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ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА  

КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ  

П Р О Т О К О Л    № 18 

 

засідання  виконавчого  комітету 

від «16» жовтня 2019 року                                           м.  Ірпінь                           

   
                

Головуючий                          Маркушин О.Г. – перший заступник міського голови 

 

Секретар                                Негреша Д.М. – заступник міського голови                                                          
 

                                                Взяли участь у засіданні: 

 

Михальченко Л.Я. 

Попруга М.П. 

Головкевич М.М. 

Копач М.І. 

Лаговська Т.В. 

Прибилова Ю.А. 

Бойчук У.В. 

Чмелюк В.В. 

Демчишин Д.Д. 

Вигінний В.М. 

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: 

 

Попсуй А.В., Нельзін М.С., Памазан А.С., Чернявська О.І., Даніш С.П., Пащинський С.І., 

Кижлай С.В., Гірник А.П. 

 

Присутні на засіданні: 
 

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного     
 

Доповідає:  Маркушин О.Г. – в.о. міського голови – перший заступник міського 

голови 

1. Мигитко І.В. Нач. загального відділу 

2. Залужняк О.В. Нач. юридичного відділу 

3. Остапчук Ж. Нач. відділу в КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 

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

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

6. Караченцова К.А. Нач. від. КП «Контроль благоустрою міста» 

7. Чаплюк Ю.Г.  Гол. спец. відділу НС ОМР 

8. Сапон М.М.  Нач. від. архітектури та містобудування 

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

10. Представники Газета «Ірпінський вісник» 

11. Представники Інформаційне агенство ITV 

12. Представники  телеканалу «Погляд» 

13. Наказненко О. Газета «Зоря Приірпіння» 
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ВИСТУПИЛИ:  

  

Караченцова К.А. -  нач. від. КП «Контроль благоустрою міста» 

- Про надання дозволу на встановлення обмежувачів руху за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Ново-Оскольска, 6-а (біля сміттєвого майданчику);                                                                                                        

 

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

- Про надання дозволу матері, Данилюк Лілії Василівні, на укладання договору 

купівлі - продажу квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Пушкінська, буд. 25-

в, кв.88, на ім’я малолітньої доньки Дещенко Ліани Русланівни, 10.01.2007р.н.                                   

 

ВИРІШИЛИ: взяти Порядок денний  із внесеними змінами за основу:  

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ОБОРОННОЇ ТА 

МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

1 

Про безоплатну передачу пожежних рукавів та квадрокоптера DJI MAVIC 2 

PRO 36-й державно- пожежній рятувальній частині 2-го державно- 

пожежного рятувального загону ГУ ДСНС України у Київській області (м. 

Ірпінь) 

Чаплюк Ю.Г. –  

гол. спец. відділу 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА «ІРПІНЬ» 

2.1 

Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Капітальний 

ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Северинівська, 162 в м. Ірпінь 

Київської області (в. т. ч. проектування)»  

Скрипник С.Ф. – 

директор КП 

2.2 

Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Капітальний 

ремонт  шиферної покрівлі  буд. по вул. Покровська, 4 в м. Ірпінь Київської 

області» 

-//- 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

3.1 
Про демонтаж  пункту збору вторинної сировини «ЕКО-пункт», 

розташованого за адресою: м. Ірпінь, вул. Миру, 16 

Прибилова Ю.А. – 

начальник КП 

3.2 
Про затвердження складу постійно діючої комісії по обстеженню зелених 

насаджень 
-//- 

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

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

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

директор КП 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ, ІНВЕСТИЦІЙ 

ТА ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

5.1 

Про погодження списків громадян України, які мають право на одержання  

приватизаційних паперів за адресою: Київська область, селище Ворзель, 

вул. Кленова, буд. 11-Б, секція 1, кв. 9 

Літвинов А.В. –  

нач. управління 

  5 .2 Про передачу квартир у власність громадян -//- 

5.3 

Про внесення змін до Порядку взяття громадян на соціальний квартирний 

облік, їх перебування на такому обліку, зняття з нього та надання 

соціального житлового фонду для осіб, які потребують соціального захисту 

-//- 

5.4 Про взяття на квартирний облік -//- 

5.5 Про взяття на соціальний квартирний облік -//- 

5.6 Про упорядкування квартирних справ -//- 

5.7 Про включення квартири до числа службових та видачу службового ордеру -//- 
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ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

6.1 
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна 

– дачному будинку гр. Суткового І.Ф.  в  м. Ірпінь по вул. Найкращій 

Сапон М.М. – 

начальник відділу 

6.2 

Про погодження гр. Мніщенку С.В. переведення садового будинку в м. 

Ірпінь, садівницьке товариство „Енергетик” по вул. Незалежності, 71 в 

житловий будинок 

-//- 

6.3 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна 

– житловому будинку гр. Насартикіна В.М. в  м. Ірпінь по провулку 

Річковому, 9 

-//- 

6.4 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності                                                                                                               

гр. Дубенчак Т. С. в м. Ірпінь по вул. Північній, 73 з присвоєнням нових 

поштових адрес 

-//- 

6.5 
Про  визнання  частини житлового будинку окремим об’єктом власності в м. 

