
№
ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИ КОН АВЧИЙ  КОМ ІТЕТ

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

П Р О Т О К О Л  № 1

засідання виконавчого комітету міської ради

від „17” січня 2017 р.

Ріш ення №  1 -  15/3



ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
П Р О Т О К О Л  №1  

засідання виконавчого комітету 
17 січня 2017 р. м. Ірпінь

Головуючий Христюк Д.В. -  в.о. міського голови

Секретар Негреша Д.М. -  керуючий справами

Взяли участь у засіданні:

Денисенко Ю.О. Член виконкому
Прилипко Ю.І. Член виконкому
Гірник А.П. Член виконкому
Семко Н.Г. Член виконкому
Демчишин Д.Д. Член виконкому
Памазан A.C. Член виконкому
Бойчук У.В. Член виконкому
Кульчицька Ю.А. Член виконкому
Куровський М.Б. Член виконкому
Кижлай С.В. Член виконкому

Зі складу виконкому на засіданні відсутні:

Карплюк В .А., Михальченко Л.Я., Пащинський С.І., Федорук Л.П., Головкевич М.М., 
Чмелюк В.В., Вигінний В.М., Матюшина О.В.

Присутні на засіданні:

1. Данилюк С.В. Нач.фінансового управління
2. Зброжек П.В. Нач. Ірп. УПСЗН
3. Залужняк О.В. Нач. юр.відділу
4. Литвинов A.B. Нач.упр-ня ЖКГ
5. Калита O.A. Нач. відділу ЖКГ
6. ПарахшаВ.А. Нач. загального відділу
7. Наказненко О.М. Журналіст
8. Г орбата Л.П. Нач.відділу компютерного забезпечення
9. Мотовиловець А.Ю. Заст. нач. відділу містобудування та архітектури
10. Терещенко A.I. Нач. Служби у справах дітей
11. Маркушин О.Г. Директор КП «Ірпіньводоканал»
12. Ярошенко Т.Ю. Нач. орг.відділу
13. Зброжек Л.В. Нач.архівного відділу
14. Двориков I.C. Директор КП «Ірпіньжитлоінвестбуд»
15. Костюк О.О. Нач.відділу НС
16. Страховський A.A. Депутат Ірпінської МР
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СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного 
Доповідає: Христюк- в.о. міського голови

ВИСТУПИЛИ:

Данилюк Є.В., начальник фінансового управління, запропонувала внести на розгляд 
питання:

- «Про надання згоди на безоплатну передачу основних засобів»;
Маркушин О.Г., директор КП «Ірпіньводоканал», запропонував внести на розгляд 
питання:

- «Про затвердження лімітів на використання води із водопроводу і скид стоків в 
міську мережу різними водокористувачами води по КП «Ірпіньводоканал»;

Дворніков І.Є., директор КП «Ірпіньжитлоінвестбуд», запропнував внести на розгляд 
питання:

- «Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту «Реконструкція 
дороги з тротуаром по вул. Лісова в сел.Гостомель Київської області»;

- «Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту «Капітальний 
ремонт тротуару по вул. Мечникова від вул. Університетської до вул. Лисенка в 
м. Ірпінь Київської області»;

- «Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту «Будівництво 
зовнішніх мереж водопроводу по вул. Чехова, Лісова для підключення 
житлового будинку по вул. Лісова № 4-Т в м. Ірпінь Київської області »;

ВИРІШИЛИ: взяти Порядок денний із внесеними змінами за основу:

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ Доповідач

1.
«Про затвердження лімітів на використання води із водопроводу і 
скид стоків в міську мережу різними водокористувачами води по 
КП «Ірпіньводоканал»

Маркушин О.Г. -  
КП

«Ірпіньводоканал»

2. Про внесення змін до складу опікунської ради при виконавчому 
комітеті Ірпінської міської ради

ЗброжекП.В. -  
нач. Ірп.УПСЗН

3.

Про зміни в складі комісії з питань забезпечення житлом сімей 
загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, а також інвалідів І-ІІ групи з числа 
військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та 
потребують поліпшення житлових умов при виконавчому комітеті 
Ірпінської міської ради

- I I -

4.

