
 

 
 

  
 

ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  №  7 
 

засідання  виконавчого  комітету  міської  ради 
 

 

 

 

 

 

від  „28” березня  2017 р. 

 

 

                                                                                                  Рішення  №  67 – 74/7 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА  

КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ  

П Р О Т О К О Л    № 7 

засідання  виконавчого  комітету 

28 березня 2017 р.          м.  Ірпінь                           

   
                

Головуючий         Христюк Д.В.   –   в.о. міського  голов –  

                                                                          перший заступник міського голови  

Секретар                        Негреша Д.М. –    керуючий справами   

    
 

                                                Взяли участь у засіданні: 

 

Денисенко Ю.О. Член виконкому 

Михальченко Л.Я. Член виконкому 

Головкевич М.М. Член виконкому 

Федорук Л.П. Член виконкому 

Гірник А.П. Член виконкому 

Прилипко Ю.І  Член виконкому 

Пащинський С.І. Член виконкому 

Куровський М.Б. Член виконкому 

Бойчук У.В. Член виконкому 

Кульчицька Ю.А. Член виконкому 

Кижлай С.В Член виконкому 

Памазан А.С. Член виконкому 

Вигінний В.М. Член виконкому 

  

 

Зі складу виконкому на засіданні відсутні: 

 

Карплюк В.А., Семко Н.Г., Чмелюк В.В., Ковальчук М.М.,  

Демчишин Д.Д., Матюшина О.В.    

  

 

Присутні на засіданні: 
 

 

1.  Данилюк Є.В. Нач. фінансового управління 

2.  Залужняк О.В. Нач. юр.відділу 

3.  Літвинов А.В. Нач.упр-ня ЖКГ  

4.  Зброжек П.В. Нач.Ірп.УПСЗН 

3. Остапчук Ж.О. Юрист  КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 

4. Сапон М.М. Нач. відділу містобудування та архітектури 

5. Ярошенко Т.Ю. Нач.орг.відділу 

6. Парахіна В.А. Нач. загального відділу  

7. Горбата Л.П. Нач. відділу компютерного забезпечення 

8. Терещенко А.І. Нач.служби у справах дітей 

9. Наказненко О.М. «Інформаційний портал» 

10. Алєксєєва Є.В. Нач. КП «Контроль благоустрою міста» 

11. Замойський З. Представник місцевих ЗМІ 
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СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного     

Доповідає:  Христюк Д.В. – в.о. міського  голови – перший заступник міського голови  

ВИСТУПИЛИ:  

Літвинов А.В., начальник  управління ІРІ та ЖКГ, запропонував внести на розгляд 

питання: 

- «Про надання статусу службового житла квартирі № 3 по вул. Курортна, № 5 в 

смт Ворзель та видачу службового ордера родині Якуніної Р.П. »; 

- «Про надання службового жилого приміщення та видачу службового ордеру»; 

 

Алєксєєва Є.В. начальник КП «Контроль благоустрою міста», запропонувала зняти з 

розгляду питання на довивчення : 

- «Про надання дозволу на розміщення цирку-шапіто «Кураж» на майданчику 

біля супермаркету «Еко-маркет» приватному підприємству «Продюсерський 

центр «Гастролі в Україні »; 

 

ВИРІШИЛИ: взяти  Порядок денний  із внесеними змінами за основу: 

 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ Доповідач 

1. 
Про проект рішення «Про схвалення індикативних прогнозних 

показників міського бюджету на 2018-2019 роки» 

Данилюк Є.В. – 

нач. 

фін.управління 

2. 
Про внесення змін до персонального складу колегії управління 

освіти і науки Ірпінської міської ради Київської області  

Білецька Т.В.- 

гол.спеціаліст 

управління освіти 

3. 

Про затвердження нового складу міської ради з питань безпечної 

життєдіяльності населення 

 

Зброжек П.В. – 

нач. Ірп.УПСЗН 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ЖКГ 

4.1 
Про взяття на квартирний облік, внесення змін до квартирної 

справи, зняття з квартирного обліку 

Літвинов А.В. – 

нач. упр-ня ІРІ та 

ЖКГ 

4.2 
Про передачу квартир та жилих приміщень у гуртожитку у 

власність громадян 
-//- 

4.3 
Про видачу дублікату свідоцтва про право власності на житло гр. 