Ірпінь по вул.  Північній, 79                                                                                             
-//- 

6.6 

Про зміну  адресного номеру  земельної ділянки, що знаходиться у власності 

фізичної особи-підприємця Міхеєва В.П. в м. Ірпінь по вул. Дем’яна Попова, 

26-а                                                                                             

-//- 

6.7 
Про зміну  поштової адреси земельній ділянці, що знаходяться у власності гр.  

Цибенка В.О. в м. Ірпінь по вул.  Лугова, 2                                                                                            
-//- 

6.8 
Про зміну поштової адреси гаража, що знаходиться у власності гр. Шейка Г. 

О. в м. Ірпінь по вул. Слов’янській, 40-а 
-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

7.1 
Про надання статусу дитини-сироти малолітній Разборській Ларисі 

Сергіївні, 16.03.2009р.н.  

Терещенко А.І. – 

начальник служби 

7.2 
Про надання статусу дитини-сироти малолітній Разборській Софії Сергіївні, 

20.06.2012р.н. 
-// 

7.3 

Про внесення змін до рішення №56/17 від 09.04.2019року „Про 

затвердження Положення, Регламенту та складу комісії з питань захисту 

прав дитини при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради ” 

-//- 

7.4 

Про затвердження висновку про недоцільність відібрання малолітньої 

дитини, Артемчук Аліси Ігорівни, 05.11.2015р.н., від її матері, Мошковської 

Євгенії Миколаївни 

-//- 

7.5 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських                                          

прав Вінника Михайла Олександровича відносно малолітньої доньки, 

Вінник Аріни Михайлівни, 19.02.2012 р.н. 

-//- 

7.6 

Про визначення способу участі матері, Войтович Інни Олександрівни, у 

вихованні малолітнього  сина, Золотарьова Владислава Павловича, 

14.12.2010р.н. 

-//- 

7.7 

Про надання дозволу батьку, Забродському Валерію Валерійовичу, від 

імені малолітньої доньки, Забродської Божени Валеріївни, 09.12.2012 р.н., 

на продаж 3/10 частині квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. 

Покровська (Дзержинська), буд.17, кв.47, та на прийняття в дар рівноцінної 

частини квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 

буд. 7к, кв.194, на її ім’я 

-//- 

7.8 

Про надання дозволу Миргородському Едуарду Георгійовичу на укладання 

договору дарування 61/100 частини будинку за адресою: Київська обл., м. 

Ірпінь, вул. Зайцева Капітана, буд. 31, в якому зареєстровані малолітні 

Мамчур Богдан Тарасович, 03.06.2008р.н., та Мамчур Ярема Тарасович, 

02.01.2017р.н., та дарування земельної ділянки кадастровий номер 

3210900000:01:127:0183, площею 0,1362 га за адресою: Київська обл., м. 

Ірпінь, вул. Зайцева Капітана, 31/1 та земельної ділянки кадастровий номер 

3210900000:01:127:0184, площею 0,05 га за адресою: Київська обл., м. 

-//- 
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Ірпінь, вул. Зайцева Капітана, 31/1 на ім’я онука, Мінька Артема Олеговича 

7.9 

Про надання дозволу матері, Орел Надії Петрівні, від імені малолітніх 

дітей, Орла Дмитра Сергійовича, 14.06.2013 р.н., та Орел Вікторії 

Сергіївни, 31.10.2016 р.н., на реєстрацію у сервісному центрі МВС України 

по 1/3 частині автомобіля марки FORD, модель Focus 1.6і ЗНГ, тип 

легковий універсал-В, номер шасі (кузова, рами) WF0SXXGCDSAY54110, 

реєстраційний номер ВМ2140АТ, рік випуску – 2010 року, об’єм двигуна 

1596, колір – сірий, які належать їм на підставі свідоцтв про право на 

спадщину за законом від 22.08.2019 року № 2210, та від 22.08.2019 року № 

2212 

-//- 

7.10 

Про надання дозволу Плосконному Василю Миколайовичу та Чучуєнко 

Тетяні Вікторівні на укладення договору про виділення часток у спільному 

майні подружжя, а саме, квартири за адресою: Київська обл., смт. 

Коцюбинське, вул. Меблева, буд. 11-б, кв.7, в якій мають право 

користування їх неповнолітній син, Плосконний Максим Васильович, 

15.07.2005 р.н., та малолітня донька, Плосконна Олександра Василівна, 

01.05.2010 р.н., та про надання дозволу на укладення договору про 

припинення права на аліменти для дітей, Плосконного Максима 

Васильовича, 15.07.2005 р.н., та Плосконної Олександри Василівни, 

01.05.2010 р.н., у зв’язку з передачею на їх ім’я права власності на нерухоме 

майно, а саме, частини вищевказаної квартири 

-//- 

7.11 

Про надання дозволу матері, Пушкар Ганні Миколаївні, на укладання 

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

Мечнікова, буд. 112-б, кв. 8, на ім’я малолітнього сина, Пушкаря Михайла 

Олександровича, 31.12.2011 р.н. 