Про погодження номенклатури справ науково-технічне 
опрацювання документів на державне зберігання, перевіряння 
діловодства та архівної справи в установах зони комплектування 
архівного відділу виконавчого комітету Ірпінської міської ради на 
2017 рік

Зброжек Л.В. — 
нач. архівного 

відділу

5. Про затвердження розміру плати за навчання по КЗ «Ірпінська 
дитяча музична школа» на 2017-2018 н.р.

Данилюк Є.В. -  
нач. фінансового 

управління

6. Про затвердження розміру плати за навчання по КЗ «Ірпінська 
дитяча школа мистецтв» на 2017-2018 н.р. - I I -

7. Про безоплатну передачу запчастин для ремонту мотопомпи 
«Нопйа 40 X К2»

Костюк О.О. -  нач. 
відділу НС

з



8.
Про надання дозволу КЗ «ІЦМЛ» на передачу майна в стаціонарне 
відділення

-II-

9.
Про затвердження нового складу тендерного комітету виконавчого 
комітету Ірпінської міської ради

Калита O.A. -  нач. 
відділу ЖКГ

10.

Про затвердження нового складу постійно діючої комісії із 
встановлення місць розташування контейнерних майданчиків у 
виняткових випадках в районах забудови, що склалася, де немає 
можливості дотримання відстаней, зазначених у пункті 2.8 
Санітарних норм, утвореної рішенням виконкому № 116 від 
24.06.2014 р.

-II-

11. Про надання згоди на безоплатну передачу основних засобів
Данилюк Є.В. -  
нач. фінансового 

управління
ПИТАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

12.1 Про передачу квартир у власність громадян Калита О.А. -  
нач.відділу

12.2 Про взяття на квартирний облік, внесення змін до квартирної 
справи - I I -

12.3 Про виведення жилого приміщення з числа службового та видачу 
ордера родині Богача Г.П. -//-

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ

13.1

Про надання дозволу Андрюшенкову Олександру Вікторовичу на 
укладання з його дружиною Пурік Наталією Валеріївною договору 
дарування квартири загальною площею 71,1 кв.м, розташованої за 
адресою: смт. Гостомель, вул. Пушкіна, б. 16-6, кв. 36.

Терещенко А.І. -  
нач. служби

13.2

Про надання дозволу Дядик Олені Миколаївні на укладання з її 
дітьми Дядик Марією Олексіївною,07.01.2003 р.н., та Дядик 
Анатолієм Олексійовичем, 21.06.2006 р.н., договору дарування в 
рівних частинах земельних ділянок та частини житлового будинку 
розташованих за адресою: смт. Ворзель, вул. Петропавлівська, 6.12, 
та надати дозвіл Дядик Олексію Анатолійовичу представляти 
законні права та інтереси малолітніх дітей при укладанні та 
підписанні даного договору.

- I I -

13.3

Про надання дозволу Маковській Світлані Василівні представляти 
законні права та інтереси малолітнього сина Маковського Дмитра 
Андрійовича, 26.01.2004 р.н., при укладанні та підписанні договору 
щодо виділення в окреме будинковолодіння частин житлового 
будинку з присвоєнням адреси - смт. Гостомель, вул. Свято- 
Покровська, 77-а.

- I I -

13.4

Про надання дозволу Назаренко Івану Миколайовичу на укладання 
договору поділу спільного майна подружжя та переходу права 
власності від Назаренка Івана Миколайовича до Назаренко 
Людмили Володимирівни, а саме житлового будинку 
розташованого за адресою: смт. Ворзель, вул. Петропавлівська, 
6.12

- I I -

13.5

Про надання дозволу Узлову Максиму Миколайовичу та Узловій 
Оксані Вікторівні на укладання з Грицюк Оленою Андріївною 
договору дарування квартири загальною площею 51,7 кв.м 
розташованої за адресою: м. Ірпінь, вул. Соборна, б. 109, кв. 22.