Пінчуку О.М. 
-//- 

4.4. 

Про надання статусу службового житла  квартирі № 35 по вул. 

Університетська, № 2/1, корпус В в м. Ірпінь та видачу службового 

ордера родині Письменної О.В. 

-//- 

4.5 

Про надання службового жилого приміщення та видачу 

службового ордеру 

 

-//- 

4.6 

Про надання статусу службового житла квартирі № 3 по вул. 

Курортна, № 5 в смт Ворзель та видачу службового ордера родині 

Якуніної Р.П. 

-//- 

13. Мельничук Б.О. Депутат ІМР 

14. Мельничук Є.В. Громадський активіст 

15. Білецька Т.В. Гол.спеціаліст управління освіти 
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ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

5.1 
Про затвердження висновку про визначення місця проживання 

малолітнього Жонца Степана Олександровича, 05.03.2015 р.н. 

Терещенко А.І. – 

нач. служби у 

справах дітей 

5.2 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 

батьківських прав Майбороди Сергія Миколайовича відносно 

неповнолітнього сина Майбороди Артема Сергійовича, 16.12.2002 

р.н. 

-//- 

5.3 

Про надання дозволу Мединському Віктору Йосиповичу на 

укладання з його колишньою дружиною Мединською Нелею 

Леонідівною договорів купівлі-продажу ½ частки будинку 

загальною площею 73,4 кв.м та ½ частки земельної ділянки 

загальною площею 0,0866 га, розташованих за адресою: смт 

Коцюбинське, вул.Вокзальна, 19 

-//- 

5.4 
Про надання статусу дитини-сироти малолітній Рожко Вікторії 

Анатоліївні, 13.10.2009 р.н. 
-//- 

5.5 
Про надання статусу дитини-сироти малолітньому  Рожку Данііїлу 

Анатолійовичу, 30.12.2010 р.н. 
-//- 

5.6 
Про надання статусу дитини-сироти малолітньому  Рожку Дмитру  

Анатолійовичу, 25.05.2007 р.н. 
-//- 

5.7 

Про надання дозволу Садовській Ользі Володимирівні та 

Садовською Марією Дмитрівною договору купівлі-продажу ¼ та ¼ 

часток Садовському Дмитру Івановичу на укладання та підписання 

їхньою неповнолітньою донькою кімнати за адресою: смт 

Коцюбинське, вул. Доківська, буд.25, кімн.4 

-//- 

5.8 

Про надання дозволу Садовському Дмитру Івановичу представляти 

законні права та інтереси своєї малолітньої доньки Садовської 

Софії Дмитрівни, 19.06.2003 р.н., при укладанні та підписанні  

договору купівлі-продажу  ¼ та ¼ часток кімнати за адресою: смт 

Коцюбинське, вул. Доківська, буд.25, кімн.4 

-//- 

5.9 

Про надання дозволу Стемблівській Ніні Миколаївні представляти 

законні права та інтереси малолітньої доньки Стемблівської 

Вікторії Анатоліївни, 27.11.2009 р.н. при укладанні та підписанні 

договору купівлі-продажу мотоцикла марки HONDA модель  CBF 

600 

-//- 

5.10 

Про затвердження висновку про визначення місця проживання 

малолітніх дітей: Шумейка Степана Тимофійовича, 10.03.2008 р.н., 

Шумейко Віри Тимофіївни, 18.12.2009 р.н., Шумейка Франца 

Тимофійовича, 08.10.2011 р.н. з батьком, Шумейко Тимофієм 

Францевичем 

-//- 

5.11 

Про надання дозволу на визначення розміру часток у спільному 

сумісному майні між членами сім’ї за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Ярославська, буд.14, кв. 104 

-//- 

ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА»  

6.1 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в парку 

«Центральний» міста Ірпеня фізичній особі-підприємцю Бистрову 

Юрію Миколайовичу 

Алєксєєва Є.В. – 

нач. КП 

6.2 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю саджанцями 

дерев та штучними квітами на розі вул. Соборної та вул. Д. Попова,  

Привокзальна площа в місті Ірпені  

-//- 
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6.3 

Про організацію торгівельного обслуговування населення під час 

проведення в м. Ірпені розважально -спортивного фестивалю «Рух 

заради здоров’я» 

