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ІРПІНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

П Р О Т О К О Л 

 

ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ  

 

25 січня  2018 р.                                           м. Ірпінь 

 

Загальний склад ради: 36 депутатів 

 

Зареєструвались на початок засідання: 29 депутатів 

 

Відсутні:  

1.  Кременчук В. В.  

2.  Мельничук Б. О. 

3.  Плешко М. В.  

4.  Нелюбин В. Л.  

5.  Носков С. І.  

6.  Чайка Г. Г.  

7.  Шевченко М. І.  

 

В роботі сесії беруть участь завідувачі відділами, управліннями міської ради, 

керівники установ, підприємств та організацій міста, керівники та актив об’єднань 

громадян у місті, представники громадськості, депутати обласної ради, засоби масової 

інформації. 

                  

       Головує на сесії Ірпінський міський голова Карплюк Володимир Андрійович. 

              

       Лічильна комісія:       Маркушин Олександр Григорович, 

 

                                             Король Петро Петрович, 

 

                                            Страховський Андрій Андрійович . 

                                                                                                                         

      ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА” – 23,  „ПРОТИ” –  1  , „УТРИМАЛИСЬ” – 1, 

      «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1.  Депутатські запити 

 Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

2.  Про затвердження результатів таємного голосування та обрання секретаря 



 

3 

Ірпінської міської ради VII скликання 

 Доповідач: Карплюк В.А.- міський голова 

3.  Про затвердження оновленого складу постійних депутатських комісій 

 Доповідач: Карплюк В.А.- міський голова 

4.  Про розгляд листа Комітету Верховної Ради України з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

5.  Про розгляд електронної петиції «Встановлення світлофора на перехресті біля 

школи №2 (вул.Соборної та вул. Тургенівської) в м. Ірпінь» 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

6.  Про внесення змін до рішення 44-ї сесії Ірпінської міської ради VII скликання 

від 28.12.2017 р. № 3044-44-VII «Про міський бюджет м. Ірпінь на 2018 рік» 

 Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 

7.  Про внесення змін до рішення 8 сесії V скликання № 256-8-V від 22.12.2006 

року „Про затвердження Положення про порядок і нормативи відрахування до 

бюджету міста Ірпінь частини чистого прибутку (доходу) господарськими 

організаціями, які належать до комунальної власності” 

 Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 

8.  Про зміни штатної чисельності структурних підрозділів відділу культури, 

національностей та релігій Ірпінської міської ради 

 Доповідач: Антонюк Є.П.- начальник відділу культури,  національностей та 

релігій 

9.  Про затвердження Угод про внесення змін до договорів про залучення коштів 

замовників будівництва об’єктів архітектури на розвиток інженерно-

транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь 

 Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 

10.  Про затвердження договору про залучення коштів замовників будівництва 

об’єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної 

інфраструктури м. Ірпінь з Ховричем М.Г. по об’єкту будівництва за адресою: 

м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 18-а 

 Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 

11.  Про затвердження договору про залучення коштів замовників будівництва 

об’єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної 

інфраструктури м. Ірпінь з Огійчуком Т.В., Бутком В.В., Рябченком С.В., 

Герасимчуком С.М. по об’єкту будівництва за адресою: м. Ірпінь, вул. Соборна, 

2/30, 2/31, 2/33, 2/60 

 Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 

12.  Про надання дозволу КП «Ірпіньводоканал» на прийняття на баланс 

самопливного каналізаційного колектора по вул. Маяковського 

 Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління ІРІ та ЖКГ 

13.  Про доповнення переліку об’єктів комунальної власності, що можуть бути 

надані в оренду з конкурсу 

 Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління ІРІ та ЖКГ 

14.  Про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії з розгляду питань 

https://imr.gov.ua/city-council/vikonavchi-organi-radi#kylt_nac_ta_relig
https://imr.gov.ua/city-council/vikonavchi-organi-radi#kylt_nac_ta_relig
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про надання в оренду комунального майна від 05.01.2018 №1/2018 

 Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління ІРІ та ЖКГ 

15.  Про надання дозволу КП «Управління житлово-комунального господарства 

«Ірпінь» на зняття з балансу житлового будинку 

 Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління ІРІ та ЖКГ 

16.  Про затвердження лімітів на використання води із водопроводу і скид стоків в 

міську мережу різними водокористувачами води по КП "Ірпіньводоканал" 

 Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління ІРІ та ЖКГ 

17.  Про внесення змін та доповнення до «Порядку розміщення зовнішньої реклами 

в м. Ірпінь» затверджених рішенням сесії Ірпінської міської ради № 2636-39-VI 

від 20.12.2012 р. (зі змінами від 15.09.2016 р. № 1275-21-VII) 

 Доповідач: Алєксєєва Є.В.- начальник КП «Контроль благоустрою міста» 

18.  Про надання гр. Іванченку С.В. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання 

 Доповідач: Алєксєєва Є.В.- начальник КП «Контроль благоустрою міста» 

19.  Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради від 15.09.2016 року 

№1265-21-VІI «Про розгляд звернення замовників будівництва об’єктів 

архітектури щодо пайового внеску в розвиток інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури м. Ірпінь» 

 Доповідач: Дворніков І.Є.- директор КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 

20.  Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради від 22.12.2016 року 

№1723-26-VІI  «Про розгляд звернення замовника будівництва ЖБК «ГРАНД 

ВІЛЛАС УКРАЇНА» щодо пайового внеску в розвиток інженерно-транспортної 

та соціальної інфраструктури м. Ірпінь» 

 Доповідач: Дворніков І.Є.- директор КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 

21.  Про обмеження поверховості забудови на території Ірпінської міської ради 

 Доповідач: Сапон М.М.- начальник відділу архітектури 

22.  Різне. 

 

  

Маркушин О. Г. – депутат Ірпінської міської ради: 

Зачитує протокол лічильної комісії. 

Головою лічильної комісії обрано – Маркушина О. Г.  

Секретарем лічильної комісії обрано – Короля П. П.  
 

Карплюк В. А. – міський голова: 

Пропоную затвердити протокол лічильної комісії. 

ВИРІШИЛИ: затвердити протокол лічильної комісії. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

Карплюк В. А. – міський голова: 

Переходимо до розгляду порядку денного. 

Ставиться на голосування пропозиція прийняти порядок денний «За основу». 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний «За основу». 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
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Карплюк В. А. – міський голова: 

Які у кого будуть пропозиції відносно порядку денного? 

Оскільки пропозицій до порядку денного немає,  

пропоную затвердити порядок денний «в цілому». 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний «в цілому». 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”-28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 

 

1.  СЛУХАЛИ: Депутатські запити 
 

  Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 
 

Депутатських запитів не надходило. 
 

2.  СЛУХАЛИ: Про затвердження результатів таємного голосування та обрання 

секретаря Ірпінської міської ради VII скликання 
 

  Доповідач: Карплюк В.А.- міський голова 

Оголошує пропозицію щодо обрання на посаду секретаря ради Попсуй 

Анастасію Вікторівну та попередив її щодо наявного конфлікту інтересів 

при голосуванні за дане питання. 
 

Карплюк В.А.- міський голова зачитує порядок таємного голосування 

обрання секретаря ради. 

Ставиться на голосування пропозиція затвердити протокол №2 лічильної 

комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: затвердити протокол №2 лічильної комісії. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

Проводиться процедура таємного голосування. 
 

Оголошуються результати голосування. 
 

Маркушин О. Г. – голова лічильної комісії зачитує протокол лічильної 

комісії №3. 
 

Карплюк В. А. – міський голова: 

Ставиться на голосування пропозиція затвердити протокол лічильної 

комісії №3. 
 