-//- 

7.12 

Про надання малолітньому Котову Костянтину Романовичу, 12 листопада 

2008 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів.   

-//- 

7.13 

Про надання неповнолітній Змієвській Софії Сергіївні, 30 червня 2005 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

-//- 

7.14 

Про надання малолітньому Змієвському Івану Сергійовичу, 21 червня 2009 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій 

та збройних конфліктів 

-//- 

7.15 

Про надання малолітній Лукошкіній Катерині Дмитрівні, 30 вересня 2016 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій 

та збройних конфліктів 

-//- 

7.16 

Про надання малолітньому Овсянко Владиславу Юрійовичу, 03 вересня 

2014 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

-//- 

7.17 

Про надання малолітній Овсянко Олесі Юріївні, 03 вересня 2014 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

-//- 

7.18 

Про надання малолітній Овсянко Ярославі Юріївні, 04 червня 2011 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

-//- 

7.19 

Про надання малолітній Черкасовій Марії Анатоліївні, 19 лютого 2009 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів. 

-//- 

 

Голосували: 

 “За” – 12 

 “Проти” – 0  

“Утримались” – 0 
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П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й : 

 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ОБОРОННОЇ ТА 

МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

1.1 СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу пожежних рукавів та квадрокоптера 

DJI MAVIC 2 PRO 36-й державно- пожежній рятувальній 

частині 2-го державно- пожежного рятувального загону ГУ 

ДСНС України у Київській області (м. Ірпінь) 

 Доповідає: Чаплюк Ю.Г. – гол. спец. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 157  «Про безоплатну передачу 

пожежних рукавів та квадрокоптера DJI MAVIC 2 PRO 36-й 

державно- пожежній рятувальній частині 2-го державно- 

пожежного рятувального загону ГУ ДСНС України у 

Київській області (м. Ірпінь)»  (додається) 

 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

«ІРПІНЬ» 

 
2.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження кошторисної документації по об’єкту 

«Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. 

Северинівська, 162 в м. Ірпінь Київської області (в. т. ч. 

проектування)» 
 Доповідає: Скрипник С.Ф. – директор КП 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 158/1  «Про затвердження кошторисної 

документації по об’єкту «Капітальний ремонт покрівлі 

житлового будинку по вул. Северинівська, 162 в м. Ірпінь 

Київської області (в. т. ч. проектування)» (додається) 
 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 
2.2 СЛУХАЛИ: Про затвердження кошторисної документації по об’єкту 

«Капітальний ремонт шиферної покрівлі буд. по вул. 

Покровська, 4 в м. Ірпінь Київської області» 
 Доповідає: Скрипник С.Ф. – директор КП 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 158/2  «Про затвердження кошторисної 

документації по об’єкту «Капітальний ремонт  шиферної 

покрівлі  буд. по вул. Покровська, 4 в м. Ірпінь Київської 

області»  (додається) 
 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

 

3.1 СЛУХАЛИ: Про демонтаж  пункту збору вторинної сировини «ЕКО-

пункт», розташованого за адресою: м. Ірпінь, вул. Миру, 16 
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 Доповідає: Прибилова Ю.А. – начальник КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №159/1 «Про демонтаж  пункту збору 

вторинної сировини «ЕКО-пункт», розташованого за адресою: 

м. Ірпінь, вул. Миру, 16» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

3.2 СЛУХАЛИ: Про затвердження складу постійно діючої комісії по 

обстеженню зелених насаджень 

 Доповідає: Прибилова Ю.А. – начальник КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №159/2 «Про затвердження складу 

постійно діючої комісії по обстеженню зелених насаджень» 

(додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

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

Ірпеня 

 Доповідає: Прибилова Ю.А. – начальник КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №159/3 «Про надання дозволу на 

проведення ярмарки в межах міста Ірпеня» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

3.4 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на встановлення обмежувачів руху за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольска, 6-а (біля сміттєвого 

майданчику) 

 Доповідає: Прибилова Ю.А. – начальник КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №159/4 «Про надання дозволу на 

встановлення обмежувачів руху за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Ново-Оскольска, 6-а (біля сміттєвого майданчику)» 

(додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації 

 Доповідає: Остапчук Ж. О.– нач. відділу КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №160 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ, ІНВЕСТИЦІЙ 

ТА ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
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5.1 СЛУХАЛИ: Про погодження списків громадян України, які мають право 

на одержання  приватизаційних паперів за адресою: Київська 

область, селище Ворзель, вул. Кленова, буд. 11-Б, секція 1, кв. 

