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ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БУЧАНСЬКИЙ РАЙОН 

КИЇВСЬКА  ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

П Р О Т О К О Л    №9 

 

позачергового засідання виконавчого комітету 

 

від «25» жовтня 2022 року 09:00 год.                                                                              м.  Ірпінь                           

           

              

Головуючий              Андрій КРАВЧУК 

Секретар                    Дмитро НЕГРЕША             

    

                                                Взяли участь у засіданні: 

 

Андрій ЛЕВКІВСЬКИЙ 

Катерина ПАСЮК  

Діана БОНДАР 

Дмитро БІРЮК 

Богдан ГАВРИЛЮК 

Олег ОПОЛІНСЬКИЙ 

Микола ГОЛОВКЕВИЧ 

Володимир ВИГІННИЙ 

Ігор КУЦЕНКО 

Руслан ШЕВЧУК 

Ярослав ХРАПСЬКИЙ 

Галина ВАЛЬЧИШИН 

Анжела МАКЕЄВА 

Лідія МИХАЛЬЧЕНКО 

Юлія УСТИЧ 

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 

Член виконкому 

 

 

Зі складу виконкому на засіданні відсутні: 

 

Олександр МАРКУШИН, Максим МЕЛЬНИК, Сергій ДІДУСЬ 

 

Присутні на засіданні: 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного     

Доповідає: Андрій КРАВЧУК –  в. о. міського голови – перший заступник міського голови 

 

1. Євгенія ДАНИЛЮК Начальник фінансового управління 

2. Жанна ОСТАПЧУК Директор КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 

3. Петро ЗБРОЖЕК  Начальник управління праці та соціального захисту 

населення 

4. Олег БІЛОРУС Начальник управління освіти і науки 

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

6. Сергій КАНЮРА Начальник управління інфраструктурного розвитку, 

інвестицій та житлово-комунального господарства 

7. Михайло САПОН Начальник відділу архітектури та містобудування 

8. Анжела-Ангеліна ДОРДЮК Начальник служби у справах дітей та сім’ї 
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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 ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

1 

Про внесення змін до рішення 17-ї сесії  Ірпінської  міської 

ради VІІІ скликання від 23.12.2021 року №1962-17-VІІІ «Про 

бюджет Ірпінської міської територіальної громади на 2022 рік» 

Євгенія ДАНИЛЮК 

 – начальник управління 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

2 Про затвердження проектно-кошторисної документації 
Жанна ОСТАПЧУК 

 – директор КП 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

3 
Про встановлення витрат на харчування дітей у закладах 

дошкільної освіти Ірпінської міської територіальної громади 

Олег БІЛОРУС 

– начальник управління 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

4.1 
Про затвердження складу опікунської ради при виконавчому 

комітеті Ірпінської міської ради Бучанського району 

Петро ЗБРОЖЕК – 

начальник управління 

4.2 
Про затвердження висновку опікунської ради про доцільність 

призначення Рябоконь Ю.В. опікуном над Рябоконь Р.І. 
-//- 

4.3 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради від 09.03.2021 р. №29/4 
-//- 

4.4 
Про внесенняи змін до Комплексної програми «Турбота» 

Ірпінської міської територіальної громади на 2021-2025 рр. 
-//- 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

5.1 
Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в межах 

міста Ірпінь 

Катерина 

КАРАЧЕНЦЕВА 

– начальник відділу 

5.2 
Про надання дозволу на проведення ярмарки в межах  м. Ірпінь 

ФОП Яновському Олександру Володимировичу 
-//- 

5.3 
Про надання дозволу на проведення ярмарки в межах м. Ірпінь  

ФОП Яценко Оксані Михайлівні 
-//- 

5.4 
Про надання дозволу на проведення ярмарки в межах м. Ірпінь  

ФОП Блажієвській Тетяні Віталіївні 
-//- 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ, ІНВЕСТИЦІЙ 

ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

6.1 

Про встановлення тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання теплової 

енергії, що надаються ТОВ «Ірпіньтеплопостач» 

Сергій КАНЮРА 

– начальник управління 

6.2 

Про коригування тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання теплової 

енергії, що надаються ПКПП «Теплокомунсервіс» 

-//- 

6.3 

Про встановлення 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» 

-//- 

6.4 

Про встановлення тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

та послугу з постачання теплової енергії, що надаються ТОВ 

«Теплоенергопостачання» 

-//- 
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6.5 

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» 

-//- 

6.6 

Про встановлення тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

та послугу з постачання теплової енергії, що надаються ТОВ 

«Центр Теплобуд» 

-//- 

6.7 

Про коригування тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання теплової 

енергії, що надаються КПП «Теплоенергопостач» ІМР 

-//- 

6.8 

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» 

-//- 

6.9 Про передачу квартир у власність громадян -//- 

6.10 Про упорядкування квартирних справ -//- 

6.11 Про взяття на квартирний облік -//- 

6.12 Про зняття з квартирного обліку -//- 

6.13 Про переведення квартирної черги -//- 

6.14 
Про видачу дубліката свідоцтва про право власності на 

квартиру №31 в будинку №65-А по вул. Садова в м. Ірпінь 
-//- 

6.15 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради від 02.08.2022 №47/1 «Про взяття на квартирний 

облік» 
-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

7.1 
Про встановлення піклування над неповнолітнім                 

Сущенком Владиславом Романовичем 

Анжела-Ангеліна 

ДОРДЮК 

– начальник служби 

7.2 
Про визначення місця проживання малолітньої доньки      

Саравас Є.А. з матір’ю 
-//- 

7.3 
Про визначення місця проживання малолітньої                  

Свириденко М.А. з матір’ю 
-//- 

7.4 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

визначення місця проживання малолітньої дитини Ковпака Т.Р. 