- I I -

4



13.6

Про надання дозволу Узлову Максиму Миколайовичу та Узловій 
Оксані Вікторівні представляти законні права та інтереси 
малолітніх дітей Узлова Віталія Максимовича, 22.07.2010 р.н. та 
Узлова Дениса Максимовича, 07.05.2005 р.н., при укладанні та 
підписанні договору дарування.

-II-

13.6 Про присвоєння малолітній дівчинці, 13.12.2016 р.н. прізвища 
одного з батьків -II-

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

14.1 Про надання гр.Богуш Т.В. містобудівних умов і обмежень 
забудови земельної ділянки в м.Ірпінь по вул. Садовій,6-а

Мотовиловець 
А.Ю. -  

заст.нач. відділу

14.2 Про надання гр.Дзюбенку В.К. містобудівних умов і обмежень 
забудови земельної ділянки в м.Ірпінь по вул. ВатутінаД - I I -

14.3
Про погодження гр. Домбровському Р.В. переведення садового 
будинку в м. Ірпінь с/т „Аграрник” по вул. Вишневій, 11 в 
житловий будинок

- I I -

14.4
Про погодження гр. Ємельянович В.О. зміни адреси земельній 
ділянці та житловому будинку в м. Ірпінь по провул. Озерному,22-а - I I -

14.5

Про надання гр. Іщук Д.В. містобудівних умов і обмежень на 
забудову земельної ділянки в м. Ірпінь по вул. Авіаконструктора 
Антонова, 8-г - I I -

14.6
Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 
власності гр. Стельмаха Д.М., гр. Рогави М.О. в м. Ірпінь по вул. 
Северинівській, 85 з присвоєнням їм нових адресних номерів

- I I -

14.7

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 
нерухомого майна -  багатоквартирному житловому будинку з 
вбудованими нежитловими приміщеннями гр. Чави Д.М. в м. 
Ірпінь по вул. Натана Рибака, 2

- I I -

14.8
Про надання гр. Черевку М.І. містобудівних умов і обмежень на 
переобладнання двох квартир №2, 48 в м. Ірпінь по вул. Західній, 6 
під приміщення для медико-профілактичної роботи з населенням

- I I -

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД»

15.1
Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 
«Реконструкція дороги з тротуаром по вул. Лісова в сел.Гостомель 
Київської області»

- I I -

15.2
Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 
«Капітальний ремонт тротуару по вул. Мечникова від вул. 
Університетської до вул. Лисенка в м. Ірпінь Київської області»

- I I -

15.3

Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 
«Будівництво зовнішніх мереж водопроводу по вул. Чехова, Лісова 
для підключення житлового будинку по вул. Лісова № 4-Т в м. 
Ірпінь Київської області »

- I I -

Голосували:
“За” -  12 
“Проти” -  0 
“Утримались” -  0



П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й :

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

«Про затвердження лімітів на використання води із водопроводу 
і скид стоків в міську мережу різними водокористувачами води 
по КП «Ірпіньводоканал»
Маркушин О.Г. -  директор КП «Ірпіньводоканал»
Прийняти рішення № 1 «Про затвердження лімітів на 
використання води із водопроводу і скид стоків в міську мережу 
різними водокористувачами води по КП «Ірпіньводоканал»» 
(додається)
“За” -12 
“Проти” -  0 
“Утримались” -0
Про внесення змін до складу опікунської ради при виконавчому 
комітеті Ірпінської міської ради 
Зброжек П.В. -  нач. Ірп.УПСЗН
Прийняти рішення № 2 «Про внесення змін до складу 
опікунської ради при виконавчому комітеті Ірпінської міської 
ради» (додається)
“За” -12 
“Проти” -  0 
“Утримались” -0  

