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ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА  

КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ  

П Р О Т О К О Л    № 12 

 

засідання  виконавчого  комітету 

від  „31” липня 2018 р.         м.  Ірпінь                           

   

 
                

Головуючий        Карплюк В.А. – міський голова                                                          

Секретар                       Негреша Д.М. –  керуючий справами   

    
 

 

                                                Взяли участь у засіданні: 

 

Попсуй А.В. Член виконкому 

Головкевич М.М. Член виконкому 

Михальченко Л.Я. Член виконкому 

Демчишин Д.Д. Член виконкому 

Копач М.І. Член виконкому 

Памазан А.С. 

Нельзін М.С. 

Член виконкому 

Член виконкому 

Кульчицька Ю.А. 

Кижлай С.В. 

Прилипко Ю.І. 

Член виконкому 

Член виконкому 

  

  

  

 

Зі складу виконкому на засіданні відсутні: 

 

Христюк Д.В.,  Бойчук У.В., , Гірник А.П., Лаговська Т.В. 

Попруга М.П., Вигінний В.М, Семко Н.Г., Чмелюк В.В., Пащинський С.І. 

  

Присутні на засіданні: 
 

 

1.  Мигитко І.В. Гол.спец. відділу ККМЗ та ФСР 

2.  Олійнич О.Р. КП «Ірпіньзеленбуд» 

3.  Дворніков І.Є. Директор КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 

4.  Ковальчук М.М. Директор КП «Муніципальна варта» 

4. Літвинов А.В. Начальник управління ІРІ та ЖКГ 

5. Залужняк О.В. Начальник юридичного відділу 

 Терещенко А.І. Начальник служби у справах дітей та сім’ї Ірпінської 

міської ради 

6. Сапон М.М. Начальник відділу містобудування та архітектури 

7. Нечитайло О.Р. Начальник відділу забезпеч діяльності апарату ради 

8. Горбата Л.П. Начальник відділу інформаційного забезпечення 

9. Представники Інформаційне агенство ITV 

10. Представники  телеканалу «Погляд» 
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СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного     

 

Доповідає:  Карплюк В.А.– міський голова  

ВИСТУПИЛИ: 

Сапон М.М. – начальник відділу містобудування та архітектури 

- Про погодження заяви про наміри гр. Мурашу Ю.Д. в м. Ірпінь по вул. 

Достаєвського та пров. Озерному ; 

 

ВИРІШИЛИ: взяти Порядок денний  за основу: 

 

   

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ Доповідач 

1. 
Про затвердження нового складу тендерного комітету виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради 

Літвинов А.В. – 

нач. управління 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

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

директора КП 

2.2 

Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 

«Будівництво дитячого дошкільного закладу на 75 місць в м. Ірпінь по 

вул. Незалежності, 5-А» 

-//- 

 ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЗЕЛЕНБУД»  

3.1 
Про надання дозволу на видалення аварійних, сухостійних дерев та 

санітарної обрізки 

Олійнич О.Р. – 

директор КП 

3.2 
Про надання дозволу на видалення аварійних, сухостійних дерев та 

санітарної обрізки по вул. Тищенка, вул. Соборна та в парку «Перемоги» 
-//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

4.1 

Про присвоєння нових адресних номерів земельним ділянкам після 

розподілу земельної ділянки гр. Войтенка М.М. в м. Ірпінь по вул. 

Київській, 8 

Сапон М.М. – 

начальник відділу 

4.2 
Про погодження гр. Глухову  С.А. переведення  дачного будинку в м. 

Ірпінь, по вул. Найкращій, 48 в житловий будинок 
-//- 

4.3 
Про зміну адреси садового будинку та земельної ділянки гр. Дзюби І.А., 

в м. Ірпінь, с/т «Берізка»,   вул. Незалежності, 66 
-//- 

4.4 
Про погодження гр. Капусті  Р.В. переведення  дачного будинку в м. 