ВИРІШИЛИ: затвердити протокол лічильної комісії №3. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 
 

Секретарем Ірпінської міської ради УІІ скликання обрано Попсуй 

Анастасію Вікторівну. 
 

Карплюк В. А. – міський голова: 

Ставиться на голосування пропозиція прийняти рішення «Про 

затвердження результатів таємного голосування та обрання секретаря 

Ірпінської міської ради VII скликання». 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження результатів 

таємного голосування та обрання секретаря Ірпінської міської ради VII 
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скликання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

3.  СЛУХАЛИ: Про затвердження оновленого складу постійних депутатських комісій 
 

  Доповідач: Карплюк В.А.- міський голова 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження оновленого 

складу постійних депутатських комісій». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

4.  СЛУХАЛИ: Про розгляд листа Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд листа Комітету 

Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

5.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції «Встановлення світлофора на 

перехресті біля школи №2 (вул.Соборної та вул. Тургенівської) в м. 

Ірпінь» 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції 

«Встановлення світлофора на перехресті біля школи №2 (вул.Соборної 

та вул. Тургенівської) в м. Ірпінь»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

6.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 44-ї сесії Ірпінської міської ради VII 

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

Ірпінь на 2018 рік» 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 44-ї 

сесії Ірпінської міської ради VII скликання від 28.12.2017 р. № 3044-44-

VII «Про міський бюджет м. Ірпінь на 2018 рік»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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7.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 8 сесії V скликання № 256-8-V від 

22.12.2006 року „Про затвердження Положення про порядок і нормативи 

відрахування до бюджету міста Ірпінь частини чистого прибутку 

(доходу) господарськими організаціями, які належать до комунальної 

власності” 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 8 сесії 

V скликання № 256-8-V від 22.12.2006 року „Про затвердження 

Положення про порядок і нормативи відрахування до бюджету міста 

Ірпінь частини чистого прибутку (доходу) господарськими 

організаціями, які належать до комунальної власності”». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

8.  СЛУХАЛИ: Про зміни штатної чисельності структурних підрозділів відділу 

культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради 
 

  Доповідач: Антонюк Є.П.- начальник відділу культури, національностей 

та релігій 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про зміни штатної чисельності 

структурних підрозділів відділу культури, національностей та релігій 

Ірпінської міської ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

9.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Угод про внесення змін до договорів про залучення 

коштів замовників будівництва об’єктів архітектури на розвиток 

інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Угод про 

внесення змін до договорів про залучення коштів замовників 

будівництва об’єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і 

соціальної інфраструктури м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

10.  СЛУХАЛИ: Про затвердження договору про залучення коштів замовників 

будівництва об’єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і 

соціальної інфраструктури м. Ірпінь з Ховричем М.Г. по об’єкту 

будівництва за адресою: м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 18-а 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

https://imr.gov.ua/city-council/vikonavchi-organi-radi#kylt_nac_ta_relig
https://imr.gov.ua/city-council/vikonavchi-organi-radi#kylt_nac_ta_relig
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження договору про 

залучення коштів замовників будівництва об’єктів архітектури на 

розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь з 

Ховричем М.Г. по об’єкту будівництва за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Мінеральна, 18-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

11.  СЛУХАЛИ: Про затвердження договору про залучення коштів замовників 

будівництва об’єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і 

соціальної інфраструктури м. Ірпінь з Огійчуком Т.В., Бутком В.В., 

Рябченком С.В., Герасимчуком С.М. по об’єкту будівництва за адресою: 

м. Ірпінь, вул. Соборна, 2/30, 2/31, 2/33, 2/60 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження договору про 

залучення коштів замовників будівництва об’єктів архітектури на 

розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь з 

Огійчуком Т.В., Бутком В.В., Рябченком С.В., Герасимчуком С.М. по 

об’єкту будівництва за адресою: м. Ірпінь, вул. Соборна, 2/30, 2/31, 2/33, 

2/60». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

12.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП «Ірпіньводоканал» на прийняття на баланс 

