визначення місця проживання 
малолітньої Близнюк Заріни Олексіївни, 10.05.2010р.н., з матір’ю, 
Близнюк Тетяною Петрівною. 

Терещенко А.І. – 
начальник служби 

9.2 
Про затвердження висновку про визначення місця проживання 
малолітнього Зотова Валентина Валентиновича, 20.09.2018р.н., з матір’ю, 
Агасановою Сніжаною Вікторівною 

-//- 

9.3 
Про затвердження висновку про визначення місця проживання 
малолітньої Кручан Бєати Олександрівни, 06.09.2015 р.н., з матір’ю, 
Кручан Світланою Михайлівною 

-//- 

9.4 
Про затвердження висновку про визначення місця проживання 
малолітнього Мілевського Данііла Олександровича, 27.12.2017 р.н., з 
матір’ю, Вербицькою Мариною Юріївною 

-//- 

9.5 

Про надання дозволу матері, Дроб’язко Ірині Сергіївні, на реєстрацію 
малолітнього сина, Дроб’язка Івана Сергійовича, 27.10.2008 року 
народження, за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Чехова, буд. 4-д, 
кв. 2, без згоди батька, Дроб’язка Сергія Петровича 

-//- 
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9.6 

Про надання дозволу матері, Писаренко Марії Володимирівні, на 
реєстрацію малолітньої доньки, Гуменюк Вероніки Вікторівни, 
19.12.2012 року народження, за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, 
вул.Толстого, буд. 40, без згоди батька, Гуменюка  Віктора Миколайовича 

-//- 

9.7 

Про надання дозволу Бугаєнко Олені Василівні від імені малолітньої 
доньки Бугаєнко Софії Богданівни,14.04.2008 р.н., та про надання дозволу 
Інжиєвській Яні Казьмирівні від імені малолітніх дітей, Бугаєнко 
Ярославни Богданівни, 28.02.2012 р.н.,  Бугаєнка Борислава Богдановича, 
11.10.2016р.н., на укладання договору про поділ спадкового майна після 
померлого батька, Бугаєнка Богдана Анатолійовича 

-//- 

9.8 

Про надання дозволу батьку, Васильченку Олегу Вікторовичу, на 
укладання договору дарування ½ частини будинку за адресою: Київська 
обл., смт. Ворзель, вул. Квіткова, буд. 48, та ½ частини земельної ділянки 
кадастровий номер 3210945600:01:071:0010 за адресою: Київська обл., 
смт. Ворзель, вул. Квіткова, земельна ділянка 48, на ім’я малолітньої 
доньки, Васильченко Єлизавети Олегівни,12.05.2007 р.н. 

-//- 

9.9 

Про надання дозволу Головатенко Наталії Миколаївні та Ващенко Тетяні 
Василівні на укладання договору поділу частин будинку за адресою: 
Київська обл., м. Ірпінь, вул. Незалежності, буд. 33-а, в якому 
зареєстрований неповнолітній Головатенко Валерій Васильович, 
26.09.2001р.н., на два окремі житлові будинки з присвоєнням їм нових 
поштових адрес 

-//- 

9.10 

Про надання дозволу Калєтіній Марині Вікторівні на укладання договору 
дарування квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. 10 Лінія, 
буд. 4-е, кв.11, на ім’я малолітнього онука, Пучкова Івана 
Володимировича, 15.12.2008 р.н. 

-//- 

9.11 

Про надання дозволу Майбороді Олександру Володимировичу, 
Майбороді Володимиру Івановичу, Майбороді Тетяні Євгеніївні, 
Майбороді Євгенії Володимирівні на продаж належних їм частин 
будинку за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Кочура Григорія, буд. 
5-а, в якому зареєстровані малолітні Алборова Анастасія Олександрівна, 
20.09.2007 р.н. та Алборов Матвій Олександрович, 07.04.2009 р.н. 

-//- 

9.12 

Про надання дозволу батьку, Нетудихатці Сергію Івановичу, на 
укладання договору дарування 1/3 частини квартири за адресою: Київська 
обл., м. Ірпінь, вул. Грибоєдова, буд.26, кв.58, на дарування садового 
будинку за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Пилява, 
вул.Перемоги, буд. 1-А та на дарування земельної ділянки (кадастровий 
номер 3221880803:15:093:0739, площею 0,01 га) за адресою: Київська 
обл., Вишгородський район, с. Пилява та земельної ділянки (кадастровий 
номер 3221880803:15:093:0738, площею 0,0417 га) за адресою: Київська 
обл., Вишгородський район, с. Пилява, на ім’я малолітньої доньки, 
Ляшенко Маргарити Сергіївни, 18.12.2012 р.н. 

-//- 

9.13 

Про надання дозволу Пушкар Ганні Миколаївні та Пушкар Олександру 
Борисовичу на укладання договору про поділ спільного майна подружжя, 
а саме, квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 
буд.112-б, кв.8, в якій зареєстрований малолітній син, Пушкар Михайло 
Олександрович, 31.12.2011 р.н. 

-//- 

9.14 

Про надання дозволу матері, Вінниченко Зоряні Богданівні, від імені 
дітей, Вінниченка Володимира Валерійовича, 27.07.2006 р.н., та 
Вінниченко Валерії Валеріївни, 07.10.2011 р.н., на реєстрацію у 
сервісному центрі МВС України по 1/6 частині автомобіля марки 
«VOLKSWAGEN», моделі «MULTIVAN», 2013 року випуску, сірого 
кольору, шасі (кузов, рама) №WV2ZZZ7HZDH101853, типу ТЗ - легковий 
пасажирський-В, реєстраційний номер - АІ1300АЕ, та по 1/6 частині 
автомобіля марки «VOLKSWAGEN», моделі «MULTIVAN», 2017 року 

-//- 
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випуску, сірого кольору, шасі (кузов, рама) №WV2ZZZ7HZJH024908, 
типу ТЗ - загальний легковий універсал - В, реєстраційний номер - 
АІ5805НВ, та по 1/6 частині причепу марки «ПАЛИЧ», моделі «Z02213», 
2017 року випуску, чорного кольору, шасі (кузов, рама) 
№Y6WZ02213H0002053, № H0002053, типу ТЗ - загальний причіп, причіп 
легковий - В, реєстраційний номер - АІ1068ХІ, які належать їм на підставі 
свідоцтв про право на спадщину від 21.06.2019 року № 509, та від    
21.06.2019 року № 501, та на продаж вищезазначених частин автомобілів 

9.15 

Про надання дозволу батьку, Мельнику Роману Володимировичу, на 
укладання договору дарування квартири за адресою: Київська обл.,               
м. Ірпінь, вул. Тургенівська, буд. 81. кв.18, на ім’я малолітньої доньки, 
Мельник Ганни Романівни, 26.07.2012р.н. 