9 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №161/1 «Про погодження списків 

громадян України, які мають право на одержання  

приватизаційних паперів за адресою: Київська область, 

селище Ворзель, вул. Кленова, буд. 11-Б, секція 1, кв. 9» 

(додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

5.2 СЛУХАЛИ: Про передачу квартир у власність громадян 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №161/2 «Про передачу квартир у 

власність громадян» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

5.3 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Порядку взяття громадян на соціальний 

квартирний облік, їх перебування на такому обліку, зняття з 

нього та надання соціального житлового фонду для осіб, які 

потребують соціального захисту 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №161/3 «Про внесення змін до Порядку 

взяття громадян на соціальний квартирний облік, їх 

перебування на такому обліку, зняття з нього та надання 

соціального житлового фонду для осіб, які потребують 

соціального захисту» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

5.4 СЛУХАЛИ: Про взяття на квартирний облік 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №161/4 «Про взяття на квартирний облік» 

(додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

5.5 СЛУХАЛИ: Про взяття на соціальний квартирний облік 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №161/5 «Про взяття на соціальний 

квартирний облік» (додається) 

 Голосували: 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 
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 “Утримались” – 0 

   

5.6 СЛУХАЛИ: Про упорядкування квартирних справ 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №161/6 «Про упорядкування квартирних 

справ» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

5.7 СЛУХАЛИ: Про включення квартири до числа службових та видачу 

службового ордеру 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №161/7 «Про включення квартири до 

числа службових та видачу службового ордеру» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

 

6.1 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – дачному будинку гр. Суткового І.Ф.  в  м. 

Ірпінь по вул. Найкращій 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №162/1 «Про присвоєння поштової 

адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна – дачному 

будинку гр. Суткового І.Ф.  в  м. Ірпінь по вул. Найкращій» 

(додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

6.2 СЛУХАЛИ: Про погодження гр. Мніщенку С.В. переведення садового 

будинку в м. Ірпінь, садівницьке товариство „Енергетик” по 

вул. Незалежності, 71 в житловий будинок 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №162/2 «Про погодження гр. Мніщенку 

С.В. переведення садового будинку в м. Ірпінь, садівницьке 

товариство „Енергетик” по вул. Незалежності, 71 в житловий 

будинок» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

6.3 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – житловому будинку гр. Насартикіна В.М. 

в  м. Ірпінь по провулку Річковому, 9 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №162/3 «Про присвоєння поштової 

адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна – 
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житловому будинку гр. Насартикіна В.М. в  м. Ірпінь по 

провулку Річковому, 9» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

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

власності гр. Дубенчак Т. С. в м. Ірпінь по вул. Північній, 73 з 

присвоєнням нових поштових адрес 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №162/4 «Про виділення частин 

житлового будинку в окремі об’єкти власності гр. Дубенчак Т. 

С. в м. Ірпінь по вул. Північній, 73 з присвоєнням нових 

поштових адрес» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

6.5 СЛУХАЛИ: Про  визнання  частини житлового будинку окремим об’єктом 

власності в м. Ірпінь по вул.  Північній, 79 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №162/5 «Про  визнання  частини 

житлового будинку окремим об’єктом власності в м. Ірпінь по 

вул.  Північній, 79» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

6.6 СЛУХАЛИ: Про зміну  адресного номеру  земельної ділянки, що 

знаходиться у власності фізичної особи-підприємця Міхеєва 

В.П. в м. Ірпінь по вул. Дем’яна Попова, 26-а                                                                                             

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №162/6 «Про зміну  адресного номеру  

земельної ділянки, що знаходиться у власності фізичної 

особи-підприємця Міхеєва В.П. в м. Ірпінь по вул. Дем’яна 

Попова, 26-а» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

6.7 СЛУХАЛИ: Про зміну  поштової адреси земельній ділянці, що знаходяться 

у власності гр.  Цибенка В.О. в м. Ірпінь по вул.  Лугова, 2                                                                                            

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №162/7 «Про зміну  поштової адреси 

земельній ділянці, що знаходяться у власності гр.  Цибенка 

В.О. в м. Ірпінь по вул.  Лугова, 2» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

6.8 СЛУХАЛИ: Про зміну поштової адреси гаража, що знаходиться у 
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власності гр. Шейка Г. О. в м. Ірпінь по вул. Слов’янській, 40-

а 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №162/8 «Про зміну поштової адреси 

гаража, що знаходиться у власності гр. Шейка Г. О. в м. Ірпінь 

по вул. Слов’янській, 40-а» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

 

7.1 СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини-сироти малолітній Разборській 

Ларисі Сергіївні, 16.03.2009р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №163/1 «Про надання статусу дитини-

сироти малолітній Разборській Ларисі Сергіївні, 

16.03.2009р.н.» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

7.2 СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини-сироти малолітній Разборській 

Софії Сергіївні, 20.06.2012р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №163/2 «Про надання статусу дитини-

сироти малолітній Разборській Софії Сергіївні, 20.06.2012р.н.» 

(додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

7.3 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення №56/17 від 09.04.2019року 

„Про затвердження Положення, Регламенту та складу комісії з 

питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Ірпінської міської ради ” 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №163/3 «Про внесення змін до рішення 

№56/17 від 09.04.2019року „Про затвердження Положення, 

Регламенту та складу комісії з питань захисту прав дитини 

при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради ”» 

(додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

7.4 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про недоцільність відібрання 

малолітньої дитини, Артемчук Аліси Ігорівни, 05.11.2015р.н., 

від її матері, Мошковської Євгенії Миколаївни 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №163/4 «Про затвердження висновку про 
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недоцільність відібрання малолітньої дитини, Артемчук Аліси 

Ігорівни, 05.11.2015р.н., від її матері, Мошковської Євгенії 

Миколаївни» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

7.5 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 

батьківських прав Вінника Михайла Олександровича відносно 

малолітньої доньки, Вінник Аріни Михайлівни, 19.02.2012 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №163/5 «Про затвердження висновку про 

доцільність позбавлення батьківських прав Вінника Михайла 

Олександровича відносно малолітньої доньки, Вінник Аріни 

Михайлівни, 19.02.2012 р.н.» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

7.6 СЛУХАЛИ: Про визначення способу участі матері, Войтович Інни 

Олександрівни, у вихованні малолітнього  сина, Золотарьова 

Владислава Павловича, 14.12.2010р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №163/6 «Про визначення способу участі 

матері, Войтович Інни Олександрівни, у вихованні 

малолітнього  сина, Золотарьова Владислава Павловича, 

14.12.2010р.н.» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

7.7 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу батьку, Забродському Валерію 

Валерійовичу, від імені малолітньої доньки, Забродської 

Божени Валеріївни, 09.12.2012 р.н., на продаж 3/10 частині 

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

(Дзержинська), буд.17, кв.47, та на прийняття в дар 

рівноцінної частини квартири за адресою: Київська обл., м. 

Ірпінь, вул. Мінеральна, буд. 7к, кв.194, на її ім’я 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №163/7 «Про надання дозволу батьку, 

Забродському Валерію Валерійовичу, від імені малолітньої 

доньки, Забродської Божени Валеріївни, 09.12.2012 р.н., на 

продаж 3/10 частині квартири за адресою: Київська обл., м. 

Ірпінь, вул. Покровська (Дзержинська), буд.17, кв.47, та на 

прийняття в дар рівноцінної частини квартири за адресою: 

Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, буд. 7к, кв.194, на її 

ім’я» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
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7.8 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Миргородському Едуарду Георгійовичу 

на укладання договору дарування 61/100 частини будинку за 

адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Зайцева Капітана, буд. 

31, в якому зареєстровані малолітні Мамчур Богдан 

Тарасович, 03.06.2008р.н., та Мамчур Ярема Тарасович, 

02.01.2017р.н., та дарування земельної ділянки кадастровий 

номер 3210900000:01:127:0183, площею 0,1362 га за адресою: 

Київська обл., м. Ірпінь, вул. Зайцева Капітана, 31/1 та 

земельної ділянки кадастровий номер 

3210900000:01:127:0184, площею 0,05 га за адресою: Київська 

обл., м. Ірпінь, вул. Зайцева Капітана, 31/1 на ім’я онука, 

Мінька Артема Олеговича 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №163/8 «Про надання дозволу 

Миргородському Едуарду Георгійовичу на укладання 

договору дарування 61/100 частини будинку за адресою: 

Київська обл., м. Ірпінь, вул. Зайцева Капітана, буд. 31, в 

якому зареєстровані малолітні Мамчур Богдан Тарасович, 

03.06.2008р.н., та Мамчур Ярема Тарасович, 02.01.2017р.н., та 

дарування земельної ділянки кадастровий номер 

3210900000:01:127:0183, площею 0,1362 га за адресою: 

Київська обл., м. Ірпінь, вул. Зайцева Капітана, 31/1 та 

земельної ділянки кадастровий номер 

3210900000:01:127:0184, площею 0,05 га за адресою: Київська 

обл., м. Ірпінь, вул. Зайцева Капітана, 31/1 на ім’я онука, 

Мінька Артема Олеговича» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

7.9 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу матері, Орел Надії Петрівні, від імені 

малолітніх дітей, Орла Дмитра Сергійовича, 14.06.2013 р.н., та 

Орел Вікторії Сергіївни, 31.10.2016 р.н., на реєстрацію у 

сервісному центрі МВС України по 1/3 частині автомобіля 

марки FORD, модель Focus 1.6і ЗНГ, тип легковий універсал-

В, номер шасі (кузова, рами) WF0SXXGCDSAY54110, 

реєстраційний номер ВМ2140АТ, рік випуску – 2010 року, 

об’єм двигуна 1596, колір – сірий, які належать їм на підставі 

свідоцтв про право на спадщину за законом від 22.08.2019 

року № 2210, та від 22.08.2019 року № 2212 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №163/9 «Про надання дозволу матері, 

Орел Надії Петрівні, від імені малолітніх дітей, Орла Дмитра 

Сергійовича, 14.06.2013 р.н., та Орел Вікторії Сергіївни, 

31.10.2016 р.н., на реєстрацію у сервісному центрі МВС 

України по 1/3 частині автомобіля марки FORD, модель Focus 

1.6і ЗНГ, тип легковий універсал-В, номер шасі (кузова, рами) 

WF0SXXGCDSAY54110, реєстраційний номер ВМ2140АТ, 

рік випуску – 2010 року, об’єм двигуна 1596, колір – сірий, які 

належать їм на підставі свідоцтв про право на спадщину за 

законом від 22.08.2019 року № 2210, та від 22.08.2019 року № 
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2212» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

7.10 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Плосконному Василю Миколайовичу та 

Чучуєнко Тетяні Вікторівні на укладення договору про 

виділення часток у спільному майні подружжя, а саме, 

квартири за адресою: Київська обл., смт. Коцюбинське, вул. 