-//- 

6.4 
Про демонтаж гаражів, встановлених без належно оформленої 

документації в м.Ірпінь, біля будівлі по вул. Северинівській, 2 
-//- 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

7.1 

Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 

«Дощова каналізація по вул. Академіка З.Алієвої та вул. Садова  в 

м. Ірпінь  Київської області» 

Дворніков І.Є. – 

директор КП 

7.2 

Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 

«Дощова каналізація по вул. Соборній та вул. Попова  в м. Ірпінь  

Київської області» 

-//- 

7.3 

Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 

«Капітальний ремонт дороги по вулиці Лісова, 6 в м. Ірпінь  

Київської області» 

-//- 

7.4 

Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 

«Реконструкція приміщень    1-го поверху Ірпінської центральної 

міської лікарні по вул. Польова, 19  в  м. Буча  Київської області» 

-//- 

7.5 Про затвердження проектно-кошторисної документації  -//- 

7.6 

Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 

«Будівництво саморегульованого перетину вул. Авіаконструктора 

Антонова та вул. Северинівська  в  м. Ірпінь Київської області» 

-//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ  МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

8.1 
Про погодження гр.Євдокімову В.К. розподілу на два окремі 

об’єкти власності  садиби в м.Ірпінь по вул.З.Алієвої,54 

Сапон М.М. – нач. 

відділу 

8.2 

Про   надання    гр.Можарському Б.Л. та  гр.Савченку В.В. 

містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки в 

м.Ірпінь по вул. Ново-Оскольська,2-ц  

-//- 

8.3 

Про об’єднання  земельних ділянок гр. Скрипнікова О.А. в м. 

Ірпінь по вул. Ново-Оскольській, 10-ж, 8-к, 6-ж, 6-з, 6-к, з  

присвоєнням новоствореній ділянці нової адреси 

-//- 

8.4 

Про погодження гр. Савченко Н.М. переведення садового будинку 

в м. Ірпінь с/т „Аграрник” по вул. Вишневій, 19 в житловий 

будинок 

-//- 

8.5 

Про визнання частини житлового будинку в м.Ірпінь по вул. 

Київській,79-в (кв.2) окремим будинковолодінням з присвоєнням 

нової адреси 

-//- 

8.6 
Про зміну адреси земельній ділянці в м.Ірпінь по вул. Соборній,152  

(колишня вул.ІІІ-Інтернаціоналу), що належить  ПМП «Діабаз» 
-//- 

8.7 

Про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна, який 

знаходиться на балансі КЗ «Центральний міський стадіон» в 

м.Ірпінь по вул. Соборній,183-б 

-//- 

             

Голосували: 

 “За” – 15 

 “Проти” – 0  

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

 

1. СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про схвалення індикативних прогнозних 

показників міського бюджету на 2018-2019 роки» 

 Доповідає: Данилюк Є.В. – нач.фінансового управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 67  «Про проект рішення «Про схвалення 

індикативних прогнозних показників міського бюджету на 2018-

2019 роки»»  (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до персонального складу колегії управління 

освіти і науки Ірпінської міської ради Київської області 

 Доповідає: Білецька Т.В. – гол.спеціаліст управління освіти 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 68 «Про внесення змін до персонального 

складу колегії управління освіти і науки Ірпінської міської ради 

Київської області» 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження нового складу міської ради з питань безпечної 

життєдіяльності населення 

 Доповідає: Зброжек П.В. – нач. Ірп.УПСЗН 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 69 «Про затвердження нового складу 

міської ради з питань безпечної життєдіяльності населення» 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ЖКГ 

4.1 СЛУХАЛИ: Про взяття на квартирний облік, внесення змін до квартирної 

справи, зняття з квартирного обліку 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач. упр-ня ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 70/1  «Про взяття на квартирний облік, 

внесення змін до квартирної справи, зняття з квартирного 

обліку»  (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

4.2 СЛУХАЛИ: Про передачу квартир  та жилих приміщень у гуртожитку у 

власність громадян 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач. упр-ня ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  70/2  «Про передачу квартир  та жилих 

приміщень у гуртожитку у власність громадян»  (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

4.3 СЛУХАЛИ: Про видачу дублікату свідоцтва про право власності на житло 

гр. Пінчуку О.М. 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач. упр-ня ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 70/3 «Про видачу дублікату свідоцтва 

про право власності на житло гр. Пінчуку О.М.» (додається) 
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 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

4.4 СЛУХАЛИ: Про надання статусу службового житла  квартирі № 35 по вул. 