Ірпінь, по вул. Найкращій, 34 в житловий будинок 
-//- 

4.5 
Про  присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна  - магазину 

ФОП Ляхович Н.М. поштової адреси:  м. Ірпінь,  вул.  Миру, 14-а 
-//- 

4.6 
Про погодження гр. Михальчуку  Д.О. переведення  дачного будинку в 

м. Ірпінь, по вул. Найкращій, 54 в житловий будинок 
-//- 

4.7 
Про присвоєння будівельних адрес земельним ділянкам  гр. Пилипчук 

Н.В. в м. Ірпінь по вул. Котляревського, 37 
-//- 

4.8 

Про оформлення ПрАТ «Київське Спеціалізоване Ремонтно Будівельне 

Товариство» дозволу на  розміщення об’єкту зовнішньої реклами по  

вул. Тургенівській в м. Ірпінь 

-//- 

11. Наказненко О. Газета «Зоря Приірпіння» 

12. Осінська Ю. Журналіст інформаційного агенства «ITV» 
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4.9 
Про погодження гр. Пронь  Т.Є. переведення  дачного будинку в м. 

Ірпінь, по вул. Найкращій, 50 в житловий будинок 
-//- 

4.10 

Про  виділення гр. Сіньковій Т.М. в окремі об’єкти власності частин 

житлового будинку літ. «А» в  м. Ірпінь, вул. Б. Хмельницького, 37             

з  присвоєнням нових поштових адрес 

-//- 

4.11 
Про погодження гр. Сисоєву  І.О. переведення  дачного будинку в м. 

Ірпінь, по вул. Найкращій, 80 в житловий будинок 
-//- 

4.12 
Про присвоєння адреси новоствореним об'єктам нерухомого майна 

(житловим будинкам) гр. Смариги Є.В. в м. Ірпінь,  вул. 9-та Лінія, 25 
-//- 

4.13 
Про присвоєння адреси новоствореним об'єктам нерухомого майна 

(житловим будинкам) гр. Смариги Е.В. в м. Ірпінь,  вул. 9-та Лінія, 25 
-//- 

4.14 

Про зміну адресного номеру земельної ділянки, що знаходиться у 

власності гр. Тарасенка  С.О. в м. Ірпінь по вул.  Єрощенка (раніше 

Островського), 3 

-//- 

4.15 

Про присвоєння нових адресних номерів земельним ділянкам після 

розподілу земельної ділянки в м. Ірпінь по вул. Українській, 98  гр. 

Торбас О.О. 

-//- 

4.16 

Про присвоєння нових адресних номерів земельним ділянкам після 

розподілу земельної ділянки в м. Ірпінь по вул. Українській, 98-д  гр. 

Торбас О.О. 

-//- 

4.17 
Про погодження гр. Штро-Алтунбаш  Е.В. переведення  дачного будинку 

в м. Ірпінь, по вул. Найкращій, 84 в житловий будинок 
-//- 

4.18 Про впорядкування адресних номерів по вул. Грибоєдова в м. Ірпені -//- 

   

Голосували: 

 “За” – 14 

 “Проти” – 0  

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

 

ПИТАННЯ  

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження нового складу тендерного комітету 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради  
 

 Доповідає: Літвинов А.В. – нач. управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 154  «Про затвердження нового складу 

тендерного комітету виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради»  (додається) 

 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

                          ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

2.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації  

 

 Доповідає: Дворніков І.Є. –директора КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 155/1 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

 З дозволу головуючого до розгляду рішень виконавчого комітету приєдналася член 

виконкому Лаговська Т.В. 

 

2.2 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 

«Будівництво дитячого дошкільного закладу на 75 місць в м. 

Ірпінь по вул. Незалежності, 5-А» 

                                                                                             

 Доповідає: Дворніков І.Є. –директора КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 155/2  «Про затвердження проектно-

кошторисної документації проекту «Будівництво дитячого 

дошкільного закладу на 75 місць в м. Ірпінь по вул. Незалежності, 

5-А»»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

  ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЗЕЛЕНБУД» 

3.1 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на видалення аварійних, сухостійних дерев 

та санітарної обрізки  
 

 Доповідає: Олійнич О.Р. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 156/1 «Про надання дозволу на видалення 

аварійних, сухостійних дерев та санітарної обрізки»  (додається) 

 

 Голосували: “За” –13 
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“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

3.2 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на видалення аварійних, сухостійних дерев 

та санітарної обрізки по вул. Тищенка, вул. Соборна та в парку 

«Перемоги» 
 

 Доповідає: Олійнич О.Р. – директор КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 156/2 «Про надання дозволу на видалення 

аварійних, сухостійних дерев та санітарної обрізки по вул. 