Меблева, буд. 11-б, кв.7, в якій мають право користування їх 

неповнолітній син, Плосконний Максим Васильович, 

15.07.2005 р.н., та малолітня донька, Плосконна Олександра 

Василівна, 01.05.2010 р.н., та про надання дозволу на 

укладення договору про припинення права на аліменти для 

дітей, Плосконного Максима Васильовича, 15.07.2005 р.н., та 

Плосконної Олександри Василівни, 01.05.2010 р.н., у зв’язку з 

передачею на їх ім’я права власності на нерухоме майно, а 

саме, частини вищевказаної квартири 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №163/10 «Про надання дозволу 

Плосконному Василю Миколайовичу та Чучуєнко Тетяні 

Вікторівні на укладення договору про виділення часток у 

спільному майні подружжя, а саме, квартири за адресою: 

Київська обл., смт. Коцюбинське, вул. Меблева, буд. 11-б, 

кв.7, в якій мають право користування їх неповнолітній син, 

Плосконний Максим Васильович, 15.07.2005 р.н., та 

малолітня донька, Плосконна Олександра Василівна, 

01.05.2010 р.н., та про надання дозволу на укладення договору 

про припинення права на аліменти для дітей, Плосконного 

Максима Васильовича, 15.07.2005 р.н., та Плосконної 

Олександри Василівни, 01.05.2010 р.н., у зв’язку з передачею 

на їх ім’я права власності на нерухоме майно, а саме, частини 

вищевказаної квартири» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

7.11 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу матері, Пушкар Ганні Миколаївні, на 

укладання договору дарування квартири за адресою: Київська 

обл., м. Ірпінь, вул. Мечнікова, буд. 112-б, кв. 8, на ім’я 

малолітнього сина, Пушкаря Михайла Олександровича, 

31.12.2011 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №163/11 «Про надання дозволу матері, 

Пушкар Ганні Миколаївні, на укладання договору дарування 

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

буд. 112-б, кв. 8, на ім’я малолітнього сина, Пушкаря Михайла 

Олександровича, 31.12.2011 р.н.» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
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7.12 СЛУХАЛИ: Про надання малолітньому Котову Костянтину Романовичу, 

12 листопада 2008 року народження, статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №163/12 «Про надання малолітньому 

Котову Костянтину Романовичу, 12 листопада 2008 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів.» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

7.13 СЛУХАЛИ: Про надання неповнолітній Змієвській Софії Сергіївні, 30 

червня 2005 року народження, статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №163/13 «Про надання неповнолітній 

Змієвській Софії Сергіївні, 30 червня 2005 року народження, 

статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

7.14 СЛУХАЛИ: Про надання малолітньому Змієвському Івану Сергійовичу, 21 

червня 2009 року народження, статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №163/14 «Про надання малолітньому 

Змієвському Івану Сергійовичу, 21 червня 2009 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

7.15 СЛУХАЛИ: Про надання малолітній Лукошкіній Катерині Дмитрівні, 30 

вересня 2016 року народження, статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №163/15 «Про надання малолітній 

Лукошкіній Катерині Дмитрівні, 30 вересня 2016 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

7.16 СЛУХАЛИ: Про надання малолітньому Овсянко Владиславу Юрійовичу, 

03 вересня 2014 року народження, статусу дитини, яка 
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постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №163/16 «Про надання малолітньому 

Овсянко Владиславу Юрійовичу, 03 вересня 2014 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

7.17 СЛУХАЛИ: Про надання малолітній Овсянко Олесі Юріївні, 03 вересня 

2014 року народження, статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №163/17 «Про надання малолітній 

Овсянко Олесі Юріївні, 03 вересня 2014 року народження, 

статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

7.18 СЛУХАЛИ: Про надання малолітній Овсянко Ярославі Юріївні, 04 червня 

2011 року народження, статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №163/18 «Про надання малолітній 

Овсянко Ярославі Юріївні, 04 червня 2011 року народження, 

статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

7.19 СЛУХАЛИ: Про надання малолітній Черкасовій Марії Анатоліївні, 19 

лютого 2009 року народження, статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №163/19 «Про надання малолітній 

Черкасовій Марії Анатоліївні, 19 лютого 2009 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

7.20 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу матері, Данилюк Лілії Василівні, на 

укладання договору купівлі - продажу квартири за адресою: 