Університетська, № 2/1, корпус В в м. Ірпінь та видачу 

службового ордера родині Письменної О.В. 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач. упр-ня ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 70/4 «Про надання статусу службового 

житла  квартирі № 35 по вул. Університетська, № 2/1, корпус В 

в м. Ірпінь та видачу службового ордера родині Письменної 

О.В.» (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

4.5 СЛУХАЛИ: Про надання службового жилого приміщення та видачу 

службового ордеру 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач. упр-ня ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 70/5 «Про надання службового жилого 

приміщення та видачу службового ордеру» (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

4.6 СЛУХАЛИ: Про надання статусу службового житла квартирі № 3 по вул. 

Курортна, № 5 в смт Ворзель та видачу службового ордера 

родині Якуніної Р.П. 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач. упр-ня ІРІ та ЖКГ 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 70/6 «Про надання статусу службового 

житла квартирі № 3 по вул. Курортна № 5 в смт Ворзель та 

видачу службового ордера родині Якуніної Р.П.» (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

5.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про визначення місця проживання 

малолітнього Жонца Степана Олександровича, 05.03.2015 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 71/1 «Про затвердження висновку про 

визначення місця проживання малолітнього Жонца Степана 

Олександровича, 05.03.2015 р.н.» (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

5.2 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 

батьківських прав Майбороди Сергія Миколайовича відносно 

неповнолітнього сина Майбороди Артема Сергійовича, 

16.12.2002 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 71/2 «Про затвердження висновку про 

доцільність позбавлення батьківських прав Майбороди Сергія 

Миколайовича відносно неповнолітнього сина Майбороди 
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Артема Сергійовича, 16.12.2002 р.н.» (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

5.3 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Мединському Віктору Йосиповичу на 

укладання з його колишньою дружиною Мединською Нелею 

Леонідівною договорів купівлі-продажу ½ частки будинку 

загальною площею 73,4 кв.м та ½ частки земельної ділянки 

загальною площею 0,0866 га, розташованих за адресою: смт 

Коцюбинське, вул.Вокзальна, 19 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 71/3 «Про надання дозволу Мединському 

Віктору Йосиповичу на укладання з його колишньою 

дружиною Мединською Нелею Леонідівною договорів купівлі-

продажу ½ частки будинку загальною площею 73,4 кв.м та ½ 

частки земельної ділянки загальною площею 0,0866 га, 

розташованих за адресою: смт Коцюбинське, вул.Вокзальна, 

19» (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

5.4 СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини-сироти малолітній Рожко Вікторії 

Анатоліївні, 13.10.2009 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 71/4 «Про надання статусу дитини-

сироти малолітній Рожко Вікторії Анатоліївні, 13.10.2009 р.н.» 

(додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

5.5 СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини-сироти малолітньому  Рожку 

Данііїлу Анатолійовичу, 30.12.2010 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 71/5 «Про надання статусу дитини-

сироти малолітньому  Рожку Данііїлу Анатолійовичу, 

30.12.2010 р.н.  » (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

5.6 СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини-сироти малолітньому  Рожку 

Дмитру  Анатолійовичу, 25.05.2007 р.н. 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 71/6 «Про надання статусу дитини-

сироти малолітньому  Рожку Дмитру  Анатолійовичу, 

25.05.2007 р.н.» (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

5.7 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Садовській Ользі Володимирівні та 

Садовською Марією Дмитрівною договору купівлі-продажу ¼ 
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та ¼ часток Садовському Дмитру Івановичу на укладання та 

підписання їхньою неповнолітньою донькою кімнати за 

адресою: смт Коцюбинське, вул. Доківська, буд.25, кімн.4 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 71/7 «Про надання дозволу Садовській 

Ользі Володимирівні та Садовською Марією Дмитрівною 

договору купівлі-продажу ¼ та ¼ часток Садовському Дмитру 

Івановичу на укладання та підписання їхньою неповнолітньою 

донькою кімнати за адресою: смт Коцюбинське, вул. Доківська, 

буд.25, кімн.4» (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

5.8 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Садовському Дмитру Івановичу 