Про зміни в складі комісії з питань забезпечення житлом сімей 
загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь 
в антитерористичній операції, а також інвалідів І-ІІ групи з 
числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній 
операції, та потребують поліпшення житлових умов при 
виконавчому комітеті Ірпінської міської ради 
Зброжек П.В. -  нач. Ірп.УПСЗН
Прийняти рішення № 3 «Про зміни в складі комісії з питань 
забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які 
брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а 
також інвалідів І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які 
брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення 
житлових умов при виконавчому комітеті Ірпінської міської 
ради» (додається)
“За” -12 
“Проти” -  0 
“Утримались” -0
Про погодження номенклатури справ науково-технічне 
опрацювання документів на державне зберігання, перевіряння 
діловодства та архівної справи в установах зони 
комплектування архівного відділу виконавчого комітету 
Ірпінської міської ради на 2017 рік 
Зброжек Л.В. -  нач. архівного відділу
Прийняти рішення № 4 «Про погодження номенклатури 
справ науково-технічне опрацювання документів на державне 
зберігання, перевіряння діловодства та архівної справи в 
установах зони комплектування архівного відділу виконавчого

б



Голосували:

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

6. СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

8. СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

9. СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

10. СЛУХАЛИ:

комітету Ірпінської міської ради на 2017 рік» (додається)
“За” -12 
“Проти” -  0 
“Утримались” -0
Про затвердження розміру плати за навчання по КЗ «Ірпінська 
дитяча музична школа» на 2017-2018 н.р.
Данилюк Є.В. -  начальник фінансового управління 
Прийняти рішення № 5 «Про затвердження розміру плати за 
навчання по КЗ «Ірпінська дитяча музична школа» на 2017- 
2018 н.р.» (додається)
“За” -12 
“Проти” -  0 
“Утримались” -0
Про затвердження розміру плати за навчання по КЗ «Ірпінська 
дитяча школа мистецтв» на 2017-2018 н.р.
Данилюк Є.В. -  начальник фінансового управління 
Прийняти рішення № 6 «Про затвердження розміру плати за 
навчання по КЗ «Ірпінська дитяча школа мистецтв» на 2017- 
2018 н.р.» (додається)
“За” -12 
“Проти” -  0 
“Утримались” -0
Про безоплатну передачу запчастин для ремонту мотопомпи 
«Honda WT 40 X К2»
Костюк О.О. -  нач. відділу НС
Прийняти рішення № 7 «Про безоплатну передачу запчастин 
для ремонту мотопомпи «Honda WT 40 X К2» (додається)
“За” -12 
“Проти” -  0 
“Утримались” -0
Про надання дозволу КЗ «ІЦМЛ» на передачу майна в 
стаціонарне відділення 
Костюк О.О. -  нач. відділу НС
Прийняти рішення № 8 «Про надання дозволу КЗ «ІЦМЛ» на 
передачу майна в стаціонарне відділення» (додається)
“За” -12 
“Проти” -  0 
“Утримались” -0
Про затвердження нового складу тендерного комітету 
виконавчого комітету Ірпінської міської ради 
Калита O.A. -  нач. відділу ЖКГ
Прийняти рішення № 9 «Про затвердження нового складу 
тендерного комітету виконавчого комітету Ірпінської міської 
ради» (додається)
“За” -12 
“Проти” -  0 
“Утримались” -0
Про затвердження нового складу постійно діючої комісії із 
встановлення місць розташування контейнерних майданчиків у 
виняткових випадках в районах забудови, що склалася, де
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11.

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

СЛУХАЛИ:
Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

немає можливості дотримання відстаней, зазначених у пункті 
2.8 Санітарних норм, утвореної рішенням виконкому № 116 від 
24.06.2014 р.
Калита O.A. -  нач. відділу ЖКГ
Прийняти рішення № 10 «Про затвердження нового складу 
постійно діючої комісії із встановлення місць розташування 
контейнерних майданчиків у виняткових випадках в районах 
забудови, що склалася, де немає можливості дотримання 
відстаней, зазначених у пункті 2.8 Санітарних норм, утвореної 
рішенням виконкому № 116 від 24.06.2014 р.» (додається)
“За” -12 
“Проти” -  0 
“Утримались” -0
Про надання згоди на безоплатну передачу основних засобів 
Данилюк Є.В. -  нач. фінансового управління 
Прийняти рішення № 11 «Про надання згоди на безоплатну 
передачу основних засобів» (додається)
“За” -12 
“Проти” -  0 
“Утримались” -0

ПИТАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
12Л СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

12.2 СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

12.3 СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

13.1 СЛУХАЛИ:

Про передачу квартир у власність громадян 
Калита O.A. -  нач. відділу ЖКГ
Прийняти рішення № 12/1 «Про передачу квартир у власність 
громадян» (додається)
“За” -12 
“Проти” -  0 
“Утримались” -0
Про взяття на квартирний облік, внесення змін до квартирної 
справи
Калита O.A. -  нач. відділу ЖКГ
Прийняти рішення № 12/2 «Про взяття на квартирний облік, 
внесення змін до квартирної справи» (додається)
“За” -12 
“Проти” -  0 
“Утримались” -0
Про виведення жилого приміщення з числа службового та 
видачу ордера родині Богача Г.П.
Калита O.A. -  нач. відділу ЖКГ
Прийняти рішення № 12/3 «Про виведення жилого 
приміщення з числа службового та видачу ордера родині 
Богача Г.П.» (додається)
“За” -12 
“Проти” -  0 
“Утримались” -0  

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ
Про надання дозволу Андрюшенкову Олександру 
Вікторовичу на укладання з його дружиною Пурік Наталією 
Валеріївною договору дарування квартири загальною площею 
71,1 кв.м, розташованої за адресою: смт. Гостомель, вул.
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13.2

13.3

13.4

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

СЛУХАЛИ:

Пушкіна, б. 16-6, кв. 36.
Терещенко А.І. -  начальник служби
Прийняти рішення № 13/1 «Про надання дозволу 
Андрюшенкову Олександру Вікторовичу на укладання з його 
дружиною Пурік Наталією Валеріївною договору дарування 
квартири загальною площею 71,1 кв.м, розташованої за 
адресою: смт. Гостомель, вул. Пушкіна, б. 16-6, кв. 36.» 
(додається)
“За” -12 
“Проти” -  0 
“Утримались” -0
Про надання дозволу Дядик Олені Миколаївні на укладання з 
її дітьми Дядик Марією Олексіївною,07.01.2003 р.н., та Дядик 
Анатолієм Олексійовичем, 21.06.2006 р.н., договору
дарування в рівних частинах земельних ділянок та частини 
житлового будинку розташованих за адресою: смт. Ворзель, 
вул. Петропавлівська, 6.12, та надати дозвіл Дядик Олексію 
Анатолійовичу представляти законні права та інтереси 
малолітніх дітей при укладанні та підписанні даного договору. 
Терещенко А.І. -  начальник служби
Прийняти рішення № 13/2 «Про надання дозволу Дядик 
Олені Миколаївні на укладання з її дітьми Дядик Марією 
Олексіївною,07.01.2003 р.н., та Дядик Анатолієм
Олексійовичем, 21.06.2006 р.н., договору дарування в рівних 
частинах земельних ділянок та частини житлового будинку 
розташованих за адресою: смт. Ворзель, вул. Петропавлівська, 
6.12, та надати дозвіл Дядик Олексію Анатолійовичу 
представляти законні права та інтереси малолітніх дітей при 
укладанні та підписанні даного договору.» (додається)
“За” -12 
“Проти” -  0 
“Утримались” -0
Про надання дозволу Маковській Світлані Василівні 
представляти законні права та інтереси малолітнього сина 
Маковського Дмитра Андрійовича, 26.01.2004 р.н., при 
укладанні та підписанні договору щодо виділення в окреме 
будинковолодіння частин житлового будинку з присвоєнням 
адреси - смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 77-а. 
Терещенко А.І. -  начальник служби
Прийняти рішення № 13/3 «Про надання дозволу 
Маковській Світлані Василівні представляти законні права та 
інтереси малолітнього сина Маковського Дмитра 
Андрійовича, 26.01.2004 р.н., при укладанні та підписанні 
договору щодо виділення в окреме будинковолодіння частин 
житлового будинку з присвоєнням адреси - смт. Гостомель, 
вул. Свято-Покровська, 77-а.» (додається)
“За” -12 
“Проти” -  0 
“Утримались” -0
Про надання дозволу Назаренко Івану Миколайовичу на
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13.5

