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ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БУЧАНСЬКИЙ РАЙОН 

КИЇВСЬКА  ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

П Р О Т О К О Л    №15 

 

чергового засідання виконавчого комітету 

 

від «12» жовтня 2021 року                            09:00 год.                                                     м.  Ірпінь                           

           

              

Головуючий              Олександр МАРКУШИН 

Секретар                    Дмитро НЕГРЕША             

    

                                                Взяли участь у засіданні: 

 

Андрій КРАВЧУК 

Ігор ДВОРНІКОВ 

Микола ГОЛОВКЕВИЧ 

Ольга КОРЧИНСЬКА  

Андрій ЛЕВКІВСЬКИЙ 

Олег ОПОЛІНСЬКИЙ 

Діана БОНДАР 

Максим МЕЛЬНИК 

Володимир ВИГІННИЙ  

Катерина ПАСЮК 

Богдан ГАВРИЛЮК  

Галина ВАЛЬЧИШИН 

Ярослав ХРАПСЬКИЙ 

Сергій ДІДУСЬ 

 

Член виконкому 

Член виконкому 

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: 

 

Дмитро БІРЮК, Анжела МАКЕЄВА, Лідія МИХАЛЬЧЕНКО, Ігор КУЦЕНКО 

 

 

Присутні на засіданні: 

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного     

 

Доповідає:  Олександр МАРКУШИН –  міський голова 

1. Жанна ОСТАПЧУК Директор КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 

2. Сергій КАНЮРА Начальник правління ІРІ та ЖКГ 

3. Михайло САПОН Головний спеціаліст відділу архітектури та містобудування 

4. Катерина КАРАЧЕНЦЕВА Начальник відділу КП «Управління благоустрою міста» 

5. Марина ПРОСЯНИК Заступник начальника служби у справах дітей та сім’ї 

6. Сергій СКРИПНИК Директор КП «УЖКГ «Ірпінь» 

7. Представники ЗМІ Інформаційне агенство «ITV» 
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П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й  

позачергового засідання виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 

№ 

п/п 
НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

1 Про затвердження проектно-кошторисної документації 
Жанна ОСТАПЧУК 

 – директор КП 

ПИТАННЯ  

КП «УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА «ІРПІНЬ» 

2 Про затвердження кошторисної документації  
Сергій СКРИПНИК 

 – директор КП 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

3.1 
Про надання дозволу на знесення, кронування та санітарну чистку 

аварійних, сухостійних дерев у м. Ірпінь 

Катерина 

КАРАЧЕНЦЕВА 

– начальник відділу 

3.2 

Про надання дозволу на знесення зелених насаджень у зв’язку із 

впорядкуванням земельних площ для облаштування проїзду 

загального користування по вул. Ново-Оскольська, 34 у м. Ірпінь 

-//- 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

4.1 

Про коригування тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання теплової 

енергії, що надаються ДП «Теплоенерго» ПрАТ«Бородянська 

спеціалізована пересувна механізована колона №15» 

Сергій КАНЮРА 

– начальник 

управління 

4.2 

Про коригування тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання теплової 

енергії, що надаються КПП "Теплоенергопостач" Ірпінської міської 

ради 

-//- 

4.3 

Про встановлення тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання теплової 

енергії з використанням альтернативних джерел енергії, що 

надаються ТОВ «ІНВЕСТ ГРУП ТЕПЛОЕНЕРГО» 

-//- 

4.4 

Про встановлення тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання теплової 

енергії з використанням альтернативних джерел енергії, що 

надаються МПП «ВПК» 

-//- 

4.5 

Про коригування тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання теплової 

енергії, що надаються ПКПП «Теплокомунсервіс» 
-//- 

4.6 
Про затвердження платних послуг, які надаються КНП «Ірпінська 

стоматологія» ІМР в новій редакції -//- 

 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 
 

5.1 
Про оформлення ФОП Філімонову С.А. дозволу на розміщення 

об’єкту зовнішньої реклами в місті Ірпінь  

Михайло САПОН 

– начальник відділу 



 4 

5.2 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності з присвоєнням нових поштових адрес на підставі 

висновку №590-21 від 29.09.2021р.  

-//- 

5.3 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна-магазину змішаної торгівлі на підставі 

декларації про готовність об’єкта, Р№КС101210907854 від 

08.09.2021р. 