представляти законні права та інтереси своєї малолітньої 

доньки Садовської Софії Дмитрівни, 19.06.2003 р.н., при 

укладанні та підписанні  договору купівлі-продажу  ¼ та ¼ 

часток кімнати за адресою: смт Коцюбинське, вул. Доківська, 

буд.25, кімн.4 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 71/8 «Про надання дозволу Садовському 

Дмитру Івановичу представляти законні права та інтереси своєї 

малолітньої доньки Садовської Софії Дмитрівни, 19.06.2003 

р.н., при укладанні та підписанні  договору купівлі-продажу  ¼ 

та ¼ часток кімнати за адресою: смт Коцюбинське, вул. 

Доківська, буд.25, кімн.4» (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

5.9 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Стемблівській Ніні Миколаївні 

представляти законні права та інтереси малолітньої доньки 

Стемблівської Вікторії Анатоліївни, 27.11.2009 р.н. при 

укладанні та підписанні договору купівлі-продажу мотоцикла 

марки HONDA модель  CBF 600 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 71/9 «Про надання дозволу Стемблівській 

Ніні Миколаївні представляти законні права та інтереси 

малолітньої доньки Стемблівської Вікторії Анатоліївни, 

27.11.2009 р.н. при укладанні та підписанні договору купівлі-

продажу мотоцикла марки HONDA модель  CBF 600» 

(додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

5.10 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про визначення місця проживання 

малолітніх дітей: Шумейка Степана Тимофійовича, 10.03.2008 

р.н., Шумейко Віри Тимофіївни, 18.12.2009 р.н., Шумейка 

Франца Тимофійовича, 08.10.2011 р.н. з батьком, Шумейко 

Тимофієм Францевичем 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 
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 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про затвердження висновку про 

визначення місця проживання малолітніх дітей: Шумейка 

Степана Тимофійовича, 10.03.2008 р.н., Шумейко Віри 

Тимофіївни, 18.12.2009 р.н., Шумейка Франца Тимофійовича, 

08.10.2011 р.н. з батьком, Шумейко Тимофієм Францевичем»  

 Голосували: “За” –0 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 15 

Рішення не прийнято 

5.11 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на визначення розміру часток у спільному 

сумісному майні між членами сім’ї за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Ярославська, буд.14, кв. 104 

 Доповідає: Терещенко А.І. – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 71/10 «Про надання дозволу на 

визначення розміру часток у спільному сумісному майні між 

членами сім’ї за адресою: м. Ірпінь, вул. Ярославська, буд.14, 

кв. 104» (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

6.1 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в парку 

«Центральний» міста Ірпеня фізичній особі-підприємцю 

Бистрову Юрію Миколайовичу 

 Доповідає: Алєксєєва Є.В. – начальник КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 72/1 «Про надання дозволу на виносну та 

виїзну торгівлю в парку «Центральний» міста Ірпеня фізичній 

особі-підприємцю Бистрову Юрію Миколайовичу» (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

6.2 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю 

саджанцями дерев та штучними квітами на розі вул. Соборної 

та вул. Д. Попова,  

Привокзальна площа в місті Ірпені 

 Доповідає: Алєксєєва Є.В. – начальник КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 72/2 «Про надання дозволу на виносну та 

виїзну торгівлю саджанцями дерев та штучними квітами на розі 

вул. Соборної та вул. Д. Попова,  

Привокзальна площа в місті Ірпені» (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

6.3 СЛУХАЛИ: Про організацію торгівельного обслуговування населення під 

час проведення в м. Ірпені розважально -спортивного 

фестивалю «Рух заради здоров’я» 

 Доповідає: Алєксєєва Є.В. – начальник КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 72/3 «Про організацію торгівельного 

обслуговування населення під час проведення в м. Ірпені 

розважально -спортивного фестивалю «Рух заради здоров’я»» 
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(додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

6.4 СЛУХАЛИ: Про демонтаж гаражів, встановлених без належно оформленої 

документації в м.Ірпінь, біля будівлі по вул. Северинівській, 2 

 Доповідає: Алєксєєва Є.В. – начальник КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 72/4 «Про демонтаж гаражів, 

встановлених без належно оформленої документації в м.Ірпінь, 

біля будівлі по вул. Северинівській, 2» (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

7.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 

«Дощова каналізація по вул. Академіка З.Алієвої та вул. Садова  

в м. Ірпінь  Київської області» 

 Доповідає: Дворніков І.Є. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 73/1  «Про затвердження проектно-

кошторисної документації проекту «Дощова каналізація по вул. 