-//- 

9.16 

Про надання дозволу батьку, Власову Владиславу Володимировичу, 
представляти законні права та інтереси своїх малолітніх дітей, Лєтникової 
Анастасії Владиславівни, 11.11.2011 р.н. та Лєтникова Микити 
Владиславовича, 01.10.2010 р.н. при укладанні та підписанні договору 
купівлі-продажу по ½ частині квартири за адресою: Київська обл., 
смт.Коцюбинське, вул. Пономарьова, буд..18-а. кв. 20, на їх ім’я 

-//- 

9.17 Про визначення способу участі батька, Близнюка Олексія Юрійовича, у 
вихованні малолітньої доньки, Близнюк Заріни Олексіївни, 10.05.2010р.н. -//- 

9.18 
Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім’ї про 
підтвердження місця проживання дитини, Гуменюк Вероніки Вікторівни, 
19.12.2012 р.н. для її тимчасового виїзду за межі України 

-//- 

9.19 
Про надання малолітній Кравець Валерії Олександрівні, 21 вересня 2015 
року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій 
та збройних конфліктів 

-//- 

9.20 
Про надання малолітньому Авдєєву Владиславу В’ячеславовичу,                    
20 жовтня 2013 року народження, статусу дитини, яка постраждала 
внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

-//- 

9.21 
Про надання малолітньому Авдєєву Івану В’ячеславовичу, 07 липня 2006 
року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій 
та збройних конфліктів 

-//- 

9.22 
Про надання малолітній Голубєвій Марії Романівні, 27.06.2015 року 
народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 
збройних конфліктів 

-//- 

9.23 
Про надання малолітній Коваленко Алісі Олександрівні, 02.12.2008 року 
народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 
збройних конфліктів 

-//- 

9.24 
Про надання малолітньому Коваленко Олександру Олександровичу, 
30.11.2006 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 
воєнних дій та збройних конфліктів 

-//- 

9.25 
Про надання дозволу батьку, Опалинському Вадиму Михайловичу, від 
імені малолітньої доньки, Опалинської Анни Вадимівни, 16.08.2014р.н.,  
на продаж автотранспортного засобу 

-//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

10.1 
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 
майна – багатоквартирному житловому будинку гр. Білокура Вадима 
Олександровича в м. Ірпінь по вул. Громадянській, 4 

Сапон М.М. – 
начальник відділу 

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

10.3 
Про закріплення нових адресних номерів земельним ділянкам після 
розподілу ділянки гр. Любченко К.В., гр. Огороднійчук О.А. в м. Ірпінь,  
вул. Пушкінська, 20 

-//- 
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10.4 
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 
майна – житловому будинку гр. Подопригори Н.І. в м. Ірпінь, вул. 1-го 
Травня, 8 

-//- 

10.5 
Про закріплення нових адресних номерів земельним ділянкам після 
розподілу ділянок гр. Пасічника В.П. в м. Ірпінь, вул. Федора 
Кричевського, 3 

-//- 

10.6 Про оформлення ТОВ «Аптека №28» дозволу на розміщення об’єктів 
зовнішньої реклами по вул. Т. Шевченка, 7-н в м. Ірпінь -//- 

10.7 
Про оформлення ТОВ «Будівельна група «Синергія» дозволу на 
розміщення об’єктів зовнішньої реклами по вул. Г. Сковороди, 11 в 
м.Ірпінь 

-//- 

10.8 Про оформлення ТОВ «Будівельна компанія «Світлиця» дозволу на 
розміщення об’єкту зовнішньої реклами по вул. Найкраща, 3 в м. Ірпінь -//- 

10.9 
Про оформлення ТОВ «Компанія з управління нерухомістю» дозволу на 
розміщення об’єкту зовнішньої реклами на перехресті 
вул.Університетської та вул. Пушкінської, в м. Ірпінь 

-//- 

10.10 
Про продовження ФОП Бондаренко О.М. терміну дії дозволів на 
розміщення об’єктів зовнішньої реклами по вул. Т. Шевченка, 7 в 
м.Ірпінь 

-//- 

10.11 Про оформлення ФОП Михайлову С.Ю. дозволу на розміщення об’єкту 
зовнішньої реклами по вул. Ново-Оскольська, 2-к в м. Ірпінь -//- 

10.12 
Про закріплення нових адресних номерів земельним ділянкам                            
гр. Ясира А.Є. після розподілу земельних ділянок в м. Ірпінь по                     
вул. Озерній, 101 

-//- 

 
 
Голосували: 
 “За” – 13 
 “Проти” – 0  

“Утримались” – 0 
 
 

П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й : 
 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 
1. СЛУХАЛИ: Про фінансування видатків 
 Доповідає: Данилюк Є.В. – начальник управління 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 98  «Про фінансування видатків»  

(додається) 
 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ 
2. СЛУХАЛИ: Про затвердження плану роботи Виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради на ІІ півріччя 2019 року 
 Доповідає: Ярошенко Т.Ю. – нач. управління 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 99  «Про затвердження плану роботи 

Виконавчого комітету Ірпінської міської ради на ІІ півріччя 
2019 року»  (додається) 
 

 Голосували: “За” –13 
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“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 
 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ 
3.1 СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу матеріальних цінностей з балансу 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради на баланс 
Управління освіти і науки Ірпінської міської ради 

 Доповідає: Глужанець Х.К. – начальник відділу 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №100/1  «Про безоплатну передачу 

матеріальних цінностей з балансу виконавчого комітету 
Ірпінської міської ради на баланс Управління освіти і науки 
Ірпінської міської ради»  (додається) 

 Голосували: “За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 

   
3.2 СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу матеріальних цінностей з балансу 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради на баланс КП 
«Муніципальна варта» Ірпінської міської ради 

 Доповідає: Глужанець Х.К. – начальник відділу 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №100/2  «Про безоплатну передачу 

матеріальних цінностей з балансу виконавчого комітету 
Ірпінської міської ради на баланс КП «Муніципальна варта» 
Ірпінської міської ради»  (додається) 

 Голосували: “За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 

   
3.3 СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу матеріальних цінностей з балансу 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради на баланс КП 
«Контроль благоустрою міста» Ірпінської міської ради 

 Доповідає: Глужанець Х.К. – начальник відділу 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №100/3  «Про безоплатну передачу 

матеріальних цінностей з балансу виконавчого комітету 
Ірпінської міської ради на баланс КП «Контроль благоустрою 
міста» Ірпінської міської ради»  (додається) 

 Голосували: “За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 

   
3.4 СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу матеріальних цінностей з балансу 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради на баланс відділу 
культури національностей та релігії Ірпінської міської ради 

 Доповідає: Глужанець Х.К. – начальник відділу 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №100/4  «Про безоплатну передачу 

матеріальних цінностей з балансу виконавчого комітету 
Ірпінської міської ради на баланс відділу культури 
національностей та релігії Ірпінської міської ради»  (додається) 

 Голосували: “За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 
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ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ 

4. СЛУХАЛИ: Про зміни в складі адміністративної комісії при виконавчому 
комітеті Ірпінської міської ради 

 Доповідає: Залужняк О.В. – нач. відділу 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №101 «Про зміни в складі адміністративної 

комісії при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради»  
(додається) 

 Голосували: “За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 

   
ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬВОДОКАНАЛ» 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту зон санітарної охорони (ЗСО) 
 Доповідає: Печенєвський М.О. – Нач. тех. від. КП «Ірпіньводоканал» 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №102  «Про затвердження проекту зон 

санітарної охорони (ЗСО)»  (додається) 
 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 

   
ПИТАННЯ КП «УЖКГ «ІРПІНЬ» 

6.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження кошторисної документації по об’єкту 
«Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення в парку 
Покровський в м. Ірпені» 

 Доповідає: Скрипник С.Ф. – директор КП УЖКГ 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №103/1  «Про затвердження кошторисної 

документації по об’єкту «Капітальний ремонт мереж 
зовнішнього освітлення в парку Покровський в м. Ірпені»»  
(додається) 

 Голосували: “За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 

   
6.2 СЛУХАЛИ: Про затвердження кошторисної документації по об’єкту 

«Капітальний ремонт шиферної покрівлі будинку по вулиці 
Миру, 4 в м. Ірпінь Київської області 