Тищенка, вул. Соборна та в парку «Перемоги»»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

З дозволу головуючого до розгляду рішень виконавчого комітету приєдналася член 

виконкому Пащинський С.І. 

 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

4.1 СЛУХАЛИ: Про присвоєння нових адресних номерів земельним ділянкам 

після розподілу земельної ділянки гр. Войтенка М.М. в м. Ірпінь 

по вул. Київській, 8      

                                                                                                                                                                      

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 157/1  «Про присвоєння нових адресних 

номерів земельним ділянкам після розподілу земельної ділянки 

гр. Войтенка М.М. в м. Ірпінь по вул. Київській, 8»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

4.2 СЛУХАЛИ: Про погодження гр. Глухову  С.А. переведення  дачного будинку 

в м. Ірпінь, по вул. Найкращій, 48 в житловий будинок                                                                                             

 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 157/2 «Про погодження гр. Глухову  С.А. 

переведення  дачного будинку в м. Ірпінь, по вул. Найкращій, 48 

в житловий будинок» (додається)                                                                                             

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

4.3 СЛУХАЛИ: Про зміну адреси садового будинку та земельної ділянки гр. 

Дзюби І.А., в м. Ірпінь, с/т «Берізка»,   вул. Незалежності, 66 

 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 157/3 «Про зміну адреси садового 
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будинку та земельної ділянки гр. Дзюби І.А., 

в м. Ірпінь, с/т «Берізка»,   вул. Незалежності, 66»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

4.4 СЛУХАЛИ: Про погодження гр. Капусті  Р.В. переведення  дачного будинку 

в м. Ірпінь, по вул. Найкращій, 34 в житловий будинок  

 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 157/4 «Про погодження гр. Капусті  Р.В. 

переведення  дачного будинку в м. Ірпінь, по вул. Найкращій, 34 

в житловий будинок»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

4.5 СЛУХАЛИ: Про  присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна  - 

магазину ФОП Ляхович Н.М. поштової адреси:  м. Ірпінь,  вул.  

Миру, 14-а  

 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 157/5 «Про  присвоєння новоствореному 

об’єкту нерухомого майна  - магазину ФОП Ляхович Н.М. 

поштової адреси:  м. Ірпінь,  вул.  Миру, 14-а»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

4.6 СЛУХАЛИ: Про погодження гр. Михальчуку  Д.О. переведення  дачного 

будинку в м. Ірпінь, по вул. Найкращій, 54 в житловий будинок  

 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 157/6 «Про погодження гр. Михальчуку  

Д.О. переведення  дачного будинку в м. Ірпінь, по вул. 

Найкращій, 54 в житловий будинок»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

4.7 СЛУХАЛИ: Про присвоєння будівельних адрес земельним ділянкам  гр. 

Пилипчук Н.В. в м. Ірпінь по вул. Котляревського, 37 

 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 157/7 «Про присвоєння будівельних адрес 

земельним ділянкам  гр. Пилипчук Н.В. в м. Ірпінь по вул. 
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Котляревського, 37»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

4.8 СЛУХАЛИ: Про оформлення ПрАТ «Київське Спеціалізоване Ремонтно 

Будівельне Товариство» дозволу на  розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами по вул. Тургенівській в м. Ірпінь 

 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 157/8 «Про оформлення ПрАТ «Київське 

Спеціалізоване Ремонтно Будівельне Товариство» дозволу на  

розміщення об’єкту зовнішньої реклами по вул. Тургенівській в 

м. Ірпінь»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

4.9 СЛУХАЛИ: Про погодження гр. Пронь  Т.Є. переведення  дачного будинку в 

м. Ірпінь, по вул. Найкращій, 50 в житловий будинок  

 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 157/9 «Про погодження гр. Пронь  Т.Є. 

переведення  дачного будинку в м. Ірпінь, по вул. Найкращій, 50 

в житловий будинок»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

4.10 СЛУХАЛИ: Про  виділення гр. Сіньковій Т.М. в окремі об’єкти власності 

частин житлового будинку літ. «А» в  м. Ірпінь, вул. Б. 