-//- 

5.4 

Про  присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна-зблокованому житловому будинку на підставі 

декларації про готовність до експлуатації об’єкта,                               

Р№ КС101210920678 

-//- 

5.5 

Про  присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна-зблокованому житловому будинку на підставі 

декларації про готовність до експлуатації об’єкта,                                

Р№ КС101210914129 від 14.09.2021р. 

-//- 

5.6 

Про надання дозволу на встановлення огорожі (паркану) та 

автоматичних відкатних воріт на прибудинковій території будинків 

по вул. Котляревського, № 52-А  та вул. Полтавська, № 63 в                   

м. Ірпінь Бучанського р-ну Київської обл. 

-//- 

5.7 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності  з присвоєнням нових поштових адрес згідно висновку за 

№ 25/6 від 25.06.2021 р. 

-//- 

5.8 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – індивідуальному житловому будинку на 

підставі сертифікату № КС 161210831940 від 31 серпня 2021 року 

-//- 

5.9 
Про оформлення ФОП Нетецькому С. К. дозволу на розміщення 

об’єкту зовнішньої реклами в місті Ірпінь  
-//- 

5.10 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – багатоквартирному житловому будинку з 

підземним паркінгом і вбудовано-прибудовами приміщеннями 

громадського призначення (І черга) на підставі сертифіката                             

№ ІУ123210906687 від 08 вересня 2021 року 

-//- 

5.11 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – житловому будинку на підставі сертифікату                    

№ КС 101210927471 від 27 вересня 2021 року 

-//- 

5.12 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна-житловому будинку на підставі декларації про 

готовність об’єкта, Р№КС101210927200 від 27.09.2021р. 

-//- 

5.13 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна-житловому будинку на підставі декларації про 

готовність об’єкта, Р№КС101210927239 від 27.09.2021р. 

-//- 

5.14 

Про  присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна-зблокованому житловому будинку на підставі 

декларації про готовність до експлуатації об’єкта,                                  

Р№ КС101210920173 

-//- 

5.15 

Про переведення садового будинку в житловий  на підставі звіту  

про проведення технічного огляду дачного (садового) будинку від 

23 вересня 2021 року  

-//- 

5.16 

Про оформлення ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» по вул. Сковороди Григорія 

в м. Ірпінь дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами в           

м. Ірпінь 

-//- 

5.17 

Про оформлення ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» по вул. Гостомельське 

шосе  в м. Ірпінь дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої 

реклами в м. Ірпінь 

-//- 
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5.18 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – житловому будинку на підставі декларації                   

№ КС101210927191 від 27 вересня 2021 року 

-//- 

5.19 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – житловому будинку на підставі декларації                

№ КС101210927430 від 27 вересня 2021 року 

-//- 

5.20 
Про оформлення ТОВ «ТРАШ» дозволів на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь  

-//- 

5.21 
Про оформлення ТОВ «ФУДС-ТОРГ» дозволів на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами в місті Ірпінь  

-//- 

5.22 
Про оформлення ФОП Клименко П.О. дозволу на розміщення 

об’єкту зовнішньої реклами в місті Ірпінь  

-//- 

5.23 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – індивідуальному житловому будинку на 

підставі декларації № КС101210927685  

-//- 

5.24 

Про надання дозволу на встановлення шлагбауму на території  ЗДО 

№ 8 «Колібрі» по вул. Г. Сковороди, 9 в м. Ірпінь Бучанського р-ну  

Київської обл. 

-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 
 

6.1 

Про надання дозволу Розвалову В.О. на укладення договору 

дарування будинку та земельної ділянки на ім’я неповнолітніх в 

рівних частках кожному 

Марина ПРОСЯНИК 

 – заступник 

начальника служби 

6.2 

Про надання дозволу Коваленку А.А. на укладення договору 

дарування 1/6 частини квартири, в якій зареєстрована неповнолітня, 

на ім’я  своєї сестри 

-//- 

6.3 

Про надання дозволу  Метельському А.Й. на укладення договору 

купівлі-продажу 33/100 частини будинку, в якому зареєстрована 

малолітня та на укладення договору купівлі-продажу земельних 

ділянок 

-//- 

6.4 

Про надання дозволу Борісову Є.О. та Борісовій Т.С. на укладення 

договору про поділ спільного майна подружжя, а саме, квартири, в 

якій зареєстрована малолітня донька, та про надання дозволу 

Борісову Є.О. на укладення договору дарування належної йому 

частини вищевказаної квартири на ім’я Борісової Т.С. 