 Доповідає: Скрипник С.Ф. – директор КП УЖКГ 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №103/2  «Про затвердження кошторисної 

документації по об’єкту «Капітальний ремонт шиферної 
покрівлі будинку по вулиці Миру, 4 в м. Ірпінь Київської 
області»  (додається) 

 Голосували: “За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 

   
6.3 СЛУХАЛИ: Про затвердження кошторисної документації по об’єкту 

«Капітальний ремонт шиферної покрівлі будинку по вулиці 
Миру, 2 в м. Ірпінь Київської області 

 Доповідає: Скрипник С.Ф. – директор КП УЖКГ 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №103/3  «Про затвердження кошторисної 
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документації по об’єкту «Капітальний ремонт шиферної 
покрівлі будинку по вулиці Миру, 2 в м. Ірпінь Київської 
області»  (додається) 

 Голосували: “За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 

   
ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації 
 Доповідає: Дворніков І.Є. – директор КП 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 104  «Про затвердження проектно-

кошторисної документації»  (додається) 
 Голосували: “За” –13 

“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 

   
ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

8.1 СЛУХАЛИ: Про взяття на квартирний облік 
 Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 105/1 «Про взяття на квартирний облік» 

(додається) 
 

 Голосували: 
 
 

“За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 
 

8.2 СЛУХАЛИ: Про погодження списків громадян України, які мають право на 
одержання приватизаційних паперів 

 Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 105/2 «Про погодження списків 

громадян України, які мають право на одержання 
приватизаційних паперів» (додається) 
 

 Голосували: 
 
 

“За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 
 

8.3 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до розпорядження виконавчого комітету 
Ірпінської міської ради від 07.05.2002 №89 «Про передачу 
квартир (будинків) у власність громадян» 

 Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 105/3 «Про внесення змін до 

розпорядження виконавчого комітету Ірпінської міської ради 
від 07.05.2002 №89 «Про передачу квартир (будинків) у 
власність громадян»» (додається) 
 

 Голосували: 
 
 

“За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 
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8.4 СЛУХАЛИ: Про виведення квартири № 34 в будинку № 11-Б секція 1 за 
вулицею Кленовою в смт. Ворзель із числа службових 

 Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 105/4 «Про виведення квартири № 34 в 

будинку № 11-Б секція 1 за вулицею Кленовою в смт. Ворзель 
із числа службових» (додається) 
 

 Голосували: 
 
 

“За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 
 

8.5 СЛУХАЛИ: Про упорядкування квартирних справ 
 Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 105/5 «Про упорядкування квартирних 

справ» (додається) 
 

 Голосували: 
 
 

“За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 
 

8.6 СЛУХАЛИ: Про затвердження нового складу громадської комісії з 
житлових питань 

 Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 105/6 «Про затвердження нового складу 

громадської комісії з житлових питань» (додається) 
 

 Голосували: 
 
 

“За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 
 

8.7 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на переоформлення особового рахунку 
квартири 

 Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 105/7 «Про надання дозволу на 

переоформлення особового рахунку квартири» (додається) 
 

 Голосували: 
 
 

“За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 
 

8.8 СЛУХАЛИ: Про затвердження результатів конкурсу 
 Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 105/8 «Про затвердження результатів 

конкурсу» (додається) 
 

 Голосували: 
 
 

“За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 
 

8.9 СЛУХАЛИ: Про передачу в безоплатне користування об'єктів права 
комунальної власності територіальної громади м. Ірпінь 
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виборчим комісіям з позачергових виборів народних депутатів 
України в 2019 році 

 Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 105/9 «Про передачу в безоплатне 

користування об'єктів права комунальної власності 
територіальної громади м. Ірпінь виборчим комісіям з 
позачергових виборів народних депутатів України в 2019 році» 
(додається) 
 

 Голосували: 
 
 

“За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 

   
8.10 СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку платних послуг, що надає КП 

«Контроль благоустрою міста» Ірпінської міської ради 
 Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 105/10 «Про затвердження переліку 

платних послуг, що надає КП «Контроль благоустрою міста» 
Ірпінської міської ради» (додається) 

 Голосували: 
 
 

“За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 

   
8.11 СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку платних послуг, що надає КП 

«Ірпінське земельно-кадастрове бюро» Ірпінської міської ради 
 Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 105/11 «Про затвердження переліку 

платних послуг, що надає КП «Ірпінське земельно-кадастрове 
бюро» Ірпінської міської ради» (додається) 

 Голосували: 
 
 

“За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 

   
8.12 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП «УЖКГ «Ірпінь»» на проведення робіт 
 Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 105/12 «Про надання дозволу КП 

«УЖКГ «Ірпінь»» на проведення робіт» (додається) 
 Голосували: 

 
 

“За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 

   
8.13 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради № 240/13 від 18.12.2018 р. 
 Доповідає: Літвинов А.В.-  нач.управління ІРІ та ЖКГ 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 105/13 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради № 240/13 від 
18.12.2018 р.» (додається) 

 Голосували: 
 
 

“За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 
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           ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 
 

9.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про визначення місця проживання 
малолітньої Близнюк Заріни Олексіївни, 10.05.2010р.н., з 
матір’ю, Близнюк Тетяною Петрівною 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 106/1 «Про затвердження висновку про 

визначення місця проживання малолітньої Близнюк Заріни 
Олексіївни, 10.05.2010р.н., з матір’ю, Близнюк Тетяною 
Петрівною» (додається) 

 Голосували: 
 
 

“За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 

   
9.2 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про визначення місця проживання 

малолітнього Зотова Валентина Валентиновича, 20.09.2018р.н., 
з матір’ю, Агасановою Сніжаною Вікторівною 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №106/2 «Про затвердження висновку про 

визначення місця проживання малолітнього Зотова Валентина 
Валентиновича, 20.09.2018р.н., з матір’ю, Агасановою 
Сніжаною Вікторівною» (додається) 

 Голосували: 
 
 

“За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 

   
9.3 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про визначення місця проживання 

малолітньої Кручан Бєати Олександрівни, 06.09.2015 р.н., з 
матір’ю, Кручан Світланою Михайлівною 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №106/3 «Про затвердження висновку про 

визначення місця проживання малолітньої Кручан Бєати 
Олександрівни, 06.09.2015 р.н., з матір’ю, Кручан Світланою 
Михайлівною» (додається) 

 Голосували: 
 
 

“За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 

   
9.4 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про визначення місця проживання 

малолітнього Мілевського Данііла Олександровича, 27.12.2017 
р.н., з матір’ю, Вербицькою Мариною Юріївною 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №106/4 «Про затвердження висновку про 

визначення місця проживання малолітнього Мілевського 
Данііла Олександровича, 27.12.2017 р.н., з матір’ю, 
Вербицькою Мариною Юріївною» (додається) 

 Голосували: 
 
 

“За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 

   
9.5 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу матері, Дроб’язко Ірині Сергіївні, на 
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реєстрацію малолітнього сина, Дроб’язка Івана Сергійовича, 
27.10.2008 року народження, за адресою: Київська обл., м. 
Ірпінь, вул. Чехова, буд. 4-д, кв. 2, без згоди батька, Дроб’язка 
Сергія Петровича 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №106/5 «Про надання дозволу матері, 

Дроб’язко Ірині Сергіївні, на реєстрацію малолітнього сина, 
Дроб’язка Івана Сергійовича, 27.10.2008 року народження, за 
адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Чехова, буд. 4-д, кв. 2, 
без згоди батька, Дроб’язка Сергія Петровича» (додається) 