з батьком 

-//- 

7.5 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

доцільність позбавлення батьківських прав батька відносно 

малолітньої доньки Свириденко М.А. 

-//- 

7.6 

Про надання дозволу бабусі Степуренко Т.В. на укладення 

договору дарування 2/3 частини будинку на ім’я малолітнього 

онука 

-//- 

7.7 

Про надання дозволу батькам, Кастарній Ю.В. та                     

Садимаку О.Ф., від імені малолітньої доньки на укладення та 

підписання договору купівлі-продажу 1/3 частини квартири на 

її ім’я, та про надання дозволу неповнолітній доньці зі згоди 

батьків на укладення та підписання договору купівлі-продажу 

1/3 частини квартири на своє ім’я 

-//- 

7.8 

Про надання дозволу Касалу М.А. та Зеленюк А.В. на 

укладення договору дарування по 1/10 частині квартири, в якій 

зареєстровані малолітні діти на ім’я своєї сестри 

-//- 

7.9 

Про надання дозволу Бондаренку В.А. на укладення договору 

дарування 1/2 частки будинку, в якому зареєстровані діти, та 

1/2 частки земельної ділянки, на ім’я свого брата 

-//- 
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7.10 

Про надання дозволу Мельниковій Н.М. та Мельникову А.В. 

на укладення договору про визначення часток у праві спільної 

сумісної власності подружжя на квартиру, в якій зареєстрована 

та має право користування їх малолітня донька 

-//- 

7.11 

Про надання неповнолітньому Цехановичу Євгену Юрійовичу, 

29.09.2006 р.н., статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

-//- 

7.12 

Про надання неповнолітньому Корнієнку Михайлу Юрійовичу, 

19.09.2006 р.н., статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

-//- 

7.13 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради №241/31 від 18.12.2018 року «Про затвердження 

Положення, Регламенту та складу комісії з питань захисту прав 

дитини при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради» 

-//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

8.1 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – зблокованому житловому будинку на 

підставі декларації № КС101211221726 

Михайло САПОН – 

начальник відділу 

8.2 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – житловому будинку на підставі 

сертифікату № КС 101220914856 від 19 вересня 2022 року 

-//- 

8.3 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – зблокованому житловому будинку на 

підставі декларації № КС101211209858 

-//- 

8.4 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – зблокованому житловому будинку на 

підставі декларації № КС101211209488 

-//- 

8.5 

Про впорядкування адресних номерів об’єктів нерухомого 

майна  по вул. Миру в м. Ірпінь Бучанського р-ну Київської 

обл. 

-//- 

8.6 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – зблокованому житловому будинку на 

підставі декларації № КС101220914865 

-//- 

8.7 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – житловому будинку на підставі декларації               

№ КС101220926624 

-//- 

8.8 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – житловому будинку на підставі  

сертифікату  № КС 101221004386 від 07 жовтня 2022 року 

-//- 

8.9 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – зблокованому житловому будинку на 

підставі декларації № КС101220811607 

-//- 

8.10 

Про переведення зблокованого будинку відпочинку – дачного 

будинку в житловий на підставі звіту про проведення 

технічного огляду дачного (садового) будинку № 2539 від 12 

жовтня 2022 року 

-//- 

8.11 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – житловому будинку на підставі 

сертифікату № КС 101220914272 від 19 вересня 2022 року 

-//- 

8.12 

Про  присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна - індивідуальному житловому будинку на 

підставі декларації про готовність до експлуатації об’єкта                     

Р№: КС 101220912791 від 19.09.2022 р. 

-//- 
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8.13 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності  з присвоєнням нових поштових адрес на підставі 

висновку від 12.09.2022 р., № 833-22 

-//- 

8.14 

Про переведення садового будинку в житловий  на підставі 

звіту про проведення технічного огляду дачного (садового) 

будинку від 14 вересня 2022 року 

-//- 

8.15 

Про виділення частини житлового будинку в окремий об’єкт 

власності  з присвоєнням нової поштової адреси на підставі 

рішення Ірпінського міського суду Київської області  від 27 

липня 2022 року 

-//- 

8.16 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – зблокованому житловому будинку на 

підставі декларації № КС101220914114 

-//- 

8.17 

Про  присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна-  зблокованому житловому будинку на 

підставі декларації про готовність до експлуатації об’єкта                                       

Р№: КС 101220929929 від 03.10.2022 р. 

-//- 

8.18 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – зблокованому садовому будинку на 

підставі декларації № КС101220811490 

-//- 

8.19 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – садовому будинку на підставі сертифікату              

№ ІY 101220811174 від 11 серпня 2022 року 

-//- 

8.20 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – садовому будинку на підставі декларації                  

№ ІУ101221006118 

-//- 

8.21 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – житловому будинку на підставі 

сертифікату № КС 101221004617 від 07 жовтня 2022 року 

-//- 

8.22 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – зблокованому дачному будинку на 

підставі декларації № КС101221004169 

-//- 

8.23 
Про оформлення  ФОП АВЕРІНІЙ О.Ф дозволу на розміщення 

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

8.24 
Про оформлення  ФОП КУРІЛЕНКО Н.Ю. дозволу на 

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

8.25 
Про оформлення ФОП ОХРІМЕНКО Л.М. дозволів на 

розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Ірпінь 
-//- 

 

ВИРІШИЛИ: Порядок денний взяти за основу та в цілому 

Голосували: 