-//- 

6.5 

Про надання дозволу батькам, Бєлоусу В.М. та Бєлоус Н.В., від 

імені малолітньої доньки на укладення та підписання договору про 

спільну діяльність на квартиру 

-//- 

6.6 
Про визначення способу участі батька, Гарасима А.А., у вихованні 

малолітнього сина 
-//- 

 

ВИРІШИЛИ: Порядок денний взяти за основу 

Голосували: 

 «За» – 16 

 «Проти» – 0  

   «Утримались» – 0 

 

Слухали: Про внесення змін до порядку денного 

ВИСТУПИЛИ:  

Марина ПРОСЯНИК – в. о. заступника начальника служби  

- Про надання дозволу неповнолітній Гордієнко П. В, зі згоди батьків, Гордієнко В. М. та 

Александрова В. М., на продаж квартири та прийняття в дар по  ½ частини картири на своє 

ім’я 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до порядку денного 

Голосували: 
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 «За» – 16 

 «Проти» – 0  

            «Утримались» – 0 

 

ВИСТУПИВ: Міський голова Олександр МАРКУШИН запропонував проголосувати за порядок 

денний в цілому 

ВИРІШИЛИ: Прийняти порядок денний в цілому 

Голосували: 

 «За» – 16 

 «Проти» – 0  

            «Утримались» – 0 

 

      

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й : 

 

№ 

п/п  
                 НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ 

 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації 

Доповідає: Жанна ОСТАПЧУК – директор КП 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №137 «Про затвердження проектно-кошторисної 

документації» 

Голосували: «За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

ПИТАННЯ  

КП «УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА «ІРПІНЬ» 
 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження кошторисної документації 

Доповідає: Сергій СКРИПНИК – директор КП 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №138 «Про затвердження кошторисної документації» 

Голосували: «За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

 

3.1 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на знесення, кронування та санітарну чистку 

аварійних, сухостійних дерев у м. Ірпінь 

Доповідає: Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №139 «Про надання дозволу на знесення, кронування та 

санітарну чистку аварійних, сухостійних дерев у м. Ірпінь» 

Голосували: «За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

3.2 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на знесення зелених насаджень у зв’язку із 

впорядкуванням земельних площ для облаштування проїзду загального 

користування по вул. Ново-Оскольська, 34 у м. Ірпінь 

Доповідає: Олександр Маркушин – міський голова з пропозицією утриматися від 
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прийняття даного рішення у зв’язку зі зверненнями мешканців даної вулиці 

та депутатів даного окуругу з прохання не зносити зелені насадження та 

вивчити ситуацію детальніше. 

ВИРІШИЛИ: Утрималися від прийняти рішення «Про надання дозволу на знесення 

зелених насаджень у зв’язку із впорядкуванням земельних площ для 

облаштування проїзду загального користування по вул. Ново-Оскольська, 

34 у м. Ірпінь 

Голосували: «За» – 0 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 16 

 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

4.1 СЛУХАЛИ: Про коригування тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії, що 

надаються ДП «Теплоенерго» ПрАТ«Бородянська спеціалізована пересувна 

механізована колона №15» 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №140/1 «Про коригування тарифу на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування, постачання та послугу з постачання 

теплової енергії, що надаються ДП «Теплоенерго» ПрАТ«Бородянська 

спеціалізована пересувна механізована колона №15» 

Голосували: «За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

4.2 СЛУХАЛИ: Про коригування тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії, що 

надаються КПП "Теплоенергопостач" Ірпінської міської ради 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №140/2 «Про коригування тарифу на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування, постачання та послугу з постачання 

теплової енергії, що надаються КПП "Теплоенергопостач" Ірпінської 

міської ради.» 