 Голосували: 
 
 

“За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 

   
9.6 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу матері, Писаренко Марії Володимирівні, 

на реєстрацію малолітньої доньки, Гуменюк Вероніки 
Вікторівни, 19.12.2012 року народження, за адресою: Київська 
обл., м. Ірпінь, вул.Толстого, буд. 40, без згоди батька, 
Гуменюка  Віктора Миколайовича 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №106/6 «Про надання дозволу матері, 

Писаренко Марії Володимирівні, на реєстрацію малолітньої 
доньки, Гуменюк Вероніки Вікторівни, 19.12.2012 року 
народження, за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул.Толстого, 
буд. 40, без згоди батька, Гуменюка  Віктора Миколайовича» 
(додається) 

 Голосували: 
 
 

“За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 

   
9.7 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Бугаєнко Олені Василівні від імені 

малолітньої доньки Бугаєнко Софії Богданівни,14.04.2008 р.н., 
та про надання дозволу Інжиєвській Яні Казьмирівні від імені 
малолітніх дітей, Бугаєнко Ярославни Богданівни, 28.02.2012 
р.н.,  Бугаєнка Борислава Богдановича, 11.10.2016р.н., на 
укладання договору про поділ спадкового майна після 
померлого батька, Бугаєнка Богдана Анатолійовича 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №106/7 «Про надання дозволу Бугаєнко 

Олені Василівні від імені малолітньої доньки Бугаєнко Софії 
Богданівни,14.04.2008 р.н., та про надання дозволу Інжиєвській 
Яні Казьмирівні від імені малолітніх дітей, Бугаєнко Ярославни 
Богданівни, 28.02.2012 р.н.,  Бугаєнка Борислава Богдановича, 
11.10.2016р.н., на укладання договору про поділ спадкового 
майна після померлого батька, Бугаєнка Богдана 
Анатолійовича» (додається) 

 Голосували: 
 
 

“За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 

   
9.8 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу батьку, Васильченку Олегу Вікторовичу, 
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на укладання договору дарування ½ частини будинку за 
адресою: Київська обл., смт. Ворзель, вул. Квіткова, буд. 48, та 
½ частини земельної ділянки кадастровий номер 
3210945600:01:071:0010 за адресою: Київська обл., смт. 
Ворзель, вул. Квіткова, земельна ділянка 48, на ім’я малолітньої 
доньки, Васильченко Єлизавети Олегівни,12.05.2007 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №106/8 «Про надання дозволу батьку, 

Васильченку Олегу Вікторовичу, на укладання договору 
дарування ½ частини будинку за адресою: Київська обл., смт. 
Ворзель, вул. Квіткова, буд. 48, та ½ частини земельної ділянки 
кадастровий номер 3210945600:01:071:0010 за адресою: 
Київська обл., смт. Ворзель, вул. Квіткова, земельна ділянка 48, 
на ім’я малолітньої доньки, Васильченко Єлизавети 
Олегівни,12.05.2007 р.н.» (додається) 

 Голосували: 
 
 

“За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 

   
9.9 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Головатенко Наталії Миколаївні та 

Ващенко Тетяні Василівні на укладання договору поділу частин 
будинку за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. 
Незалежності, буд. 33-а, в якому зареєстрований неповнолітній 
Головатенко Валерій Васильович, 26.09.2001р.н., на два окремі 
житлові будинки з присвоєнням їм нових поштових адрес 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №106/9 «Про надання дозволу Головатенко 

Наталії Миколаївні та Ващенко Тетяні Василівні на укладання 
договору поділу частин будинку за адресою: Київська обл., м. 
Ірпінь, вул. Незалежності, буд. 33-а, в якому зареєстрований 
неповнолітній Головатенко Валерій Васильович, 26.09.2001р.н., 
на два окремі житлові будинки з присвоєнням їм нових 
поштових адрес» (додається) 

 Голосували: 
 
 

“За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 

   
9.10 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Калєтіній Марині Вікторівні на укладання 

договору дарування квартири за адресою: Київська обл., м. 
Ірпінь, вул. 10 Лінія, буд. 4-е, кв.11, на ім’я малолітнього онука, 
Пучкова Івана Володимировича, 15.12.2008 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №106/10 «Про надання дозволу Калєтіній 

Марині Вікторівні на укладання договору дарування квартири 
за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. 10 Лінія, буд. 4-е, 
кв.11, на ім’я малолітнього онука, Пучкова Івана 
Володимировича, 15.12.2008 р.н.» (додається) 

 Голосували: 
 
 

“За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 
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9.11 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Майбороді Олександру Володимировичу, 
Майбороді Володимиру Івановичу, Майбороді Тетяні 
Євгеніївні, Майбороді Євгенії Володимирівні на продаж 
належних їм частин будинку за адресою: Київська обл., м. 
Ірпінь, вул. Кочура Григорія, буд. 5-а, в якому зареєстровані 
малолітні Алборова Анастасія Олександрівна, 20.09.2007 р.н. та 
Алборов Матвій Олександрович, 07.04.2009 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №106/11 «Про надання дозволу Майбороді 

Олександру Володимировичу, Майбороді Володимиру 
Івановичу, Майбороді Тетяні Євгеніївні, Майбороді Євгенії 
Володимирівні на продаж належних їм частин будинку за 
адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Кочура Григорія, буд. 5-
а, в якому зареєстровані малолітні Алборова Анастасія 
Олександрівна, 20.09.2007 р.н. та Алборов Матвій 
Олександрович, 07.04.2009 р.н.» (додається) 

 Голосували: 
 
 

“За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 

   
9.12 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу батьку, Нетудихатці Сергію Івановичу, на 

укладання договору дарування 1/3 частини квартири за 
адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Грибоєдова, буд.26, 
кв.58, на дарування садового будинку за адресою: Київська 
обл., Вишгородський район, с. Пилява, вул.Перемоги, буд. 1-А 
та на дарування земельної ділянки (кадастровий номер 
3221880803:15:093:0739, площею 0,01 га) за адресою: Київська 
обл., Вишгородський район, с. Пилява та земельної ділянки 
(кадастровий номер 3221880803:15:093:0738, площею 0,0417 га) 
за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Пилява, на 
ім’я малолітньої доньки, Ляшенко Маргарити Сергіївни, 
18.12.2012 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №106/12 «Про надання дозволу батьку, 

Нетудихатці Сергію Івановичу, на укладання договору 
дарування 1/3 частини квартири за адресою: Київська обл., м. 
Ірпінь, вул. Грибоєдова, буд.26, кв.58, на дарування садового 
будинку за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. 
Пилява, вул.Перемоги, буд. 1-А та на дарування земельної 
ділянки (кадастровий номер 3221880803:15:093:0739, площею 
0,01 га) за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. 
Пилява та земельної ділянки (кадастровий номер 
3221880803:15:093:0738, площею 0,0417 га) за адресою: 
Київська обл., Вишгородський район, с. Пилява, на ім’я 
малолітньої доньки, Ляшенко Маргарити Сергіївни, 18.12.2012 
р.н.» (додається) 

 Голосували: 
 
 

“За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 

   
9.13 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Пушкар Ганні Миколаївні та Пушкар 
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Олександру Борисовичу на укладання договору про поділ 
спільного майна подружжя, а саме, квартири за адресою: 
Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мечнікова, буд.112-б, кв.8, в якій 
зареєстрований малолітній син, Пушкар Михайло 
Олександрович, 31.12.2011 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №106/13 «Про надання дозволу Пушкар 