 «За» – 17 

 «Проти» – 0  

   «Утримались» – 0 

ВИСТУПИЛИ:  

 

Михайло САПОН – начальнк відділу містобудування та архітектури  

- Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна – зблокованому 

житловому будинку на підставі декларації № КС101220914580 

- Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна – 

багатоквартирному житловому будинку сімейного типу з вбудовано-прибудованими 

нежитловими приміщеннями громадського призначення та закладами охорони здоров’я 

(амбулаторія, стоматологічний кабінет, аптечний пункт) (ІІ-й Пусковий комплекс) на підставі 

сертифікату № КС122220718727 від 18.07.2022 року 
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- Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна – 

багатоквартирному житловому будинку сімейного типу з вбудовано-прибудованими 

нежитловими приміщеннями громадського призначення та закладами охорони здоров’я 

(амбулаторія, стоматологічний кабінет, аптечний пункт) (ІІ-й Пусковий комплекс) на підставі 

сертифікату № КС122220706986 від 12.07.2022 року 

- Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна – 

багатоквартирному житловому будинку сімейного типу з вбудовано-прибудованими 

нежитловими приміщеннями громадського призначення та закладами охорони здоров’я 

(амбулаторія, стоматологічний кабінет, аптечний пункт) (ІІ-й Пусковий комплекс) на підставі 

сертифікату № КС122220718218 від 18.07.2022 року 

 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до порядку денного 

Голосували: 

 «За» – 17 

 «Проти» – 0  

«Утримались» – 0 

 

ВИСТУПИВ: Андрій КРАВЧУК –  в. о. міського голови – перший заступник міського голови 

запропонував проголосувати за порядок денний в цілому 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти порядок денний в цілому 

Голосували: 

 «За» – 17 

 «Проти» – 0  

            «Утримались» – 0 

  

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й: 

 

№ 

п/п  
                 НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ  

1 

СЛУХАЛИ: 

Про проєкт рішення «Про внесення змін до рішення 17-ї сесії Ірпінської  

міської ради VІІІ скликання від 23.12.2021 року № 1962-17-VІІІ «Про 

бюджет Ірпінської міської  територіальної громади на 2022 рік» 

Доповідає: Євгенія ДАНИЛЮК – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №62 «Про внесення змін до рішення 17-ї сесії  

Ірпінської  міської ради VІІІ скликання від 23.12.2021 року №1962-17-VІІІ 

«Про бюджет Ірпінської міської територіальної громади на 2022 рік» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

2 СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації 

Доповідає: Жанна ОСТАПЧУК– директор КП 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №63 «Про затвердження проектно-кошторисної 

документації» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 
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ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

3 
СЛУХАЛИ: 

Про встановлення витрат на харчування дітей у закладах дошкільної освіти 

Ірпінської міської територіальної громади 

Доповідає: Олег БІЛОРУС – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №64 «Про встановлення витрат на харчування дітей у 

закладах дошкільної освіти Ірпінської міської територіальної громади» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

4.1 
СЛУХАЛИ: 

Про затвердження складу опікунської ради при виконавчому комітеті 

Ірпінської міської ради Бучанського району 

Доповідає: Петро ЗБРОЖЕК – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №65/1 «П Про затвердження складу опікунської ради 

при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради Бучанського району» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

4.2 
СЛУХАЛИ: 

Про затвердження висновку опікунської ради про доцільність призначення 

Рябоконь Ю.В. опікуном над Рябоконь Р.І. 

Доповідає: Петро ЗБРОЖЕК – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №65/2 «Про затвердження висновку опікунської ради 

про доцільність призначення Рябоконь Ю.В. опікуном над Рябоконь Р.І.» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

4.3 
СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

від 09.03.2021 р. №29/4 

Доповідає: Петро ЗБРОЖЕК – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №65/3 «Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради від 09.03.2021 р. №29/4» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

4.4 
СЛУХАЛИ: 

Про внесенняи змін до Комплексної програми «Турбота» Ірпінської міської 

територіальної громади на 2021-2025 рр. 

Доповідає: Петро ЗБРОЖЕК – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №65/4 «Про внесенняи змін до Комплексної програми 

«Турбота» Ірпінської міської територіальної громади на 2021-2025 рр.» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

5.1 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в межах міста Ірпінь 
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Доповідає: Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №66/1 «Про надання дозволу на виносну та виїзну 

торгівлю в межах міста Ірпінь» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

5.2 
СЛУХАЛИ: 

Про надання дозволу на проведення ярмарки в межах  м. Ірпінь                                 

ФОП Яновському Олександру Володимировичу 

Доповідає: Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №66/2 «Про надання дозволу на проведення ярмарки в 

межах  м. Ірпінь ФОП Яновському Олександру Володимировичу» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

5.3 

 
СЛУХАЛИ: 

Про надання дозволу на проведення ярмарки в межах м. Ірпінь                                

ФОП Яценко Оксані Михайлівні 

Доповідає: Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 
Рішення «Про надання дозволу на проведення ярмарки в межах м. Ірпінь  

ФОП Яценко Оксані Михайлівні» не прийнято 

Голосували: 

«За» – 5 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 12 (Андрій КРАВЧУК, Дмитро НЕГРЕША, Андрій 

ЛЕВКІВСЬКИЙ, Катерина ПАСЮК, Діана БОНДАР, Дмитро БІРЮК, 

Богдан ГАВРИЛЮК, Микола ГОЛОВКЕВИЧ, Володимир ВИГІННИЙ, Ігор 

КУЦЕНКО, Лідія МИХАЛЬЧЕНКО, Юлія УСТИЧ) 

 

5.4 
СЛУХАЛИ: 