Голосували: «За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

4.3 СЛУХАЛИ: Про встановлення тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії з 

використанням альтернативних джерел енергії, що надаються ТОВ 

«ІНВЕСТ ГРУП ТЕПЛОЕНЕРГО» 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №140/3 «Про встановлення тарифу на теплову енергію, 

її виробництво, транспортування, постачання та послугу з постачання 

теплової енергії з використанням альтернативних джерел енергії, що 

надаються ТОВ «ІНВЕСТ ГРУП ТЕПЛОЕНЕРГО» 

Голосували: «За» – 14 

«Проти» – 2 (Сергій ДІДУСЬ, Галина ВАЛЬЧИШИН) 

«Утримались» – 0 

 

4.4 СЛУХАЛИ: Про встановлення тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії з 

використанням альтернативних джерел енергії, що надаються МПП «ВПК» 
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Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №140/4 «Про встановлення тарифу на теплову енергію, 

її виробництво, транспортування, постачання та послугу з постачання 

теплової енергії з використанням альтернативних джерел енергії, що 

надаються МПП «ВПК»» 

Голосували: «За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

4.5 СЛУХАЛИ: Про коригування тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії, що 

надаються ПКПП «Теплокомунсервіс» 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №140/5 «Про коригування тарифу на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування, постачання та послугу з постачання 

теплової енергії, що надаються ПКПП «Теплокомунсервіс»» 

Голосували: «За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

4.6 СЛУХАЛИ: Про затвердження платних послуг, які надаються КНП «Ірпінська 

стоматологія» ІМР в новій редакції 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №140/6 «Про затвердження платних послуг, які 

надаються КНП «Ірпінська стоматологія» ІМР в новій редакції» 

Голосували: «За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

5.1 СЛУХАЛИ: Про оформлення ФОП Філімонову С.А. дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №141/1 «Про оформлення ФОП Філімонову С.А. 

дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами в місті Ірпінь» 

Голосували: «За» – 14 

«Проти» – 2 (Сергій ДІДУСЬ, Галина ВАЛЬЧИШИН) 

«Утримались» – 0 

 

5.2 СЛУХАЛИ: Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності з 

присвоєнням нових поштових адрес на підставі висновку №590-21 від 

29.09.2021 р. 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №141/2 «Про виділення частин житлового будинку в 

окремі об’єкти власності з присвоєнням нових поштових адрес на підставі 

висновку №590-21 від 29.09.2021 р.» 

Голосували: «За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

5.3 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна-магазину змішаної торгівлі на підставі декларації про готовність 
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об’єкта, Р№КС101210907854 від 08.09.2021р. 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №141/3 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна-магазину змішаної торгівлі на 

підставі декларації про готовність об’єкта, Р№КС101210907854 від 

08.09.2021р.» 

Голосували: «За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

5.4 СЛУХАЛИ: Про  присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна-зблокованому житловому будинку на підставі декларації про 

готовність до експлуатації об’єкта, Р№ КС101210920678 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №141/4 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна-зблокованому житловому 

будинку на підставі декларації про готовність до експлуатації об’єкта,                               

Р№ КС101210920678 

Голосували: «За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

5.5 СЛУХАЛИ: Про  присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна-зблокованому житловому будинку на підставі декларації про 

готовність до експлуатації об’єкта, Р№ КС101210914129 від 14.09.2021р. 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №141/5 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна-зблокованому житловому 

будинку на підставі декларації про готовність до експлуатації об’єкта, Р№ 

КС101210914129 від 14.09.2021р.» 

Голосували: «За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

5.6 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на встановлення огорожі (паркану) та автоматичних 

відкатних воріт на прибудинковій території будинків по вул. 

Котляревського, № 52-А  та вул. Полтавська, № 63 в м. Ірпінь Бучанського 

р-ну Київської обл. 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №141/6 «Про надання дозволу на встановлення огорожі 

(паркану) та автоматичних відкатних воріт на прибудинковій території 

будинків по вул. Котляревського, № 52-А  та вул. Полтавська, № 63 в                   

м. Ірпінь Бучанського р-ну Київської обл.» 

Голосували: «За» – 14 

«Проти» – 2 (Сергій ДІДУСЬ, Галина ВАЛЬЧИШИН) 

«Утримались» – 0 

 

5.7 СЛУХАЛИ: Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності  з 

присвоєнням нових поштових адрес згідно висновку за № 25/6 від 

25.06.2021 р. 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №141/7 «Про виділення частин житлового будинку в 

окремі об’єкти власності  з присвоєнням нових поштових адрес згідно 
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висновку за № 25/6 від 25.06.2021 р.» 