Ганні Миколаївні та Пушкар Олександру Борисовичу на 
укладання договору про поділ спільного майна подружжя, а 
саме, квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. 
Мечнікова, буд.112-б, кв.8, в якій зареєстрований малолітній 
син, Пушкар Михайло Олександрович, 31.12.2011 р.н.» 
(додається) 

 Голосували: 
 
 

“За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 

   
9.14 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу матері, Вінниченко Зоряні Богданівні, від 

імені дітей, Вінниченка Володимира Валерійовича, 27.07.2006 
р.н., та Вінниченко Валерії Валеріївни, 07.10.2011 р.н., на 
реєстрацію у сервісному центрі МВС України по 1/6 частині 
автомобіля марки «VOLKSWAGEN», моделі «MULTIVAN», 
2013 року випуску, сірого кольору, шасі (кузов, рама) 
№WV2ZZZ7HZDH101853, типу ТЗ - легковий пасажирський-В, 
реєстраційний номер - АІ1300АЕ, та по 1/6 частині автомобіля 
марки «VOLKSWAGEN», моделі «MULTIVAN», 2017 року 
випуску, сірого кольору, шасі (кузов, рама) 
№WV2ZZZ7HZJH024908, типу ТЗ - загальний легковий 
універсал - В, реєстраційний номер - АІ5805НВ, та по 1/6 
частині причепу марки «ПАЛИЧ», моделі «Z02213», 2017 року 
випуску, чорного кольору, шасі (кузов, рама) 
№Y6WZ02213H0002053, № H0002053, типу ТЗ - загальний 
причіп, причіп легковий - В, реєстраційний номер - АІ1068ХІ, 
які належать їм на підставі свідоцтв про право на спадщину від 
21.06.2019 року № 509, та від    21.06.2019 року № 501, та на 
продаж вищезазначених частин автомобілів 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №106/14 «Про надання дозволу матері, 

Вінниченко Зоряні Богданівні, від імені дітей, Вінниченка 
Володимира Валерійовича, 27.07.2006 р.н., та Вінниченко 
Валерії Валеріївни, 07.10.2011 р.н., на реєстрацію у сервісному 
центрі МВС України по 1/6 частині автомобіля марки 
«VOLKSWAGEN», моделі «MULTIVAN», 2013 року випуску, 
сірого кольору, шасі (кузов, рама) №WV2ZZZ7HZDH101853, 
типу ТЗ - легковий пасажирський-В, реєстраційний номер - 
АІ1300АЕ, та по 1/6 частині автомобіля марки 
«VOLKSWAGEN», моделі «MULTIVAN», 2017 року випуску, 
сірого кольору, шасі (кузов, рама) №WV2ZZZ7HZJH024908, 
типу ТЗ - загальний легковий універсал - В, реєстраційний 
номер - АІ5805НВ, та по 1/6 частині причепу марки «ПАЛИЧ», 
моделі «Z02213», 2017 року випуску, чорного кольору, шасі 
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(кузов, рама) №Y6WZ02213H0002053, № H0002053, типу ТЗ - 
загальний причіп, причіп легковий - В, реєстраційний номер - 
АІ1068ХІ, які належать їм на підставі свідоцтв про право на 
спадщину від 21.06.2019 року № 509, та від    21.06.2019 року № 
501, та на продаж вищезазначених частин автомобілів» 
(додається) 

 Голосували: 
 
 

“За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 

   
9.15 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу батьку, Мельнику Роману 

Володимировичу, на укладання договору дарування квартири за 
адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Тургенівська, буд. 81. 
кв.18, на ім’я малолітньої доньки, Мельник Ганни Романівни, 
26.07.2012р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №106/15 «Про надання дозволу батьку, 

Мельнику Роману Володимировичу, на укладання договору 
дарування квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. 
Тургенівська, буд. 81. кв.18, на ім’я малолітньої доньки, 
Мельник Ганни Романівни, 26.07.2012р.н.» (додається) 

 Голосували: 
 
 

“За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 

   
9.16 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу батьку, Власову Владиславу 

Володимировичу, представляти законні права та інтереси своїх 
малолітніх дітей, Лєтникової Анастасії Владиславівни, 
11.11.2011 р.н. та Лєтникова Микити Владиславовича, 
01.10.2010 р.н. при укладанні та підписанні договору купівлі-
продажу по ½ частині квартири за адресою: Київська обл., 
смт.Коцюбинське, вул. Пономарьова, буд..18-а. кв. 20, на їх ім’я 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №106/16 «Про надання дозволу батьку, 

Власову Владиславу Володимировичу, представляти законні 
права та інтереси своїх малолітніх дітей, Лєтникової Анастасії 
Владиславівни, 11.11.2011 р.н. та Лєтникова Микити 
Владиславовича, 01.10.2010 р.н. при укладанні та підписанні 
договору купівлі-продажу по ½ частині квартири за адресою: 
Київська обл., смт.Коцюбинське, вул. Пономарьова, буд..18-а. 
кв. 20, на їх ім’я» (додається) 

 Голосували: 
 
 

“За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 

   
9.17 СЛУХАЛИ: Про визначення способу участі батька, Близнюка Олексія 

Юрійовича, у вихованні малолітньої доньки, Близнюк Заріни 
Олексіївни, 10.05.2010р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №106/17 Про визначення способу участі 

батька, Близнюка Олексія Юрійовича, у вихованні малолітньої 
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доньки, Близнюк Заріни Олексіївни, 10.05.2010р.н.» (додається) 
 Голосували: 

 
 

“За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 

   
9.18 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім’ї про 

підтвердження місця проживання дитини, Гуменюк Вероніки 
Вікторівни, 19.12.2012 р.н. для її тимчасового виїзду за межі 
України 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №106/18 «Про затвердження висновку 

служби у справах дітей та сім’ї про підтвердження місця 
проживання дитини, Гуменюк Вероніки Вікторівни, 19.12.2012 
р.н. для її тимчасового виїзду за межі України» (додається) 

 Голосували: 
 
 

“За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 

   
9.19 СЛУХАЛИ: Про надання малолітній Кравець Валерії Олександрівні, 21 

вересня 2015 року народження, статусу дитини, яка 
постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №106/19 «Про надання малолітній Кравець 

Валерії Олександрівні, 21 вересня 2015 року народження, 
статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 
збройних конфліктів» (додається) 

 Голосували: 
 
 

“За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 

   
9.20 СЛУХАЛИ: Про надання малолітньому Авдєєву Владиславу 

В’ячеславовичу, 20 жовтня 2013 року народження, статусу 
дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 
конфліктів 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №106/20 «Про надання малолітньому 

Авдєєву Владиславу В’ячеславовичу, 20 жовтня 2013 року 
народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 
воєнних дій та збройних конфліктів» (додається) 

 Голосували: 
 
 

“За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 

   
9.21 СЛУХАЛИ: Про надання малолітньому Авдєєву Івану В’ячеславовичу, 07 

липня 2006 року народження, статусу дитини, яка постраждала 
внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №106/21 «Про надання малолітньому 

Авдєєву Івану В’ячеславовичу, 07 липня 2006 року народження, 
статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 
збройних конфліктів» (додається) 



 20 

 Голосували: 
 
 

“За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 

   
9.22 СЛУХАЛИ: Про надання малолітній Голубєвій Марії Романівні, 27.06.2015 

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

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №106/22 «Про надання малолітній 