Про надання дозволу на проведення ярмарки в межах м. Ірпінь                                   

ФОП Блажієвській Тетяні Віталіївні 

Доповідає: Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №66/3 «Про надання дозволу на проведення ярмарки в 

межах м. Ірпінь  ФОП Блажієвській Тетяні Віталіївні» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ, ІНВЕСТИЦІЙ 

ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

6.1 

СЛУХАЛИ: 

Про встановлення тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії, що 

надаються ТОВ «Ірпіньтеплопостач» 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №67/1 «Про встановлення тарифу на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування, постачання та послугу з постачання 

теплової енергії, що надаються ТОВ «Ірпіньтеплопостач» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

6.2 

СЛУХАЛИ: 

Про коригування тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії, що 

надаються ПКПП «Теплокомунсервіс» 
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Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №67/2 «Про коригування тарифу на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування, постачання та послугу з постачання 

теплової енергії, що надаються ПКПП «Теплокомунсервіс» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

6.3 

СЛУХАЛИ: 

Про встановлення 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 №67/3 «Про встановлення 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» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

6.4 
СЛУХАЛИ: 

Про встановлення тарифу на теплову енергію, її виробництво та послугу з 

постачання теплової енергії, що надаються ТОВ «Теплоенергопостачання» 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №67/4 «Про встановлення тарифу на теплову енергію, її 

виробництво та послугу з постачання теплової енергії, що надаються               

ТОВ «Теплоенергопостачання» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

6.5 

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» 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №67/5 «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» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

6.6 
СЛУХАЛИ: 

Про встановлення тарифу на теплову енергію, її виробництво та послугу з 

постачання теплової енергії, що надаються ТОВ «Центр Теплобуд» 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №67/6 «Про встановлення тарифу на теплову енергію, її 

виробництво та послугу з постачання теплової енергії, що надаються ТОВ 

«Центр Теплобуд» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 
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6.7 

СЛУХАЛИ: 

Про коригування тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії, що 

надаються КПП «Теплоенергопостач» ІМР 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №67/7 «Про коригування тарифу на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування, постачання та послугу з постачання 

теплової енергії, що надаються КПП «Теплоенергопостач» ІМР» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

6.8 

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 №67/8 «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» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

6.9 СЛУХАЛИ: Про передачу квартир у власність громадян 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №67/9 «Про передачу квартир у власність громадян» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

6.10 СЛУХАЛИ: Про упорядкування квартирних справ 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №67/10 «Про упорядкування квартирних справ» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

6.11 СЛУХАЛИ: Про взяття на квартирний облік 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №67/11 «Про взяття на квартирний облік» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

6.12 СЛУХАЛИ: Про зняття з квартирного обліку 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №67/12 «Про зняття з квартирного обліку» 
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Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

6.13 СЛУХАЛИ: Про переведення квартирної черги 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №67/13 «Про переведення квартирної черги» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

6.14 
СЛУХАЛИ: 

Про видачу дубліката свідоцтва про право власності на квартиру №31 в 

будинку №65-А по вул. Садова в м. Ірпінь 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №67/14 «Про видачу дубліката свідоцтва про право 

власності на квартиру №31 в будинку №65-А по вул. Садова в м. Ірпінь» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

6.15 
СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

від 02.08.2022 №47/1 «Про взяття на квартирний облік» 

Доповідає: Сергій КАНЮРА – начальник управління 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №67/15 «Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради від 02.08.2022 №47/1 «Про взяття на 

квартирний облік» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

7.1 
СЛУХАЛИ: 

Про встановлення піклування над неповнолітнім Сущенком Владиславом 

Романовичем 

Доповідає: Анжела-Ангеліна ДОРДЮК – начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №68/1 «Про встановлення піклування над неповнолітнім                 

Сущенком Владиславом Романовичем» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.2 
СЛУХАЛИ: 

Про визначення місця проживання малолітньої доньки Саравас Є.А. з 

матір’ю 

Доповідає: Анжела-Ангеліна ДОРДЮК – начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №68/2 «Про визначення місця проживання малолітньої 

доньки Саравас Є.А. з матір’ю» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.3 СЛУХАЛИ: Про визначення місця проживання малолітньої Свириденко М.А. з матір’ю 
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Доповідає: Анжела-Ангеліна ДОРДЮК – начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №68/3 «Про визначення місця проживання малолітньої                  

Свириденко М.А. з матір’ю» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.4 
СЛУХАЛИ: 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування про визначення 

місця проживання малолітньої дитини Ковпака Т.Р. з батьком 

Доповідає: Анжела-Ангеліна ДОРДЮК – начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №68/4 «Про затвердження висновку органу опіки та 

піклування про визначення місця проживання малолітньої дитини                      

Ковпака Т.Р. з батьком» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.5 

СЛУХАЛИ: 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування про доцільність 

позбавлення батьківських прав батька відносно малолітньої доньки 

Свириденко М.А. 

Доповідає: Анжела-Ангеліна ДОРДЮК – начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №68/5 «Про затвердження висновку органу опіки та 

піклування про доцільність позбавлення батьківських прав батька відносно 

малолітньої доньки Свириденко М.А.» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.6 
СЛУХАЛИ: 

Про надання дозволу бабусі Степуренко Т.В. на укладення договору 

дарування 2/3 частини будинку на ім’я малолітнього онука 

Доповідає: Анжела-Ангеліна ДОРДЮК – начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №68/6 «Про надання дозволу бабусі Степуренко Т.В. на 

укладення договору дарування 2/3 частини будинку на ім’я малолітнього 

онука» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.7 

СЛУХАЛИ: 

Про надання дозволу батькам, Кастарній Ю.В. та Садимаку О.Ф., від імені 

малолітньої доньки на укладення та підписання договору купівлі-продажу 

1/3 частини квартири на її ім’я, та про надання дозволу неповнолітній 

доньці зі згоди батьків на укладення та підписання договору купівлі-

продажу 1/3 частини квартири на своє ім’я 

Доповідає: Анжела-Ангеліна ДОРДЮК – начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №68/7 «Про надання дозволу батькам, Кастарній Ю.В. 