Голосували: «За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

5.8 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – індивідуальному житловому будинку на підставі сертифікату № КС 

161210831940 від 31 серпня 2021 року 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №141/8 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – індивідуальному житловому 

будинку на підставі сертифікату № КС 161210831940 від 31 серпня 2021 

року» 

Голосували: «За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

5.9 СЛУХАЛИ: Про оформлення ФОП Нетецькому С. К. дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №141/9 «Про оформлення ФОП Нетецькому С. К. 

дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами в місті Ірпінь» 

Голосували: «За» – 14 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 2 (Сергій ДІДУСЬ, Галина ВАЛЬЧИШИН) 

 

5.10 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – багатоквартирному житловому будинку з підземним паркінгом і 

вбудовано-прибудовами приміщеннями громадського призначення (І черга) 

на підставі сертифіката  № ІУ123210906687 від 08 вересня 2021 року 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №141/10 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – багатоквартирному 

житловому будинку з підземним паркінгом і вбудовано-прибудовами 

приміщеннями громадського призначення (І черга) на підставі сертифіката  

№ ІУ123210906687 від 08 вересня 2021 року» 

Голосували: «За» – 14 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 2 (Сергій ДІДУСЬ, Галина ВАЛЬЧИШИН) 

 

5.11 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – житловому будинку на підставі сертифікату № КС 101210927471 

від 27 вересня 2021 року 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №141/11 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – житловому будинку на 

підставі сертифікату № КС 101210927471 від 27 вересня 2021 року» 

Голосували: «За» – 13 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 3 (Галина ВАЛЬЧИШИН, Сергій ДІДУСЬ, Олег 

ОПОЛІНСЬКИЙ) 
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5.12 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна-житловому будинку на підставі декларації про готовність об’єкта, 

Р№КС101210927200 від 27.09.2021р. 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №141/12 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна-житловому будинку на підставі 

декларації про готовність об’єкта, Р№КС101210927200 від 27.09.2021р.» 

Голосували: «За» – 13 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 3 (Галина ВАЛЬЧИШИН, Сергій ДІДУСЬ, Олег 

ОПОЛІНСЬКИЙ) 

 

5.13 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна-житловому будинку на підставі декларації про готовність об’єкта, 

Р№КС101210927239 від 27.09.2021р. 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №141/13 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна-житловому будинку на підставі 

декларації про готовність об’єкта, Р№КС101210927239 від 27.09.2021р.» 

Голосували: «За» – 13 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 3 (Галина ВАЛЬЧИШИН, Сергій ДІДУСЬ, Олег 

ОПОЛІНСЬКИЙ) 

 

5.14 СЛУХАЛИ: Про  присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна-зблокованому житловому будинку на підставі декларації про 

готовність до експлуатації об’єкта, Р№ КС101210920173 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №145/14 «Про присвоєння поштової 

адресиновоствореному об’єкту нерухомого майна-зблокованому житловому 

будинку на підставі декларації про готовність до експлуатації об’єкта, Р№ 

КС101210920173» 

Голосували: «За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

5.15 СЛУХАЛИ: Про переведення садового будинку в житловий  на підставі звіту про 

проведення технічного огляду дачного (садового) будинку від 23 вересня 

2021 року 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №141/15 «Про переведення садового будинку в 

житловий  на підставі звіту про проведення технічного огляду дачного 

(садового) будинку від 23 вересня 2021 року» 

Голосували: «За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

5.16 СЛУХАЛИ: Про оформлення ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» по вул. Сковороди Григорія в             

м. Ірпінь дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами в м. Ірпінь 

Доповідає: Ів Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №141/16 «Про оформлення ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» по 

вул. Сковороди Григорія в м. Ірпінь дозволів на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в м. Ірпінь» 
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Голосували: «За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

5.17 СЛУХАЛИ: Про оформлення ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» по вул. Гостомельське шосе в           

м. Ірпінь дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами в м. Ірпінь 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №141/17 «Про оформлення ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» по 

вул. Гостомельське шосе  в м. Ірпінь дозволів на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в м. Ірпінь» 

Голосували: «За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

5.18 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – житловому будинку на підставі декларації № КС101210927191 від 