Голубєвій Марії Романівні, 27.06.2015 року народження, 
статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 
збройних конфліктів» (додається) 

 Голосували: 
 
 

“За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 

   
9.23 СЛУХАЛИ: Про надання малолітній Коваленко Алісі Олександрівні, 

02.12.2008 року народження, статусу дитини, яка постраждала 
внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №106/23 «Про надання малолітній 

Коваленко Алісі Олександрівні, 02.12.2008 року народження, 
статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 
збройних конфліктів» (додається) 

 Голосували: 
 
 

“За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 

   
9.24 СЛУХАЛИ: Про надання малолітньому Коваленко Олександру 

Олександровичу, 30.11.2006 року народження, статусу дитини, 
яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №106/24 «Про надання малолітньому 

Коваленко Олександру Олександровичу, 30.11.2006 року 
народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 
воєнних дій та збройних конфліктів» (додається) 

 Голосували: 
 
 

“За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 

   
9.25 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу батьку, Опалинському Вадиму 

Михайловичу, від імені малолітньої доньки, Опалинської Анни 
Вадимівни, 16.08.2014р.н.,  на продаж автотранспортного 
засобу 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №106/25 «Про надання дозволу батьку, 

Опалинському Вадиму Михайловичу, від імені малолітньої 
доньки, Опалинської Анни Вадимівни, 16.08.2014р.н.,  на 
продаж автотранспортного засобу» (додається) 

 Голосували: 
 

“За” –13 
“Проти” – 0 
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 “Утримались” – 0 
   

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 
 

10.1 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 
нерухомого майна – багатоквартирному житловому будинку 
гр. Білокура Вадима Олександровича в м. Ірпінь по вул. 
Громадянській, 4 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 107/1 «Про присвоєння поштової 

адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна – 
багатоквартирному житловому будинку гр. Білокура Вадима 
Олександровича в м. Ірпінь по вул. Громадянській, 4»» 
(додається) 

 Голосували: 
 
 

“За” –13 
“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 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 107/2 «Про зміну поштової адреси 

житлового будинку гр. Головіна Олександра Костянтиновича 
в м. Ірпінь по вул. Озерній, 63» (додається) 

 Голосували: 
 
 

“За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 

   
10.3 СЛУХАЛИ: Про закріплення нових адресних номерів земельним ділянкам 

після розподілу ділянки гр. Любченко К.В., гр. Огороднійчук 
О.А. в м. Ірпінь,  вул. Пушкінська, 20 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 107/3 «Про закріплення нових 

адресних номерів земельним ділянкам після розподілу ділянки 
гр. Любченко К.В., гр. Огороднійчук О.А. в м. Ірпінь,  вул. 
Пушкінська, 20» (додається) 

 Голосували: 
 
 

“За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 

   
10.4 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – житловому будинку гр. Подопригори Н.І. 
в м. Ірпінь, вул. 1-го Травня, 8 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 107/4 «Про присвоєння поштової 

адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна – 
житловому будинку гр. Подопригори Н.І. в м. Ірпінь, вул. 1-го 
Травня, 8» (додається) 
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 Голосували: 
 
 

“За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 

   
10.5 СЛУХАЛИ: Про закріплення нових адресних номерів земельним ділянкам 

після розподілу ділянок гр. Пасічника В.П. в м. Ірпінь, вул. 
Федора Кричевського, 3 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 107/5 «Про закріплення нових 

адресних номерів земельним ділянкам після розподілу ділянок 
гр. Пасічника В.П. в м. Ірпінь, вул. Федора Кричевського, 3» 
(додається) 

 Голосували: 
 
 

“За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 

   
10.6 СЛУХАЛИ: Про оформлення ТОВ «Аптека №28» дозволу на розміщення 

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

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 107/6 «Про оформлення ТОВ «Аптека 

№28» дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами по 
вул. Т. Шевченка, 7-н в м. Ірпінь» (додається) 

 Голосували: 
 
 

“За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 

   
10.7 СЛУХАЛИ: Про оформлення ТОВ «Будівельна група «Синергія» дозволу 

на розміщення об’єктів зовнішньої реклами по вул. Г. 
Сковороди, 11 в м.Ірпінь 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 107/7 «Про оформлення ТОВ 

«Будівельна група «Синергія» дозволу на розміщення об’єктів 
зовнішньої реклами по вул. Г. Сковороди, 11 в м.Ірпінь» 
(додається) 

 Голосували: 
 
 

“За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 

   
10.8 СЛУХАЛИ: Про оформлення ТОВ «Будівельна компанія «Світлиця» 

дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами по вул. 
Найкраща, 3 в м. Ірпінь 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 107/8 «Про оформлення ТОВ 

«Будівельна компанія «Світлиця» дозволу на розміщення 
об’єкту зовнішньої реклами по вул. Найкраща, 3 в м. Ірпінь» 
(додається) 

 Голосували: “За” –13 



 23 

 
 

“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 

   
10.9 СЛУХАЛИ: Про оформлення ТОВ «Компанія з управління нерухомістю» 

дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами на 
перехресті вул.Університетської та вул. Пушкінської, в м. 
Ірпінь 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 
 ВИРІШИЛИ: Зняти з порядку деного  рішення  «Про оформлення ТОВ 

«Компанія з управління нерухомістю» дозволу на розміщення 
об’єкту зовнішньої реклами на перехресті 
вул.Університетської та вул. Пушкінської, в м. Ірпінь» 
(додається) 

 Голосували: 
 
 

“За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 

   
10.10 СЛУХАЛИ: Про продовження ФОП Бондаренко О.М. терміну дії дозволів 

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

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 107/9 «Про продовження ФОП 

Бондаренко О.М. терміну дії дозволів на розміщення об’єктів 
зовнішньої реклами по вул. Т. Шевченка, 7 в м.Ірпінь» 
(додається) 

 Голосували: 
 
 

“За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 

   
10.11 СЛУХАЛИ: Про оформлення ФОП Михайлову С.Ю. дозволу на 

розміщення об’єкту зовнішньої реклами по вул. Ново-
Оскольська, 2-к в м. Ірпінь 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 107/10 «Про оформлення ФОП 

Михайлову С.Ю. дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої 
реклами по вул. Ново-Оскольська, 2-к в м. Ірпінь» (додається) 

 Голосували: 
 
 

“За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 

   
10.12 СЛУХАЛИ: Про закріплення нових адресних номерів земельним ділянкам                            

гр. Ясира А.Є. після розподілу земельних ділянок в м. Ірпінь 
по вул. Озерній, 101 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 
 ВИРІШИЛИ: Утриматись від прийняття рішення «Про закріплення нових 

адресних номерів земельним ділянкам гр. Ясира А.Є. після 
розподілу земельних ділянок в м. Ірпінь по вул. Озерній, 101» 
(додається) 
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 Голосували: 
 
 

“За” –0 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 13 

   
10.13 СЛУХАЛИ: Про оформлення ПрАТ «Київське» Спеціалізоване Ремонтно-

Будівельне Товариство» дозволу на розміщення обєкту 
зовнішньої реклами по вул. Північній, в м.Ірпені 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 107/11 «Про оформлення ПрАТ 

«Київське» Спеціалізоване Ремонтно-Будівельне Товариство» 
дозволу на розміщення обєкту зовнішньої реклами по вул. 
Північній, в м.Ірпені» (додається) 

 Голосували: 
 
 

“За” –13 
“Проти” – 0 
“Утримались” – 0 

   
10.14 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси обєкту нерухомого майна – 