самопливного каналізаційного колектора по вул. Маяковського 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 30, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу КП 

«Ірпіньводоканал» на прийняття на баланс самопливного 

каналізаційного колектора по вул. Маяковського». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

13.  СЛУХАЛИ: Про доповнення переліку об’єктів комунальної власності, що можуть 

бути надані в оренду з конкурсу 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про доповнення переліку об’єктів 

комунальної власності, що можуть бути надані в оренду з конкурсу». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

14.  СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії з розгляду 

питань про надання в оренду комунального майна від 05.01.2018 

№1/2018 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління ІРІ та ЖКГ 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження протоколу 

засідання конкурсної комісії з розгляду питань про надання в оренду 

комунального майна від 05.01.2018 №1/2018». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

15.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП «Управління житлово-комунального 

господарства «Ірпінь» на зняття з балансу житлового будинку 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 30, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу КП 

«Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь» на зняття з 

балансу житлового будинку». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

16.  СЛУХАЛИ: Про затвердження лімітів на використання води із водопроводу і скид 

стоків в міську мережу різними водокористувачами води по КП 

"Ірпіньводоканал" 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження лімітів на 

використання води із водопроводу і скид стоків в міську мережу різними 

водокористувачами води по КП "Ірпіньводоканал"». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

17.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнення до «Порядку розміщення зовнішньої 

реклами в м. Ірпінь» затверджених рішенням сесії Ірпінської міської 

ради № 2636-39-VI від 20.12.2012 р. (зі змінами від 15.09.2016 р. № 1275-

21-VII) 
 

  Доповідач: Алєксєєва Є.В.- начальник КП «Контроль благоустрою 

міста» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін та доповнення до 

«Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Ірпінь» затверджених 

рішенням сесії Ірпінської міської ради № 2636-39-VI від 20.12.2012 р. (зі 

змінами від 15.09.2016 р. № 1275-21-VII)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

18.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Іванченку С.В. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж газопостачання 
 

  Доповідач: Алєксєєва Є.В.- начальник КП «Контроль благоустрою 
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міста» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 8 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Іванченку С.В. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

19.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради від 15.09.2016 

року №1265-21-VІI  «Про розгляд звернення замовників будівництва 

об’єктів архітектури щодо пайового внеску в розвиток інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь» 
 

  Доповідач: Дворніков І.Є.- директор КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 

Ірпінської міської ради від 15.09.2016 року №1265-21-VІI  «Про розгляд 

звернення замовників будівництва об’єктів архітектури щодо пайового 

внеску в розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

м. Ірпінь»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

20.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради від 22.12.2016 

року №1723-26-VІI  «Про розгляд звернення замовника будівництва 

ЖБК «ГРАНД ВІЛЛАС УКРАЇНА» щодо пайового внеску в розвиток 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь» 
 

  Доповідач: Дворніков І.Є.- директор КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 

Ірпінської міської ради від 22.12.2016 року №1723-26-VІI  «Про розгляд 

звернення замовника будівництва ЖБК «ГРАНД ВІЛЛАС УКРАЇНА» 

щодо пайового внеску в розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури м. Ірпінь»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

21.  СЛУХАЛИ: Про обмеження поверховості забудови на території Ірпінської міської 

ради 
 

  Доповідач: Сапон М.М.- начальник відділу архітектури 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про обмеження поверховості 

забудови на території Ірпінської міської ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  Карплюк В. А. – міський голова: 
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Пропоную закрити сорок шосту позачергову сесію Ірпінської міської 

ради VІІ скликання. 
 

ВИРІШИЛИ: закрити сорок шосту позачергову сесію Ірпінської міської 

ради VІІ скликання. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 30, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

 

 
 

 

Міський голова                                                                         В. А. Карплюк 