27 вересня 2021 року 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №141/18 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – житловому будинку на 

підставі декларації № КС101210927191 від 27 вересня 2021 року» 

Голосували: «За» – 13 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 3 (Галина ВАЛЬЧИШИН, Сергій ДІДУСЬ, Олег 

ОПОЛІНСЬКИЙ) 

 

5.19 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – житловому будинку на підставі декларації № КС101210927430 від 

27 вересня 2021 року 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №141/19 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – житловому будинку на 

підставі декларації № КС101210927430 від 27 вересня 2021 року» 

Голосували: «За» – 13 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 3 (Галина ВАЛЬЧИШИН, Сергій ДІДУСЬ, Олег 

ОПОЛІНСЬКИЙ) 

 

5.20 СЛУХАЛИ: Про оформлення ТОВ «ТРАШ» дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої 

реклами в місті Ірпінь 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №141/20 «Про оформлення ТОВ «ТРАШ» дозволів на 

розміщення об’єктівзовнішньої реклами в місті Ірпінь» 

Голосували: «За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

5.21 СЛУХАЛИ: Про оформлення ТОВ «ФУДС-ТОРГ» дозволів на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №141/21 «Про оформлення ТОВ «ФУДС-ТОРГ» 

дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Ірпінь» 
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Голосували: «За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

5.22 СЛУХАЛИ: Про оформлення ФОП Клименко П.О. дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №141/22 «Про оформлення ФОП Клименко П.О. 

дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами в місті Ірпінь 

Голосували: «За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

5.23 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – індивідуальному житловому будинку на підставі декларації № 

КС101210927685 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №141/23 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – індивідуальному житловому 

будинку на підставі декларації № КС101210927685» 

Голосували: «За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

5.24 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на встановлення шлагбауму на території  ЗДО № 8 

«Колібрі» по вул. Г. Сковороди, 9 в м. Ірпінь Бучанського р-ну  

Київської обл. 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №141/24 «Про надання дозволу на встановлення 

шлагбауму на території  ЗДО № 8 «Колібрі» по вул. Г. Сковороди, 9 в м. 

Ірпінь Бучанського р-ну  

Київської обл.» 

Голосували: «За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

6.1 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Розвалову В.О. на укладення договору дарування 

будинку та земельної ділянки на ім’я неповнолітніх в рівних частках 

кожному 

Доповідає: Марина ПРОСЯНИК – заступник начальника служби 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №142/1 «Про надання дозволу Розвалову В.О. на 

укладення договору дарування будинку та земельної ділянки на ім’я 

неповнолітніх в рівних частках кожному» 

Голосували: «За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

6.2 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Коваленку А.А. на укладення договору дарування 1/6 

частини квартири, в якій зареєстрована неповнолітня, на ім’я  своєї сестри 

Доповідає: Марина ПРОСЯНИК – заступник начальника служби 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №142/2 «Про надання дозволу Коваленку А.А. на 

укладення договору дарування 1/6 частини квартири, в якій зареєстрована 

неповнолітня, на ім’я  своєї сестри» 

Голосували: «За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

6.3 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу  Метельському А.Й. на укладення договору купівлі-

продажу 33/100 частини будинку, в якому зареєстрована малолітня та на 

укладення договору купівлі-продажу земельних ділянок 

Доповідає: Марина ПРОСЯНИК – заступник начальника служби 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №142/3 «Про надання дозволу  Метельському А.Й. на 

укладення договору купівлі-продажу 33/100 частини будинку, в якому 

зареєстрована малолітня та на укладення договору купівлі-продажу 

земельних ділянок» 

Голосували: «За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

6.4 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Борісову Є.О. та Борісовій Т.С. на укладення договору 

про поділ спільного майна подружжя, а саме, квартири, в якій зареєстрована 

малолітня донька, та про надання дозволу Борісову Є.О. на укладення 

договору дарування належної йому частини вищевказаної квартири на ім’я 

Борісової Т.С. 

Доповідає: Марина ПРОСЯНИК – заступник начальника служби 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №142/4 «Про надання дозволу Борісову Є.О. та 

Борісовій Т.С. на укладення договору про поділ спільного майна подружжя, 

а саме, квартири, в якій зареєстрована малолітня донька, та про надання 

дозволу Борісову Є.О. на укладення договору дарування належної йому 

частини вищевказаної квартири на ім’я Борісової Т.С.» 