садовому будинку гр. Сорокопуда Олексія Павловича в 
садівницькому товаристві «Індустріалець» в м. Ірпінь 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 107/12 «Про присвоєння поштової 

адреси обєкту нерухомого майна – садовому будинку гр. 
Сорокопуда Олексія Павловича в садівницькому товаристві 
«Індустріалець» в м. Ірпінь» (додається) 

 Голосували: 
 
 

“За” –13 
“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 «09» липня 2019 року 9.00 
 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ  

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

1. Про фінансування видатків 98 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ 

2. Про затвердження плану роботи Виконавчого комітету Ірпінської міської ради на 
ІІ півріччя 2019 року 99 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ 

3.1 
Про безоплатну передачу матеріальних цінностей з балансу виконавчого 
комітету Ірпінської міської ради на баланс Управління освіти і науки Ірпінської 
міської ради 

100/1 

3.2 
Про безоплатну передачу матеріальних цінностей з балансу виконавчого 
комітету Ірпінської міської ради на баланс КП «Муніципальна варта» Ірпінської 
міської ради 

100/2 

3.3 
Про безоплатну передачу матеріальних цінностей з балансу виконавчого 
комітету Ірпінської міської ради на баланс КП «Контроль благоустрою міста» 
Ірпінської міської ради 

100/3 

3.4 
Про безоплатну передачу матеріальних цінностей з балансу виконавчого 
комітету Ірпінської міської ради на баланс відділу культури національностей та 
релігії Ірпінської міської ради 

100/4 

ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ 

4. Про зміни в складі адміністративної комісії при виконавчому комітеті Ірпінської 
міської ради 101 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬВОДОКАНАЛ» 

5. Про затвердження проекту зон санітарної охорони (ЗСО) 102 

ПИТАННЯ КП «УЖКГ «ІРПІНЬ» 

6.1 Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт 
мереж зовнішнього освітлення в парку Покровський в м. Ірпені» 103/1 

6.2 Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт 
шиферної покрівлі будинку по вулиці Миру, 4 в м. Ірпінь Київської області 1003/2 

6.3 Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт 
шиферної покрівлі будинку по вулиці Миру, 2 в м. Ірпінь Київської області 103/4 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

7. Про затвердження проектно-кошторисної документації 104 
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ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ, ІНВЕСТИЦІЙ 
ТА ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

8.1 Про взяття на квартирний облік 105/1 

8.2 Про погодження списків громадян України, які мають право на одержання 
приватизаційних паперів 105/2 

8.3 
Про внесення змін до розпорядження виконавчого комітету Ірпінської міської 
ради від 07.05.2002 №89 «Про передачу квартир (будинків) у власність 
громадян» 

105/3 

8.4 Про виведення квартири № 34 в будинку № 11-Б секція 1 за вулицею Кленовою в 
смт. Ворзель із числа службових 105/4 

8.5 Про упорядкування квартирних справ 105/5 
8.6 Про затвердження нового складу громадської комісії з житлових питань 105/6 
8.7 Про надання дозволу на переоформлення особового рахунку квартири 105/7 
8.8 Про затвердження результатів конкурсу 105/8 

8.9 
Про передачу в безоплатне користування об'єктів права комунальної власності 
територіальної громади м. Ірпінь виборчим комісіям з позачергових виборів 
народних депутатів України в 2019 році 

105/9 

8.10 Про затвердження переліку платних послуг, що надає КП «Контроль 
благоустрою міста» Ірпінської міської ради 105/10 

8.11 Про затвердження переліку платних послуг, що надає КП «Ірпінське земельно-
кадастрове бюро» Ірпінської міської ради 105/11 

8.12 Про надання дозволу КП «УЖКГ «Ірпінь»» на проведення робіт 105/12 

8.13 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради № 
240/13 від 18.12.2018 р. 105/13 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

9.1 
Про затвердження висновку про визначення місця проживання малолітньої 
Близнюк Заріни Олексіївни, 10.05.2010р.н., з матір’ю, Близнюк Тетяною 
Петрівною. 

106/1 

9.2 
Про затвердження висновку про визначення місця проживання малолітнього 
Зотова Валентина Валентиновича, 20.09.2018р.н., з матір’ю, Агасановою 
Сніжаною Вікторівною 

106/2 

9.3 
Про затвердження висновку про визначення місця проживання малолітньої 
Кручан Бєати Олександрівни, 06.09.2015 р.н., з матір’ю, Кручан Світланою 
Михайлівною 

106/3 

9.4 
Про затвердження висновку про визначення місця проживання малолітнього 
Мілевського Данііла Олександровича, 27.12.2017 р.н., з матір’ю, Вербицькою 
Мариною Юріївною 

106/4 

9.5 

Про надання дозволу матері, Дроб’язко Ірині Сергіївні, на реєстрацію 
малолітнього сина, Дроб’язка Івана Сергійовича, 27.10.2008 року народження, за 
адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Чехова, буд. 4-д, кв. 2, без згоди батька, 
Дроб’язка Сергія Петровича 

106/5 

9.6 

Про надання дозволу матері, Писаренко Марії Володимирівні, на реєстрацію 
малолітньої доньки, Гуменюк Вероніки Вікторівни, 19.12.2012 року народження, 
за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул.Толстого, буд. 40, без згоди батька, 
Гуменюка  Віктора Миколайовича 

106/6 

9.7 

Про надання дозволу Бугаєнко Олені Василівні від імені малолітньої доньки 
Бугаєнко Софії Богданівни,14.04.2008 р.н., та про надання дозволу Інжиєвській 
Яні Казьмирівні від імені малолітніх дітей, Бугаєнко Ярославни Богданівни, 
28.02.2012 р.н.,  Бугаєнка Борислава Богдановича, 11.10.2016р.н., на укладання 
договору про поділ спадкового майна після померлого батька, Бугаєнка Богдана 
Анатолійовича 

106/7 
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9.8 

Про надання дозволу батьку, Васильченку Олегу Вікторовичу, на укладання 
договору дарування ½ частини будинку за адресою: Київська обл., смт. Ворзель, 
вул. Квіткова, буд. 48, та ½ частини земельної ділянки кадастровий номер 
3210945600:01:071:0010 за адресою: Київська обл., смт. Ворзель, вул. Квіткова, 
земельна ділянка 48, на ім’я малолітньої доньки, Васильченко Єлизавети 
Олегівни,12.05.2007 р.н. 

106/8 

9.9 

Про надання дозволу Головатенко Наталії Миколаївні та Ващенко Тетяні 
Василівні на укладання договору поділу частин будинку за адресою: Київська 
обл., м. Ірпінь, вул. Незалежності, буд. 33-а, в якому зареєстрований 
неповнолітній Головатенко Валерій Васильович, 26.09.2001р.н., на два окремі 
житлові будинки з присвоєнням їм нових поштових адрес 

106/9 

9.10 

Про надання дозволу Калєтіній Марині Вікторівні на укладання договору 
дарування квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. 10 Лінія, буд. 4-е, 
кв.11, на ім’я малолітнього онука, Пучкова Івана Володимировича, 15.12.2008 
р.н. 

106/10 

9.11 

Про надання дозволу Майбороді Олександру Володимировичу, Майбороді 
Володимиру Івановичу, Майбороді Тетяні Євгеніївні, Майбороді Євгенії 
Володимирівні на продаж належних їм частин будинку за адресою: Київська 
обл., м. Ірпінь, вул. Кочура Григорія, буд. 5-а, в якому зареєстровані малолітні 
Алборова Анастасія Олександрівна, 20.09.2007 р.н. та Алборов Матвій 
Олександрович, 07.04.2009 р.н. 