Київська обл., м. Ірпінь, вул. Пушкінська, буд. 25-в, кв.88, на 

ім’я малолітньої доньки Дещенко Ліани Русланівни, 

10.01.2007р.н. 
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 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №163/20 «Про надання дозволу матері, 

Данилюк Лілії Василівні, на укладання договору купівлі - 

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

Пушкінська, буд. 25-в, кв.88, на ім’я малолітньої доньки 

Дещенко Ліани Русланівни, 10.01.2007р.н.» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

 

  

 

Головуючий                                                                                              О.Г. Маркушин 
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П Е Р Е Л І К 

рішень, які було прийнято на засіданні 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 
від «16» жовтня 2019 року 9.00 

 

 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ  

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ОБОРОННОЇ ТА 

МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

1 

Про безоплатну передачу пожежних рукавів та квадрокоптера DJI MAVIC 2 

PRO 36-й державно- пожежній рятувальній частині 2-го державно- 

пожежного рятувального загону ГУ ДСНС України у Київській області (м. 

Ірпінь) 

157 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА «ІРПІНЬ» 

2.1 

Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Капітальний 

ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Северинівська, 162 в м. Ірпінь 

Київської області (в. т. ч. проектування)»  

158/1 

2.2 

Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Капітальний 

ремонт  шиферної покрівлі  буд. по вул. Покровська, 4 в м. Ірпінь Київської 

області» 

158/2 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

3.1 
Про демонтаж  пункту збору вторинної сировини «ЕКО-пункт», 

розташованого за адресою: м. Ірпінь, вул. Миру, 16 
159/1 

3.2 
Про затвердження складу постійно діючої комісії по обстеженню зелених 

насаджень 
159/2 

3.3 Про надання дозволу на проведення ярмарки в межах міста Ірпеня 159/3 

3.4 
Про надання дозволу на встановлення обмежувачів руху за адресою: м. 

Ірпінь, вул. Ново-Оскольска, 6-а (біля сміттєвого майданчику) 
159/4 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

4. Про затвердження проектно-кошторисної документації 160 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ, ІНВЕСТИЦІЙ 

ТА ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

5.1 

Про погодження списків громадян України, які мають право на одержання  

приватизаційних паперів за адресою: Київська область, селище Ворзель, 

вул. Кленова, буд. 11-Б, секція 1, кв. 9 

161/1 

  5 .2 Про передачу квартир у власність громадян 161/2 

5.3 

Про внесення змін до Порядку взяття громадян на соціальний квартирний 

облік, їх перебування на такому обліку, зняття з нього та надання 

соціального житлового фонду для осіб, які потребують соціального захисту 

161/3 

5.4 Про взяття на квартирний облік 161/4 

5.5 Про взяття на соціальний квартирний облік 161/5 

5.6 Про упорядкування квартирних справ 161/6 

5.7 Про включення квартири до числа службових та видачу службового ордеру 161/7 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

6.1 
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна 

– дачному будинку гр. Суткового І.Ф.  в  м. Ірпінь по вул. Найкращій 
162/1 
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6.2 

Про погодження гр. Мніщенку С.В. переведення садового будинку в м. 

Ірпінь, садівницьке товариство „Енергетик” по вул. Незалежності, 71 в 

житловий будинок 

162/2 

6.3 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна 

– житловому будинку гр. Насартикіна В.М. в  м. Ірпінь по провулку 

Річковому, 9 

162/3 

6.4 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності                                                                                                               

гр. Дубенчак Т. С. в м. Ірпінь по вул. Північній, 73 з присвоєнням нових 

поштових адрес 

162/4 

6.5 
Про  визнання  частини житлового будинку окремим об’єктом власності в м. 

Ірпінь по вул.  Північній, 79                                                                                             
162/5 

6.6 

Про зміну  адресного номеру  земельної ділянки, що знаходиться у власності 

фізичної особи-підприємця Міхеєва В.П. в м. Ірпінь по вул. Дем’яна Попова, 

26-а                                                                                             

162/6 

6.7 
Про зміну  поштової адреси земельній ділянці, що знаходяться у власності гр.  

Цибенка В.О. в м. Ірпінь по вул.  Лугова, 2                                                                                            
162/7 

6.8 
Про зміну поштової адреси гаража, що знаходиться у власності гр. Шейка Г. 

О. в м. Ірпінь по вул. Слов’янській, 40-а 
162/8 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

7.1 
Про надання статусу дитини-сироти малолітній Разборській Ларисі 

Сергіївні, 16.03.2009р.н.  
163/1 

7.2 
Про надання статусу дитини-сироти малолітній Разборській Софії Сергіївні, 

20.06.2012р.н. 
163/2 

7.3 

Про внесення змін до рішення №56/17 від 09.04.2019року „Про 

затвердження Положення, Регламенту та складу комісії з питань захисту 

прав дитини при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради ” 

163/3 

7.4 

Про затвердження висновку про недоцільність відібрання малолітньої 

дитини, Артемчук Аліси Ігорівни, 05.11.2015р.н., від її матері, Мошковської 

Євгенії Миколаївни 

163/4 

7.5 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських                                          

прав Вінника Михайла Олександровича відносно малолітньої доньки, 

Вінник Аріни Михайлівни, 19.02.2012 р.н. 