Академіка З.Алієвої та вул. Садова  в м. Ірпінь  Київської 

області»»  (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

7.2 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 

«Дощова каналізація по вул. Соборній та вул. Попова  в м. 

Ірпінь  Київської області» 

 Доповідає: Дворніков І.Є. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  73/2 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації проекту «Дощова каналізація по вул. 

Соборній та вул. Попова  в м. Ірпінь  Київської області»»  

(додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

7.3 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 

«Капітальний ремонт дороги по вулиці Лісова, 6 в м. Ірпінь  

Київської області» 

 Доповідає: Дворніков І.Є. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  73/3 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації проекту «Капітальний ремонт 

дороги по вулиці Лісова, 6 в м. Ірпінь  Київської області»»  

(додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

7.4 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 

«Реконструкція приміщень    1-го поверху Ірпінської 

центральної міської лікарні по вул. Польова, 19  в  м. Буча  
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Київської області» 

 Доповідає: Дворніков І.Є. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  73/4 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації проекту «Реконструкція приміщень    

1-го поверху Ірпінської центральної міської лікарні по вул. 

Польова, 19  в  м. Буча  Київської області»»  (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

7.5 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації 

 Доповідає: Дворніков І.Є. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  73/5 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації»  (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

7.6 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 

«Будівництво саморегульованого перетину вул. 

Авіаконструктора Антонова та вул. Северинівська  в  м. Ірпінь 

Київської області» 

 Доповідає: Дворніков І.Є. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  73/6 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації проекту «Будівництво 

саморегульованого перетину вул. Авіаконструктора Антонова 

та вул. Северинівська  в  м. Ірпінь Київської області»»  

(додається) 

7.7 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

ПИТАННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

8.1 СЛУХАЛИ: Про погодження гр.Євдокімову В.К. розподілу на два окремі 

об’єкти власності  садиби в м.Ірпінь по вул.З.Алієвої,54 

 Доповідає: Сапон М.М. – нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 74/1 «Про погодження гр.Євдокімову 

В.К. розподілу на два окремі об’єкти власності  садиби в 

м.Ірпінь по вул.З.Алієвої,54»    

 Голосували: “За” – 15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

8.2 СЛУХАЛИ: Про   надання    гр.Можарському Б.Л. та  гр.Савченку В.В. 

містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки в 

м.Ірпінь по вул. Ново-Оскольська,2-ц 

 Доповідає: Сапон М.М. – нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 74/2 «Про   надання    гр.Можарському 

Б.Л. та  гр.Савченку В.В. містобудівних умов і обмежень 

забудови земельної ділянки в м.Ірпінь по вул. Ново-

Оскольська,2-ц»   (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 
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8.3 СЛУХАЛИ: Про об’єднання  земельних ділянок гр. Скрипнікова О.А. в м. 

Ірпінь по вул. Ново-Оскольській, 10-ж, 8-к, 6-ж, 6-з, 6-к, з  

присвоєнням новоствореній ділянці нової адреси 

 Доповідає: Сапон М.М. – нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 74/3  «Про об’єднання  земельних 

ділянок гр. Скрипнікова О.А. в м. Ірпінь по вул. Ново-

Оскольській, 10-ж, 8-к, 6-ж, 6-з, 6-к, з  присвоєнням 

новоствореній ділянці нової адреси»   (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” –0 

8.4 СЛУХАЛИ: Про погодження гр. Савченко Н.М. переведення садового 

будинку в м. Ірпінь с/т „Аграрник” по вул. Вишневій, 19 в 

житловий будинок 

 Доповідає: Сапон М.М. – нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 74/4 «Про погодження гр. Савченко 

Н.М. переведення садового будинку в м. Ірпінь с/т 

„Аграрник” по вул. Вишневій, 19 в житловий будинок» 

(додається)   

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

8.5 СЛУХАЛИ: Про визнання частини житлового будинку в м.Ірпінь по вул. 