та Садимаку О.Ф., від імені малолітньої доньки на укладення та підписання 

договору купівлі-продажу 1/3 частини квартири на її ім’я, та про надання 

дозволу неповнолітній доньці зі згоди батьків на укладення та підписання 

договору купівлі-продажу 1/3 частини квартири на своє ім’я» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 
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7.8 

СЛУХАЛИ: 

Про надання дозволу Касалу М.А. та Зеленюк А.В. на укладення договору 

дарування по 1/10 частині квартири, в якій зареєстровані малолітні діти на 

ім’я своєї сестри 

Доповідає: Анжела-Ангеліна ДОРДЮК – начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №68/8 «Про надання дозволу Касалу М.А. та Зеленюк 

А.В. на укладення договору дарування по 1/10 частині квартири, в якій 

зареєстровані малолітні діти на ім’я своєї сестри» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.9 

СЛУХАЛИ: 

Про надання дозволу Бондаренку В.А. на укладення договору дарування 1/2 

частки будинку, в якому зареєстровані діти, та 1/2 частки земельної ділянки, 

на ім’я свого брата 

Доповідає: Анжела-Ангеліна ДОРДЮК – начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №68/9 «Про надання дозволу Бондаренку В.А. на 

укладення договору дарування 1/2 частки будинку, в якому зареєстровані 

діти, та 1/2 частки земельної ділянки, на ім’я свого брата» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.10 

СЛУХАЛИ: 

Про надання дозволу Мельниковій Н.М. та Мельникову А.В. на укладення 

договору про визначення часток у праві спільної сумісної власності 

подружжя на квартиру, в якій зареєстрована та має право користування їх 

малолітня донька 

Доповідає: Анжела-Ангеліна ДОРДЮК – начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №68/10 «Про надання дозволу Мельниковій Н.М. та 

Мельникову А.В. на укладення договору про визначення часток у праві 

спільної сумісної власності подружжя на квартиру, в якій зареєстрована та 

має право користування їх малолітня донька» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.11 

СЛУХАЛИ: 

Про надання неповнолітньому Цехановичу Євгену Юрійовичу, 29.09.2006 

р.н., статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 

Доповідає: Анжела-Ангеліна ДОРДЮК – начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №68/11 «Про надання неповнолітньому Цехановичу 

Євгену Юрійовичу, 29.09.2006 р.н., статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.12 

СЛУХАЛИ: 

Про надання неповнолітньому Корнієнку Михайлу Юрійовичу, 19.09.2006 

р.н., статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 

Доповідає: Анжела-Ангеліна ДОРДЮК – начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №68/12 «Про надання неповнолітньому Корнієнку 

Михайлу Юрійовичу, 19.09.2006 р.н., статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів» 
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Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7.13 

СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

№241/31 від 18.12.2018 року «Про затвердження Положення, Регламенту та 

складу комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Ірпінської міської ради» 

Доповідає: Анжела-Ангеліна ДОРДЮК – начальник служби 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №68/13 «Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради №241/31 від 18.12.2018 року «Про 

затвердження Положення, Регламенту та складу комісії з питань захисту 

прав дитини при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ  

8.1 

СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – зблокованому житловому будинку на підставі декларації № 

КС101211221726 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №69/1 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – зблокованому житловому 

будинку на підставі декларації № КС101211221726» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.2 

СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – житловому будинку на підставі сертифікату № КС 101220914856 

від 19 вересня 2022 року 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №69/2 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – житловому будинку на 

підставі сертифікату № КС 101220914856 від 19 вересня 2022 року» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.3 

СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – зблокованому житловому будинку на підставі декларації № 

КС101211209858 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №69/3 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – зблокованому житловому 

будинку на підставі декларації № КС101211209858» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.4 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 
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майна – зблокованому житловому будинку на підставі декларації № 

КС101211209488 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №69/4 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – зблокованому житловому 

будинку на підставі декларації № КС101211209488» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.5 
СЛУХАЛИ: 

Про впорядкування адресних номерів об’єктів нерухомого майна  по вул. 

Миру в м. Ірпінь Бучанського р-ну Київської обл. 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №69/5 «Про впорядкування адресних номерів об’єктів 

нерухомого майна  по вул. Миру в м. Ірпінь Бучанського р-ну Київської 

обл.» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.6 

СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – зблокованому житловому будинку на підставі декларації № 

КС101220914865 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №69/6 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – зблокованому житловому 

будинку на підставі декларації № КС101220914865» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.7 
СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – житловому будинку на підставі декларації № КС101220926624 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №69/7 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – житловому будинку на 

підставі декларації № КС101220926624» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.8 

СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – житловому будинку на підставі  сертифікату  № КС 101221004386 

від 07 жовтня 2022 року 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №69/8 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – житловому будинку на 

підставі  сертифікату  № КС 101221004386 від 07 жовтня 2022 року» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.9 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 
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майна – зблокованому житловому будинку на підставі декларації № 

КС101220811607 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №69/9 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – зблокованому житловому 