Хмельницького, 37             з  присвоєнням нових поштових адрес 

 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 157/10 «Про  виділення гр. Сіньковій 

Т.М. в окремі об’єкти власності частин житлового будинку літ. 

«А» в  м. Ірпінь, вул. Б. Хмельницького, 37 з  присвоєнням нових 

поштових адрес»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

4.11 СЛУХАЛИ: Про погодження гр. Сисоєву  І.О. переведення  дачного будинку 

в м. Ірпінь, по вул. Найкращій, 80 в житловий будинок  

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 157/11 «Про погодження гр. Сисоєву  І.О. 
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переведення  дачного будинку в м. Ірпінь, по вул. Найкращій, 80 

в житловий будинок»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

4.12 СЛУХАЛИ: Про присвоєння адреси новоствореним об'єктам нерухомого 

майна (житловим будинкам) гр. Смариги Є.В. в м. Ірпінь,  вул. 9-

та Лінія, 25 

 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 157/12 «Про присвоєння адреси 

новоствореним об'єктам нерухомого майна (житловим 

будинкам) гр. Смариги Є.В. в м. Ірпінь,  вул. 9-та Лінія, 25»  

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

4.13 СЛУХАЛИ: Про присвоєння адреси новоствореним об'єктам нерухомого 

майна (житловим будинкам) гр. Смариги Е.В. в м. Ірпінь,  вул. 9-

та Лінія, 25 

 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 157/13 «Про присвоєння адреси 

новоствореним об'єктам нерухомого майна (житловим 

будинкам) гр. Смариги Е.В. в м. Ірпінь,  вул. 9-та Лінія, 25»  

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

4.14 СЛУХАЛИ: Про зміну адресного номеру земельної ділянки, що знаходиться 

у власності гр. Тарасенка  С.О. в м. Ірпінь по вул.  Єрощенка 

(раніше Островського), 3 

 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 157/14 «Про зміну адресного номеру 

земельної ділянки, що знаходиться у власності гр. Тарасенка  

С.О. в м. Ірпінь по вул.  Єрощенка (раніше Островського), 3»  

(додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

4.15 СЛУХАЛИ: Про присвоєння нових адресних номерів земельним ділянкам 
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після розподілу земельної ділянки в м. Ірпінь по вул. 

Українській, 98  гр. Торбас О.О. 

 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Утриматсь по рішенню «Про присвоєння нових адресних 

номерів земельним ділянкам після розподілу земельної ділянки в 

м. Ірпінь по вул. Українській, 98  гр. Торбас О.О.»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” – 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 14 

4.16 СЛУХАЛИ: Про присвоєння нових адресних номерів земельним ділянкам 

після розподілу земельної ділянки в м. Ірпінь по вул. 

Українській, 98-д  гр. Торбас О.О. 

 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Утриматсь по рішенню «Про присвоєння нових адресних 

номерів земельним ділянкам після розподілу земельної ділянки в 

м. Ірпінь по вул. Українській, 98-д  гр. Торбас О.О.»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –0 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 14 

4.17 СЛУХАЛИ: Про погодження гр. Штро-Алтунбаш  Е.В. переведення  дачного 

будинку в м. Ірпінь, по вул. Найкращій, 84 в житловий будинок  

 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 157/15 «Про погодження гр. Штро-

Алтунбаш  Е.В. переведення  дачного будинку в м. Ірпінь, по 

вул. Найкращій, 84 в житловий будинок»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

4.18 СЛУХАЛИ: Про впорядкування адресних номерів по вул. Грибоєдова в м. 

Ірпені  

 

 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 157/16 «Про впорядкування адресних 

номерів по вул. Грибоєдова в м. Ірпені»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

4.19 СЛУХАЛИ: Про погодження заяви про наміри гр. Мурашу Ю.Д. в м. Ірпінь 

по вул. Достаєвського та пров. Озерному  
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 Доповідає: Сапон М.М. – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 157/17 «Про погодження заяви про 

наміри гр. Мурашу Ю.Д. в м. Ірпінь по вул. Достаєвського та 

пров. Озерному»  (додається) 

 

 Голосували: 

 

 

 

“За” –14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

 

 

Головуючий      В.А. Карплюк 

П Е Р Е Л І К 

рішень, які було прийнято на засіданні 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 

                                                                           від  „31” липня 2018 р. 