Київській,79-в (кв.2) окремим будинковолодінням з 

присвоєнням нової адреси 

 Доповідає: Сапон М.М. – нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення № 74/5 «Про визнання частини житлового 

будинку в м.Ірпінь по вул. Київській,79-в (кв.2) окремим 

будинковолодінням з присвоєнням нової адреси»   (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

8.6 СЛУХАЛИ: Про зміну адреси земельній ділянці в м.Ірпінь по вул. 

Соборній,152  

(колишня вул.ІІІ-Інтернаціоналу), що належить  ПМП 

«Діабаз» 

 Доповідає: Сапон М.М. – нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 74/6  «Про зміну адреси земельній 

ділянці в м.Ірпінь по вул. Соборній,152  

(колишня вул.ІІІ-Інтернаціоналу), що належить  ПМП 

«Діабаз»» (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

8.7 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна, 

який знаходиться на балансі КЗ «Центральний міський 

стадіон» в м.Ірпінь по вул. Соборній,183-б 

 Доповідає: Сапон М.М. – нач. відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 74/7 «Про присвоєння поштової адреси 

об’єкту нерухомого майна, який знаходиться на балансі КЗ 
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«Центральний міський стадіон» в м.Ірпінь по вул. 

Соборній,183-б» (додається) 

 Голосували: “За” –15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

 

 

Головуючий       Д.В. Христюк  
 

 

 

 

 

П Е Р Е Л І К 

рішень, які було прийнято на засіданні 

виконкому Ірпінської міської ради 

 

                                                                           від  „28”березня   2017 року 

 

 НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ  

1. 
Про проект рішення «Про схвалення індикативних прогнозних 

показників міського бюджету на 2018-2019 роки» 
№ 67 

2. 
Про внесення змін до персонального складу колегії управління освіти і 

науки Ірпінської міської ради Київської області  
№ 68 

3. 
Про затвердження нового складу міської ради з питань безпечної 

життєдіяльності населення 
№ 69 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ ЖКГ 

4.1 
Про взяття на квартирний облік, внесення змін до квартирної справи, 

зняття з квартирного обліку 
№  70/1 

4.2 
Про передачу квартир та жилих приміщень у гуртожитку у власність 

громадян 
№  70/2 

4.3 
Про видачу дублікату свідоцтва про право власності на житло гр. 

Пінчуку О.М. 
№ 70/3 

4.4 

Про надання статусу службового житла  квартирі № 35 по вул. 

Університетська, № 2/1, корпус В в м. Ірпінь та видачу службового 

ордера родині Письменної О.В. 

№ 70/4 

4.5 
Про надання службового жилого приміщення та видачу службового 

ордеру 
№ 70/5 

4.6 
Про надання статусу службового житла квартирі № 3 по вул. Курортна, 

№ 5 в смт Ворзель та видачу службового ордера родині Якуніної Р.П. 
№ 70/6 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

5.1 
Про затвердження висновку про визначення місця проживання 

малолітнього Жонца Степана Олександровича, 05.03.2015 р.н. 
№ 71/1 

5.2 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських 

прав Майбороди Сергія Миколайовича відносно неповнолітнього сина 

Майбороди Артема Сергійовича, 16.12.2002 р.н. 

№ 71/2 

5.3 

Про надання дозволу Мединському Віктору Йосиповичу на укладання 

з його колишньою дружиною Мединською Нелею Леонідівною 

договорів купівлі-продажу ½ частки будинку загальною площею 73,4 

№ 71/3 
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кв.м та ½ частки земельної ділянки загальною площею 0,0866 га, 

розташованих за адресою: смт Коцюбинське, вул.Вокзальна, 19 

5.4 
Про надання статусу дитини-сироти малолітній Рожко Вікторії 

Анатоліївні, 13.10.2009 р.н. 
№ 71/4 

5.5 
Про надання статусу дитини-сироти малолітньому  Рожку Данііїлу 

Анатолійовичу, 30.12.2010 р.н. 
№ 71/5 

5.6 
Про надання статусу дитини-сироти малолітньому  Рожку Дмитру  

Анатолійовичу, 25.05.2007 р.н. 
№ 71/6 

5.7 

Про надання дозволу Садовській Ользі Володимирівні та Садовською 

Марією Дмитрівною договору купівлі-продажу ¼ та ¼ часток 

Садовському Дмитру Івановичу на укладання та підписання їхньою 

неповнолітньою донькою кімнати за адресою: смт Коцюбинське, вул. 