163/5 

7.6 

Про визначення способу участі матері, Войтович Інни Олександрівни, у 

вихованні малолітнього  сина, Золотарьова Владислава Павловича, 

14.12.2010р.н. 

163/6 

7.7 

Про надання дозволу батьку, Забродському Валерію Валерійовичу, від 

імені малолітньої доньки, Забродської Божени Валеріївни, 09.12.2012 р.н., 

на продаж 3/10 частині квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. 

Покровська (Дзержинська), буд.17, кв.47, та на прийняття в дар рівноцінної 

частини квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 

буд. 7к, кв.194, на її ім’я 

163/7 

7.8 

Про надання дозволу Миргородському Едуарду Георгійовичу на укладання 

договору дарування 61/100 частини будинку за адресою: Київська обл., м. 

Ірпінь, вул. Зайцева Капітана, буд. 31, в якому зареєстровані малолітні 

Мамчур Богдан Тарасович, 03.06.2008р.н., та Мамчур Ярема Тарасович, 

02.01.2017р.н., та дарування земельної ділянки кадастровий номер 

3210900000:01:127:0183, площею 0,1362 га за адресою: Київська обл., м. 

Ірпінь, вул. Зайцева Капітана, 31/1 та земельної ділянки кадастровий номер 

3210900000:01:127:0184, площею 0,05 га за адресою: Київська обл., м. 

Ірпінь, вул. Зайцева Капітана, 31/1 на ім’я онука, Мінька Артема Олеговича 

163/8 

7.9 

Про надання дозволу матері, Орел Надії Петрівні, від імені малолітніх 

дітей, Орла Дмитра Сергійовича, 14.06.2013 р.н., та Орел Вікторії 

Сергіївни, 31.10.2016 р.н., на реєстрацію у сервісному центрі МВС України 

163/9 
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по 1/3 частині автомобіля марки FORD, модель Focus 1.6і ЗНГ, тип 

легковий універсал-В, номер шасі (кузова, рами) WF0SXXGCDSAY54110, 

реєстраційний номер ВМ2140АТ, рік випуску – 2010 року, об’єм двигуна 

1596, колір – сірий, які належать їм на підставі свідоцтв про право на 

спадщину за законом від 22.08.2019 року № 2210, та від 22.08.2019 року № 

2212 

7.10 

Про надання дозволу Плосконному Василю Миколайовичу та Чучуєнко 

Тетяні Вікторівні на укладення договору про виділення часток у спільному 

майні подружжя, а саме, квартири за адресою: Київська обл., смт. 

Коцюбинське, вул. Меблева, буд. 11-б, кв.7, в якій мають право 

користування їх неповнолітній син, Плосконний Максим Васильович, 

15.07.2005 р.н., та малолітня донька, Плосконна Олександра Василівна, 

01.05.2010 р.н., та про надання дозволу на укладення договору про 

припинення права на аліменти для дітей, Плосконного Максима 

Васильовича, 15.07.2005 р.н., та Плосконної Олександри Василівни, 

01.05.2010 р.н., у зв’язку з передачею на їх ім’я права власності на нерухоме 

майно, а саме, частини вищевказаної квартири 

163/10 

7.11 

Про надання дозволу матері, Пушкар Ганні Миколаївні, на укладання 

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

Мечнікова, буд. 112-б, кв. 8, на ім’я малолітнього сина, Пушкаря Михайла 

Олександровича, 31.12.2011 р.н. 

163/11 

7.12 

Про надання малолітньому Котову Костянтину Романовичу, 12 листопада 

2008 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів.   

163/12 

7.13 

Про надання неповнолітній Змієвській Софії Сергіївні, 30 червня 2005 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

163/13 

7.14 

Про надання малолітньому Змієвському Івану Сергійовичу, 21 червня 2009 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій 

та збройних конфліктів 

163/14 

7.15 

Про надання малолітній Лукошкіній Катерині Дмитрівні, 30 вересня 2016 

року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій 

та збройних конфліктів 

163/15 

7.16 

Про надання малолітньому Овсянко Владиславу Юрійовичу, 03 вересня 

2014 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

163/16 

7.17 

Про надання малолітній Овсянко Олесі Юріївні, 03 вересня 2014 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

163/17 

7.18 

Про надання малолітній Овсянко Ярославі Юріївні, 04 червня 2011 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

163/18 

7.19 

Про надання малолітній Черкасовій Марії Анатоліївні, 19 лютого 2009 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів. 

163/19 

7.20 

Про надання дозволу матері, Данилюк Лілії Василівні, на укладання 

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

вул. Пушкінська, буд. 25-в, кв.88, на ім’я малолітньої доньки Дещенко 

Ліани Русланівни, 10.01.2007р.н. 

163/20 

 

 

 

 

Керуючий справами                                                                                               Д.М. Негреша 

 

 