Голосували: «За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

6.5 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу батькам, Бєлоусу В.М. та Бєлоус Н.В., від імені 

малолітньої доньки на укладення та підписання договору про спільну 

діяльність на квартиру 

Доповідає: Марина ПРОСЯНИК – заступник начальника служби 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №142/5 «Про надання дозволу батькам, Бєлоусу В.М. та 

Бєлоус Н.В., від імені малолітньої доньки на укладення та підписання 

договору про спільну діяльність на квартиру» 

Голосували: «За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

6.6 СЛУХАЛИ: Про визначення способу участі батька, Гарасима А.А., у вихованні 

малолітнього сина 

Доповідає: Марина ПРОСЯНИК – заступник начальника служби 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №142/6 «Про визначення способу участі батька, 

Гарасима А.А., у вихованні малолітнього сина» 

Голосували: «За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 
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6.7 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу неповнолітній Гордієнко П. В, зі згоди батьків, 

Гордієнко В. М. та Александрова В. М., на продаж квартири та прийняття в 

дар по  ½ частини картири на своє ім’я 

Доповідає: Марина ПРОСЯНИК – заступник начальника служби 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №142/7 «Про надання дозволу неповнолітній Гордієнко 

П. В, зі згоди батьків, Гордієнко В. М. та Александрова В. М., на продаж 

квартири та прийняття в дар по  ½ частини картири на своє ім’я» 

Голосували: «За» – 16 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

 

 

Головуючий                   Олександр МАРКУШИН 

 

 

 

Секретар                                     Дмитро НЕГРЕША             
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П Е Р Е Л І К 

рішень, які було прийнято  

на позачерговому засіданні виконавчого комітету Ірпінської міської ради 12.10.2021 р. 

 

№ 

п/п 
НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ 

НОМЕР 

РІШЕННЯ 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

1 Про затвердження проектно-кошторисної документації 137 

ПИТАННЯ 

КП «УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА «ІРПІНЬ» 

2 Про затвердження кошторисної документації  138 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

3 
Про надання дозволу на знесення, кронування та санітарну чистку 

аварійних, сухостійних дерев у м. Ірпінь 
139 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

4.1 

Про коригування тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії, що 

надаються ДП «Теплоенерго» ПрАТ«Бородянська спеціалізована пересувна 

механізована колона №15» 

140/1 

4.2 

Про коригування тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії, що 

надаються КПП "Теплоенергопостач" Ірпінської міської ради 
140/2 

4.3 

Про встановлення тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії з 

використанням альтернативних джерел енергії, що надаються ТОВ 

«ІНВЕСТ ГРУП ТЕПЛОЕНЕРГО» 

140/3 

4.4 

Про встановлення тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії з 

використанням альтернативних джерел енергії, що надаються МПП «ВПК» 
140/4 

4.5 

Про коригування тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії, що 

надаються ПКПП «Теплокомунсервіс» 
140/5 

4.6 
Про затвердження платних послуг, які надаються КНП «Ірпінська 

стоматологія» ІМР в новій редакції 140/6 

 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 
 

5.1 
Про оформлення ФОП Філімонову С.А. дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь  
141/1 

5.2 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності з 

присвоєнням нових поштових адрес на підставі висновку №590-21 від 

29.09.2021р.  

141/2 

5.3 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна-магазину змішаної торгівлі на підставі декларації про готовність 

об’єкта, Р№КС101210907854 від 08.09.2021р. 

141/3 
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5.4 

Про  присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна-зблокованому житловому будинку на підставі декларації про 

готовність до експлуатації об’єкта, Р№ КС101210920678 

141/4 

5.5 

Про  присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна-зблокованому житловому будинку на підставі декларації про 

готовність до експлуатації об’єкта, Р№ КС101210914129 від 14.09.2021р. 

141/5 

5.6 

Про надання дозволу на встановлення огорожі (паркану) та автоматичних 

відкатних воріт на прибудинковій території будинків по вул. 

Котляревського, № 52-А  та вул. Полтавська, № 63 в  м. Ірпінь Бучанського 

р-ну Київської обл. 