будинку на підставі декларації № КС101220811607» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.10 

СЛУХАЛИ: 

Про переведення зблокованого будинку відпочинку – дачного будинку в 

житловий на підставі звіту про проведення технічного огляду дачного 

(садового) будинку № 2539 від 12 жовтня 2022 року 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №69/10 «Про переведення зблокованого будинку 

відпочинку – дачного будинку в житловий на підставі звіту про проведення 

технічного огляду дачного (садового) будинку № 2539 від 12 жовтня 2022 

року 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.11 

СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – житловому будинку на підставі сертифікату № КС 101220914272 

від 19 вересня 2022 року 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №69/11 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – житловому будинку на 

підставі сертифікату № КС 101220914272 від 19 вересня 2022 року» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.12 

СЛУХАЛИ: 

Про  присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна - індивідуальному житловому будинку на підставі декларації про 

готовність до експлуатації об’єкта Р№: КС 101220912791 від 19.09.2022 р. 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №69/12 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна - індивідуальному житловому 

будинку на підставі декларації про готовність до експлуатації об’єкта       

Р№: КС 101220912791 від 19.09.2022 р.» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.13 

СЛУХАЛИ: 

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

присвоєнням нових поштових адрес на підставі висновку від 12.09.2022 р., 

№ 833-22 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №69/13 «Про виділення частин житлового будинку в 

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

висновку від 12.09.2022 р., № 833-22» 
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Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.14 

СЛУХАЛИ: 

Про переведення садового будинку в житловий  на підставі звіту про 

проведення технічного огляду дачного (садового) будинку від 14 вересня 

2022 року 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №69/14 «Про переведення садового будинку в житловий  

на підставі звіту про проведення технічного огляду дачного (садового) 

будинку від 14 вересня 2022 року 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.15 

СЛУХАЛИ: 

Про виділення частини житлового будинку в окремий об’єкт власності  з 

присвоєнням нової поштової адреси на підставі рішення Ірпінського 

міського суду Київської області  від 27 липня 2022 року 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №69/15 «Про виділення частини житлового будинку в 

окремий об’єкт власності  з присвоєнням нової поштової адреси на підставі 

рішення Ірпінського міського суду Київської області  від 27 липня 2022 

року» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.16 

СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – зблокованому житловому будинку на підставі декларації № 

КС101220914114 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №69/16 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – зблокованому житловому 

будинку на підставі декларації № КС101220914114» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.17 

СЛУХАЛИ: 

Про  присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна-зблокованому житловому будинку на підставі декларації про 

готовність до експлуатації об’єкта Р№: КС 101220929929 від 03.10.2022 р. 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №69/17 «Про  присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна-зблокованому житловому 

будинку на підставі декларації про готовність до експлуатації об’єкта                                       

Р№: КС 101220929929 від 03.10.2022 р.» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.18 

СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – зблокованому садовому будинку на підставі декларації № 

КС101220811490 
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Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №69/18 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – зблокованому садовому 

будинку на підставі декларації № КС101220811490» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.19 

СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – садовому будинку на підставі сертифікату № ІY 101220811174 від 

11 серпня 2022 року 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №69/19 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – садовому будинку на підставі 

сертифікату № ІY 101220811174 від 11 серпня 2022 року» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.20 
СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – садовому будинку на підставі декларації № ІУ101221006118 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №69/20 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – садовому будинку на підставі 

декларації № ІУ101221006118» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.21 

СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – житловому будинку на підставі сертифікату № КС 101221004617 

від 07 жовтня 2022 року 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №69/21 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – житловому будинку на 

підставі сертифікату № КС 101221004617 від 07 жовтня 2022 року» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.22 

СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – зблокованому дачному будинку на підставі декларації                             

№ КС101221004169 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №69/22 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – зблокованому дачному 

будинку на підставі декларації № КС101221004169» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.23 
СЛУХАЛИ: 

Про оформлення  ФОП АВЕРІНІЙ О.Ф дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь 
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Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №69/23 «Про оформлення  ФОП АВЕРІНІЙ О.Ф 

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

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.24 
СЛУХАЛИ: 

Про оформлення  ФОП КУРІЛЕНКО Н.Ю. дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №69/24 «Про оформлення ФОП КУРІЛЕНКО Н.Ю. 

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

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.25 
СЛУХАЛИ: 

Про оформлення ФОП ОХРІМЕНКО Л.М. дозволів на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення №69/25 «Про оформлення ФОП ОХРІМЕНКО Л.М. 

дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Ірпінь» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.26 

СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – зблокованому житловому будинку на підставі декларації                                

№ КС101220914580 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №69/26 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – зблокованому житловому 

будинку на підставі декларації № КС101220914580» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.27 

СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – багатоквартирному житловому будинку сімейного типу з 

вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями громадського 

призначення та закладами охорони здоров’я (амбулаторія, стоматологічний 

кабінет, аптечний пункт) (ІІ-й Пусковий комплекс) на підставі сертифікату 

№ КС122220718727 від 18.07.2022 року 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №69/27 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – багатоквартирному 

житловому будинку сімейного типу з вбудовано-прибудованими 

нежитловими приміщеннями громадського призначення та закладами 

охорони здоров’я (амбулаторія, стоматологічний кабінет, аптечний пункт) 

(ІІ-й Пусковий комплекс) на підставі сертифікату № КС122220718727 від 

18.07.2022 року» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 
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8.28 

СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – багатоквартирному житловому будинку сімейного типу з 

вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями громадського 

призначення та закладами охорони здоров’я (амбулаторія, стоматологічний 

кабінет, аптечний пункт) (ІІ-й Пусковий комплекс) на підставі сертифікату 

№ КС122220706986 від 12.07.2022 року 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №69/28 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – багатоквартирному 

житловому будинку сімейного типу з вбудовано-прибудованими 

нежитловими приміщеннями громадського призначення та закладами 

охорони здоров’я (амбулаторія, стоматологічний кабінет, аптечний пункт) 

(ІІ-й Пусковий комплекс) на підставі сертифікату № КС122220706986 від 

12.07.2022 року» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

8.29 

СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – багатоквартирному житловому будинку сімейного типу з 

вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями громадського 

призначення та закладами охорони здоров’я (амбулаторія, стоматологічний 

кабінет, аптечний пункт) (ІІ-й Пусковий комплекс) на підставі сертифікату 

№ КС122220718218 від 18.07.2022 року 

Доповідає: Михайло САПОН – начальник відділу 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення №69/29 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – багатоквартирному 

житловому будинку сімейного типу з вбудовано-прибудованими 

нежитловими приміщеннями громадського призначення та закладами 

охорони здоров’я (амбулаторія, стоматологічний кабінет, аптечний пункт) 

(ІІ-й Пусковий комплекс) на підставі сертифікату № КС122220718218 від 

18.07.2022 року» 

Голосували: 

«За» – 17 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

 

 

 

Головуючий                               Андрій КРАВЧУК 

 

 

 

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 25.10.2022 р. 

 

№ 

п/п 
НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ 

НОМЕР 

РІШЕННЯ 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

1 

Про внесення змін до рішення 17-ї сесії  Ірпінської  міської ради VІІІ 

скликання від 23.12.2021 року №1962-17-VІІІ «Про бюджет Ірпінської 

міської територіальної громади на 2022 рік 

62 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

2 Про затвердження проектно-кошторисної документації 63 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

3 
Про встановлення витрат на харчування дітей у закладах дошкільної освіти 

Ірпінської міської територіальної громади 
64 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

4.1 
Про затвердження складу опікунської ради при виконавчому комітеті 

Ірпінської міської ради Бучанського району 
65/1 

4.2 
Про затвердження висновку опікунської ради про доцільність призначення 

Рябоконь Ю.В. опікуном над Рябоконь Р.І. 

65/2 

4.3 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

від 09.03.2021 р. №29/4 

65/3 

4.4 
Про внесенняи змін до Комплексної програми «Турбота» Ірпінської міської 

територіальної громади на 2021-2025 рр. 

65/4 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

5.1 Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю в межах міста Ірпінь 66/1 

5.2 
Про надання дозволу на проведення ярмарки в межах  м. Ірпінь ФОП 

Яновському Олександру Володимировичу 

66/2 

5.3 
Про надання дозволу на проведення ярмарки в межах м. Ірпінь  ФОП 

Блажієвській Тетяні Віталіївні 

66/3 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ, ІНВЕСТИЦІЙ 

ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

6.1 

Про встановлення тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії, що 

надаються ТОВ «Ірпіньтеплопостач» 

67/1 

6.2 

Про коригування тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії, що 

надаються ПКПП «Теплокомунсервіс» 

67/2 

6.3 

Про встановлення 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» 

67/3 

6.4 
Про встановлення тарифу на теплову енергію, її виробництво, та послугу з 

постачання теплової енергії, що надаються ТОВ «Теплоенергопостачання» 

67/4 

6.5 

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» 

67/5 
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6.6 
Про встановлення тарифу на теплову енергію, її виробництво, та послугу з 

постачання теплової енергії, що надаються ТОВ «Центр Теплобуд» 

67/6 

6.7 

Про коригування тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії, що 

надаються КПП «Теплоенергопостач» ІМР 

67/7 

6.8 

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» 

67/8 

6.9 Про передачу квартир у власність громадян 67/9 

6.10 Про упорядкування квартирних справ 67/10 

6.11 Про взяття на квартирний облік 67/11 

6.12 Про зняття з квартирного обліку 67/12 

6.13 Про переведення квартирної черги 67/13 

6.14 
Про видачу дубліката свідоцтва про право власності на квартиру №31 в 

будинку №65-А по вул. Садова в м. Ірпінь 
67/14 

6.15 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

від 02.08.2022 №47/1 «Про взяття на квартирний облік» 

67/15 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

7.1 
Про встановлення піклування над неповнолітнім Сущенком Владиславом 

Романовичем 
68/1 

7.2 
Про визначення місця проживання малолітньої доньки Саравас Є.А. з 

матір’ю 

68/2 

7.3 Про визначення місця проживання малолітньої Свириденко М.А. з матір’ю 68/3 

7.4 
Про затвердження висновку органу опіки та піклування про визначення 

місця проживання малолітньої дитини Ковпака Т.Р. з батьком 

68/4 

7.5 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування про доцільність 

позбавлення батьківських прав батька відносно малолітньої доньки 

Свириденко М.А. 