 

 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ Доповідач 

1. 
Про затвердження нового складу тендерного комітету виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради 
154 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

2.1 Про затвердження проектно-кошторисної документації 155/1 

2.2 

Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 

«Будівництво дитячого дошкільного закладу на 75 місць в м. Ірпінь по 

вул. Незалежності, 5-А» 

155/2 

 ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЗЕЛЕНБУД»  

3.1 
Про надання дозволу на видалення аварійних, сухостійних дерев та 

санітарної обрізки 
156/1 

3.2 
Про надання дозволу на видалення аварійних, сухостійних дерев та 

санітарної обрізки по вул. Тищенка, вул. Соборна та в парку «Перемоги» 
156/2 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

4.1 

Про присвоєння нових адресних номерів земельним ділянкам після 

розподілу земельної ділянки гр. Войтенка М.М. в м. Ірпінь по вул. 

Київській, 8 

157/1 

4.2 
Про погодження гр. Глухову  С.А. переведення  дачного будинку в м. 

Ірпінь, по вул. Найкращій, 48 в житловий будинок 
157/2 

4.3 
Про зміну адреси садового будинку та земельної ділянки гр. Дзюби І.А., 

в м. Ірпінь, с/т «Берізка»,   вул. Незалежності, 66 
157/3 

4.4 
Про погодження гр. Капусті  Р.В. переведення  дачного будинку в м. 

Ірпінь, по вул. Найкращій, 34 в житловий будинок 
157/4 

4.5 
Про  присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна  - магазину 

ФОП Ляхович Н.М. поштової адреси:  м. Ірпінь,  вул.  Миру, 14-а 
157/5 

4.6 
Про погодження гр. Михальчуку  Д.О. переведення  дачного будинку в 

м. Ірпінь, по вул. Найкращій, 54 в житловий будинок 
157/6 

4.7 
Про присвоєння будівельних адрес земельним ділянкам  гр. Пилипчук 

Н.В. в м. Ірпінь по вул. Котляревського, 37 
157/7 
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4.8 

Про оформлення ПрАТ «Київське Спеціалізоване Ремонтно Будівельне 

Товариство» дозволу на  розміщення об’єкту зовнішньої реклами по  

вул. Тургенівській в м. Ірпінь 

157/8 

4.9 
Про погодження гр. Пронь  Т.Є. переведення  дачного будинку в м. 

Ірпінь, по вул. Найкращій, 50 в житловий будинок 
157/9 

4.10 

Про  виділення гр. Сіньковій Т.М. в окремі об’єкти власності частин 

житлового будинку літ. «А» в  м. Ірпінь, вул. Б. Хмельницького, 37             

з  присвоєнням нових поштових адрес 

157/10 

4.11 
Про погодження гр. Сисоєву  І.О. переведення  дачного будинку в м. 

Ірпінь, по вул. Найкращій, 80 в житловий будинок 
157/11 

4.12 
Про присвоєння адреси новоствореним об'єктам нерухомого майна 

(житловим будинкам) гр. Смариги Є.В. в м. Ірпінь,  вул. 9-та Лінія, 25 
157/12 

4.13 
Про присвоєння адреси новоствореним об'єктам нерухомого майна 

(житловим будинкам) гр. Смариги Е.В. в м. Ірпінь,  вул. 9-та Лінія, 25 
157/13 

4.14 

Про зміну адресного номеру земельної ділянки, що знаходиться у 

власності гр. Тарасенка  С.О. в м. Ірпінь по вул.  Єрощенка (раніше 

Островського), 3 

157/14 

4.15 
Про погодження гр. Штро-Алтунбаш  Е.В. переведення  дачного будинку 

в м. Ірпінь, по вул. Найкращій, 84 в житловий будинок 
157/15 

4.16 Про впорядкування адресних номерів по вул. Грибоєдова в м. Ірпені 157/16 

4.17 
Про погодження заяви про наміри гр. Мурашу Ю.Д. в м. Ірпінь по вул. 

Достаєвського та пров. Озерному 
157/17 

 

 

 

Керуючий справами                                                                             Д.М. Негреша 