Доківська, буд.25, кімн.4 

№ 71/7 

5.8 

Про надання дозволу Садовському Дмитру Івановичу представляти 

законні права та інтереси своєї малолітньої доньки Садовської Софії 

Дмитрівни, 19.06.2003 р.н., при укладанні та підписанні  договору 

купівлі-продажу  ¼ та ¼ часток кімнати за адресою: смт Коцюбинське, 

вул. Доківська, буд.25, кімн.4 

№ 71/8 

5.9 

Про надання дозволу Стемблівській Ніні Миколаївні представляти 

законні права та інтереси малолітньої доньки Стемблівської Вікторії 

Анатоліївни, 27.11.2009 р.н. при укладанні та підписанні договору 

купівлі-продажу мотоцикла марки HONDA модель  CBF 600 

№ 71/9 

5.10 

Про надання дозволу на визначення розміру часток у спільному 

сумісному майні між членами сім’ї за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Ярославська, буд.14, кв. 104 

№ 71/10 

ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

6.1 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в парку 

«Центральний» міста Ірпеня фізичній особі-підприємцю Бистрову 

Юрію Миколайовичу 

№ 72/1 

6.2 

Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю саджанцями дерев 

та штучними квітами на розі вул. Соборної та вул. Д. Попова,  

Привокзальна площа в місті Ірпені  

№ 72/2 

6.3 

Про організацію торгівельного обслуговування населення під час 

проведення в м. Ірпені розважально -спортивного фестивалю «Рух 

заради здоров’я» 

№ 72/3 

6.4 
Про демонтаж гаражів, встановлених без належно оформленої 

документації в м.Ірпінь, біля будівлі по вул. Северинівській, 2 
№ 72/4 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

7.1 

Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 

«Дощова каналізація по вул. Академіка З.Алієвої та вул. Садова  в м. 

Ірпінь  Київської області» 

№   73/1 

7.2 

Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 

«Дощова каналізація по вул. Соборній та вул. Попова  в м. Ірпінь  

Київської області» 

№   73/2 

7.3 

Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 

«Капітальний ремонт дороги по вулиці Лісова, 6 в м. Ірпінь  Київської 

області» 

№ 73/3 

7.4 

Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 

«Реконструкція приміщень    1-го поверху Ірпінської центральної 

міської лікарні по вул. Польова, 19  в  м. Буча  Київської області» 

№ 73/4 
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7.5 Про затвердження проектно-кошторисної документації  № 73/5 

7.6 

Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 

«Будівництво саморегульованого перетину вул. Авіаконструктора 

Антонова та вул. Северинівська  в  м. Ірпінь Київської області» 

№ 73/6 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

8.1 
Про погодження гр.Євдокімову В.К. розподілу на два окремі об’єкти 

власності  садиби в м.Ірпінь по вул.З.Алієвої,54 
№   74/1 

7.2 

Про   надання    гр.Можарському Б.Л. та  гр.Савченку В.В. 

містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки в м.Ірпінь 

по вул. Ново-Оскольська,2-ц  

№   74/2 

7.3 

Про об’єднання  земельних ділянок гр. Скрипнікова О.А. в м. Ірпінь по 

вул. Ново-Оскольській, 10-ж, 8-к, 6-ж, 6-з, 6-к, з  присвоєнням 

новоствореній ділянці нової адреси 

№   74/3 

7.4 
Про погодження гр. Савченко Н.М. переведення садового будинку в м. 

Ірпінь с/т „Аграрник” по вул. Вишневій, 19 в житловий будинок 
№   74/4 

7.5 

Про визнання частини житлового будинку в м.Ірпінь по вул. 

Київській,79-в (кв.2) окремим будинковолодінням з присвоєнням нової 

адреси 

№  74/5  

7.6 
Про зміну адреси земельній ділянці в м.Ірпінь по вул. Соборній,152  

(колишня вул.ІІІ-Інтернаціоналу), що належить  ПМП «Діабаз» 
№ 74/6 

7.7 

Про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна, який 

знаходиться на балансі КЗ «Центральний міський стадіон» в м.Ірпінь 

по вул. Соборній,183-б 

№ 74/7 

  

 

 

Керуючий справами                                                       Д.М. Негреша 