68/5 

7.6 
Про надання дозволу бабусі Степуренко Т.В. на укладення договору 

дарування 2/3 частини будинку на ім’я малолітнього онука 

68/6 

7.7 

Про надання дозволу батькам, Кастарній Ю.В. та Садимаку О.Ф., від імені 

малолітньої доньки на укладення та підписання договору купівлі-продажу 

1/3 частини квартири на її ім’я, та про надання дозволу неповнолітній 

доньці зі згоди батьків на укладення та підписання договору купівлі-

продажу 1/3 частини квартири на своє ім’я 

68/7 

7.8 

Про надання дозволу Касалу М.А. та Зеленюк А.В. на укладення договору 

дарування по 1/10 частині квартири, в якій зареєстровані малолітні діти на 

ім’я своєї сестри 

68/8 

7.9 

Про надання дозволу Бондаренку В.А. на укладення договору дарування 1/2 

частки будинку, в якому зареєстровані діти, та 1/2 частки земельної 

ділянки, на ім’я свого брата 

68/9 

7.10 

Про надання дозволу Мельниковій Н.М. та Мельникову А.В. на укладення 

договору про визначення часток у праві спільної сумісної власності 

подружжя на квартиру, в якій зареєстрована та має право користування їх 

малолітня донька 

68/10 

7.11 

Про надання неповнолітньому Цехановичу Євгену Юрійовичу, 29.09.2006 

р.н., статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 

68/11 

7.12 

Про надання неповнолітньому Корнієнку Михайлу Юрійовичу, 19.09.2006 

р.н., статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 

68/12 
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7.13 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

№241/31 від 18.12.2018 року «Про затвердження Положення, Регламенту та 

складу комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Ірпінської міської ради» 

68/13 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

8.1 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – зблокованому житловому будинку на підставі декларації                        

№ КС101211221726 

69/1 

8.2 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – житловому будинку на підставі сертифікату № КС 101220914856 

від 19 вересня 2022 року 

69/2 

8.3 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – зблокованому житловому будинку на підставі декларації                             

№ КС101211209858 

69/3 

8.4 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – зблокованому житловому будинку на підставі декларації                             

№ КС101211209488 

69/4 

8.5 
Про впорядкування адресних номерів об’єктів нерухомого майна  по вул. 

Миру в м. Ірпінь Бучанського р-ну Київської обл. 

69/5 

8.6 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – зблокованому житловому будинку на підставі декларації                      

№ КС101220914865 

69/6 

8.7 
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – житловому будинку на підставі декларації № КС101220926624 

69/7 

8.8 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – житловому будинку на підставі  сертифікату  № КС 101221004386 

від 07 жовтня 2022 року 

69/8 

8.9 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – зблокованому житловому будинку на підставі декларації                     

№ КС101220811607 

69/9 

8.10 

Про переведення зблокованого будинку відпочинку – дачного будинку в 

житловий на підставі звіту про проведення технічного огляду дачного 

(садового) будинку № 2539 від 12 жовтня 2022 року 

69/10 

8.11 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – житловому будинку на підставі сертифікату № КС 101220914272 

від 19 вересня 2022 року 

69/11 

8.12 

Про  присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна - індивідуальному житловому будинку на підставі декларації про 

готовність до експлуатації об’єкта Р№: КС 101220912791 від 19.09.2022 р. 

69/12 

8.13 

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

присвоєнням нових поштових адрес на підставі висновку від 12.09.2022 р., 

№ 833-22 

69/13 

8.14 

Про переведення садового будинку в житловий  на підставі звіту про 

проведення технічного огляду дачного (садового) будинку від 14 вересня 

2022 року 

69/14 

8.15 

Про виділення частини житлового будинку в окремий об’єкт власності  з 

присвоєнням нової поштової адреси на підставі рішення Ірпінського 

міського суду Київської області  від 27 липня 2022 року 

69/15 

8.16 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – зблокованому житловому будинку на підставі декларації                             

№ КС101220914114 

69/16 

8.17 

Про  присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна-зблокованому житловому будинку на підставі декларації про 

готовність до експлуатації об’єкта Р№: КС 101220929929 від 03.10.2022 р. 

69/17 
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8.18 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – зблокованому садовому будинку на підставі декларації № 

КС101220811490 

69/18 

8.19 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – садовому будинку на підставі сертифікату № ІY 101220811174 від 

11 серпня 2022 року 

69/19 

8.20 
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – садовому будинку на підставі декларації № ІУ101221006118 

69/20 

8.21 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – житловому будинку на підставі сертифікату № КС 101221004617 

від 07 жовтня 2022 року 

69/21 

8.22 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – зблокованому дачному будинку на підставі декларації № 

КС101221004169 

69/22 

8.23 
Про оформлення  ФОП АВЕРІНІЙ О.Ф дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь 

69/23 

8.24 
Про оформлення  ФОП КУРІЛЕНКО Н.Ю. дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь 

69/24 

8.25 
Про оформлення ФОП ОХРІМЕНКО Л.М. дозволів на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в місті Ірпінь 

69/25 

8.26 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – зблокованому житловому будинку на підставі декларації                         

№ КС101220914580 

69/26 

8.27 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – багатоквартирному житловому будинку сімейного типу з 

вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями громадського 

призначення та закладами охорони здоров’я (амбулаторія, стоматологічний 

кабінет, аптечний пункт) (ІІ-й Пусковий комплекс) на підставі сертифікату 

№ КС122220718727 від 18.07.2022 року 

69/27 

8.28 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – багатоквартирному житловому будинку сімейного типу з 

вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями громадського 

призначення та закладами охорони здоров’я (амбулаторія, стоматологічний 

кабінет, аптечний пункт) (ІІ-й Пусковий комплекс) на підставі сертифікату 

№ КС122220706986 від 12.07.2022 року 

69/28 

8.29 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – багатоквартирному житловому будинку сімейного типу з 

вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями громадського 

призначення та закладами охорони здоров’я (амбулаторія, стоматологічний 

кабінет, аптечний пункт) (ІІ-й Пусковий комплекс) на підставі сертифікату 

№ КС122220718218 від 18.07.2022 року 

69/29 

 

 

 

Керуючий справами                 Дмитро НЕГРЕША 

 

 

 