106/11 

9.12 

Про надання дозволу батьку, Нетудихатці Сергію Івановичу, на укладання 
договору дарування 1/3 частини квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, 
вул. Грибоєдова, буд.26, кв.58, на дарування садового будинку за адресою: 
Київська обл., Вишгородський район, с. Пилява, вул.Перемоги, буд. 1-А та на 
дарування земельної ділянки (кадастровий номер 3221880803:15:093:0739, 
площею 0,01 га) за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Пилява та 
земельної ділянки (кадастровий номер 3221880803:15:093:0738, площею 0,0417 
га) за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Пилява, на ім’я 
малолітньої доньки, Ляшенко Маргарити Сергіївни, 18.12.2012 р.н. 

106/12 

9.13 

Про надання дозволу Пушкар Ганні Миколаївні та Пушкар Олександру 
Борисовичу на укладання договору про поділ спільного майна подружжя, а саме, 
квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мечнікова, буд.112-б, кв.8, в 
якій зареєстрований малолітній син, Пушкар Михайло Олександрович, 
31.12.2011 р.н. 

106/13 

9.14 

Про надання дозволу матері, Вінниченко Зоряні Богданівні, від імені дітей, 
Вінниченка Володимира Валерійовича, 27.07.2006 р.н., та Вінниченко Валерії 
Валеріївни, 07.10.2011 р.н., на реєстрацію у сервісному центрі МВС України по 
1/6 частині автомобіля марки «VOLKSWAGEN», моделі «MULTIVAN», 2013 
року випуску, сірого кольору, шасі (кузов, рама) №WV2ZZZ7HZDH101853, типу 
ТЗ - легковий пасажирський-В, реєстраційний номер - АІ1300АЕ, та по 1/6 
частині автомобіля марки «VOLKSWAGEN», моделі «MULTIVAN», 2017 року 
випуску, сірого кольору, шасі (кузов, рама) №WV2ZZZ7HZJH024908, типу ТЗ - 
загальний легковий універсал - В, реєстраційний номер - АІ5805НВ, та по 1/6 
частині причепу марки «ПАЛИЧ», моделі «Z02213», 2017 року випуску, чорного 
кольору, шасі (кузов, рама) №Y6WZ02213H0002053, № H0002053, типу ТЗ - 
загальний причіп, причіп легковий - В, реєстраційний номер - АІ1068ХІ, які 
належать їм на підставі свідоцтв про право на спадщину від 21.06.2019 року № 
509, та від    21.06.2019 року № 501, та на продаж вищезазначених частин 
автомобілів 

106/14 

9.15 

Про надання дозволу батьку, Мельнику Роману Володимировичу, на укладання 
договору дарування квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. 
Тургенівська, буд. 81. кв.18, на ім’я малолітньої доньки, Мельник Ганни 
Романівни, 26.07.2012р.н. 

106/15 
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9.16 

Про надання дозволу батьку, Власову Владиславу Володимировичу, 
представляти законні права та інтереси своїх малолітніх дітей, Лєтникової 
Анастасії Владиславівни, 11.11.2011 р.н. та Лєтникова Микити Владиславовича, 
01.10.2010 р.н. при укладанні та підписанні договору купівлі-продажу по ½ 
частині квартири за адресою: Київська обл., смт.Коцюбинське, вул. 
Пономарьова, буд..18-а. кв. 20, на їх ім’я 

106/16 

9.17 Про визначення способу участі батька, Близнюка Олексія Юрійовича, у 
вихованні малолітньої доньки, Близнюк Заріни Олексіївни, 10.05.2010р.н. 106/17 

9.18 
Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім’ї про підтвердження 
місця проживання дитини, Гуменюк Вероніки Вікторівни, 19.12.2012 р.н. для її 
тимчасового виїзду за межі України 

106/18 

9.19 
Про надання малолітній Кравець Валерії Олександрівні, 21 вересня 2015 року 
народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 
конфліктів 

106/19 

9.20 
Про надання малолітньому Авдєєву Владиславу В’ячеславовичу,                    20 
жовтня 2013 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 
воєнних дій та збройних конфліктів 

106/20 

9.21 
Про надання малолітньому Авдєєву Івану В’ячеславовичу, 07 липня 2006 року 
народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 
конфліктів 

106/21 

9.22 Про надання малолітній Голубєвій Марії Романівні, 27.06.2015 року народження, 
статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 106/22 

9.23 
Про надання малолітній Коваленко Алісі Олександрівні, 02.12.2008 року 
народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 
конфліктів 

106/23 

9.24 
Про надання малолітньому Коваленко Олександру Олександровичу, 30.11.2006 
року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 
збройних конфліктів 

106/24 

9.25 
Про надання дозволу батьку, Опалинському Вадиму Михайловичу, від імені 
малолітньої доньки, Опалинської Анни Вадимівни, 16.08.2014р.н.,  на продаж 
автотранспортного засобу 

106/25 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

10.1 
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна – 
багатоквартирному житловому будинку гр. Білокура Вадима Олександровича в 
м. Ірпінь по вул. Громадянській, 4 

107/1 

10.2 Про зміну поштової адреси житлового будинку гр. Головіна Олександра 
Костянтиновича в м. Ірпінь по вул. Озерній, 63 107/2 

10.3 
Про закріплення нових адресних номерів земельним ділянкам після розподілу 
ділянки гр. Любченко К.В., гр. Огороднійчук О.А. в м. Ірпінь,  вул. Пушкінська, 
20 

107/3 

10.4 Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна – 
житловому будинку гр. Подопригори Н.І. в м. Ірпінь, вул. 1-го Травня, 8 107/4 

10.5 Про закріплення нових адресних номерів земельним ділянкам після розподілу 
ділянок гр. Пасічника В.П. в м. Ірпінь, вул. Федора Кричевського, 3 107/5 

10.6 Про оформлення ТОВ «Аптека №28» дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої 
реклами по вул. Т. Шевченка, 7-н в м. Ірпінь 107/6 

10.7 Про оформлення ТОВ «Будівельна група «Синергія» дозволу на розміщення 
об’єктів зовнішньої реклами по вул. Г. Сковороди, 11 в м.Ірпінь 107/7 

10.8 Про оформлення ТОВ «Будівельна компанія «Світлиця» дозволу на розміщення 
об’єкту зовнішньої реклами по вул. Найкраща, 3 в м. Ірпінь 107/8 

10.9 Про продовження ФОП Бондаренко О.М. терміну дії дозволів на розміщення 
об’єктів зовнішньої реклами по вул. Т. Шевченка, 7 в м.Ірпінь 107/9 



 29 

10.10 Про оформлення ФОП Михайлову С.Ю. дозволу на розміщення об’єкту 
зовнішньої реклами по вул. Ново-Оскольська, 2-к в м. Ірпінь 107/10 

10.11 
Про оформлення ПрАТ «Київське» Спеціалізоване Ремонтно-Будівельне 
Товариство» дозволу на розміщення обєкту зовнішньої реклами по вул. 
Північній, в м.Ірпені 

107/11 

10.12 
Про присвоєння поштової адреси обєкту нерухомого майна – садовому будинку 
гр. Сорокопуда Олексія Павловича в садівницькому товаристві «Індустріалець» в 
м. Ірпінь 

107/12 

 
 
Керуючий справами                                                                    Д. М. Негреша 
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