141/6 

5.7 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності  з 

присвоєнням нових поштових адрес згідно висновку за № 25/6 від 

25.06.2021 р. 

141/7 

5.8 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – індивідуальному житловому будинку на підставі сертифікату № КС 

161210831940 від 31 серпня 2021 року 

141/8 

5.9 
Про оформлення ФОП Нетецькому С. К. дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь  
141/9 

5.10 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – багатоквартирному житловому будинку з підземним паркінгом і 

вбудовано-прибудовами приміщеннями громадського призначення (І черга) 

на підставі сертифіката  № ІУ123210906687 від 08 вересня 2021 року 

141/10 

5.11 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – житловому будинку на підставі сертифікату № КС 101210927471 

від 27 вересня 2021 року 

141/11 

5.12 

Про  присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна-житловому будинку на підставі декларації про готовність об’єкта, 

Р№КС101210927200 від 27.09.2021р. 

141/12 

5.13 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна-житловому будинку на підставі декларації про готовність об’єкта, 

Р№КС101210927239 від 27.09.2021р. 

141/13 

5.14 

Про  присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна-зблокованому житловому будинку на підставі декларації про 

готовність до експлуатації об’єкта,  Р№ КС101210920173 

141/14 

5.15 

Про переведення садового будинку в житловий  на підставі звіту про 

проведення технічного огляду дачного (садового) будинку від 23 вересня 

2021 року  

141/15 

5.16 
Про оформлення ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» по вул. Сковороди Григорія в м. 

Ірпінь дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами в           м. Ірпінь 
141/16 

5.17 
Про оформлення ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» по вул. Гостомельське шосе  в м. 

Ірпінь дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами в м. Ірпінь 
141/17 

5.18 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – житловому будинку на підставі декларації № КС101210927191 від 

27 вересня 2021 року 

141/18 

5.19 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – житловому будинку на підставі декларації № КС101210927430 від 

27 вересня 2021 року 

141/19 

5.20 
Про оформлення ТОВ «ТРАШ» дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої 

реклами в місті Ірпінь  
141/20 

5.21 
Про оформлення ТОВ «ФУДС-ТОРГ» дозволів на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь  
141/21 

5.22 
Про оформлення ФОП Клименко П.О. дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь  
141/22 
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5.23 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – індивідуальному житловому будинку на підставі декларації № 

КС101210927685  

141/23 

5.24 

Про надання дозволу на встановлення шлагбауму на території  ЗДО № 8 

«Колібрі» по вул. Г. Сковороди, 9 в м. Ірпінь Бучанського р-ну  

Київської обл. 

141/24 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 
 

6.1 

Про надання дозволу Розвалову В.О. на укладення договору дарування 

будинку та земельної ділянки на ім’я неповнолітніх в рівних частках 

кожному 

142/1 

 

6.2 
Про надання дозволу Коваленку А.А. на укладення договору дарування 1/6 

частини квартири, в якій зареєстрована неповнолітня, на ім’я  своєї сестри 
142/2 

6.3 

Про надання дозволу  Метельському А.Й. на укладення договору купівлі-

продажу 33/100 частини будинку, в якому зареєстрована малолітня та на 

укладення договору купівлі-продажу земельних ділянок 

142/3 

6.4 

Про надання дозволу Борісову Є.О. та Борісовій Т.С. на укладення договору 

про поділ спільного майна подружжя, а саме, квартири, в якій 

зареєстрована малолітня донька, та про надання дозволу Борісову Є.О. на 

укладення договору дарування належної йому частини вищевказаної 

квартири на ім’я Борісової Т.С. 

142/4 

6.5 

Про надання дозволу батькам, Бєлоусу В.М. та Бєлоус Н.В., від імені 

малолітньої доньки на укладення та підписання договору про спільну 

діяльність на квартиру 

142/5 

6.6 
Про визначення способу участі батька, Гарасима А.А., у вихованні 

малолітнього сина 
142/6 

6.7 

Про надання дозволу неповнолітній Гордієнко П. В, зі згоди батьків, 

Гордієнко В. М. та Александрова В. М., на продаж квартири та прийняття в 

дар по  ½ частини картири на своє ім’я 

142/7 

 

 

 

Керуючий справами                 Дмитро НЕГРЕША 