13.6

13.7

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

укладання договору поділу спільного майна подружжя та 
переходу права власності від Назаренка Івана Миколайовича 
до Назаренко Людмили Володимирівни, а саме житлового 
будинку розташованого за адресою: смт. Ворзель, вул. 
Петропавлівська, 6Л2 
Терещенко A.I. -  начальник служби
Прийняти рішення № 13/4 «Про надання дозволу Назаренко 
Івану Миколайовичу на укладання договору поділу спільного 
майна подружжя та переходу права власності від Назаренка 
Івана Миколайовича до Назаренко Людмили Володимирівни, 
а саме житлового будинку розташованого за -адресою: смт. 
Ворзель, вул. Петропавлівська, 6.12» (додається)
“За” -12 
“Проти” -  0 
“Утримались” -0
Про надання дозволу Узлову Максиму Миколайовичу та 
Узловій Оксані Вікторівні на укладання з Грицюк Оленою 
Андріївною договору дарування квартири загальною площею 
51,7 кв.м розташованої за адресою: м. Ірпінь, вул. Соборна, б. 
109, кв. 22.
Терещенко A.I. -  начальник служби
Прийняти рішення № 13/5 «Про надання дозволу Узлову 
Максиму Миколайовичу та Узловій Оксані Вікторівні на 
укладання з Грицюк Оленою Андріївною договору дарування 
квартири загальною площею 51,7 кв.м розташованої за 
адресою: м. Ірпінь, вул. Соборна, б. 109, кв. 22.» (додається) 
“За” -12 
“Проти” -  0 
“Утримались” -0
Про надання дозволу Узлову Максиму Миколайовичу та 
Узловій Оксані Вікторівні представляти законні права та 
інтереси малолітніх дітей Узлова Віталія Максимовича, 
22.07.2010 р.н. та Узлова Дениса Максимовича, 07.05.2005 
р.н., при укладанні та підписанні договору дарування. 
Терещенко A.I. -  начальник служби
Прийняти рішення № 13/6 «Про надання дозволу Узлову 
Максиму Миколайовичу та Узловій Оксані Вікторівні 
представляти законні права та інтереси малолітніх дітей 
Узлова Віталія Максимовича, 22.07.2010 р.н. та Узлова 
Дениса Максимовича, 07.05.2005 р.н., при укладанні та 
підписанні договору дарування.» (додається)
“За” -12 
“Проти” -  0 
“Утримались” -0
Про присвоєння малолітній дівчинці, 13.12.2016 р.н. прізвища 
одного з батьків
Терещенко A.I. -  начальник служби
Прийняти рішення № 13/7 «Про присвоєння малолітній 
дівчинці, 13.12.2016 р.н. прізвища одного з батьків» 
(додається)
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14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

ПИТАННЯ
СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ
Про надання гр.Богуш Т.В. містобудівних умов і 
обмежень забудови земельної ділянки в м.Ірпінь по вул. 
Садовій,6-а
Мотовиловець А.Ю. -заст . нач. відділу
Прийняти рішення № 14/1 «Про надання гр.Богуш Т.В. 
містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки в 
м.Ірпінь по вул. Садовій,6-а» (додається)
“За” -12 
“Проти” -  0 
“Утримались” -0
Про надання гр.Дзюбенку В.К. містобудівних умов і 
обмежень забудови земельної ділянки в м.Ірпінь по вул. 
Ватутіна, 1
Мотовиловець А.Ю. -  заст. нач. відділу 
Прийняти рішення № 14/2 «Про надання гр.Дзюбенку 
В.К. містобудівних умов і обмежень забудови земельної 
ділянки в м.Ірпінь по вул. Ватутіна, 1» (додається)
“За” -12 
“Проти” -  0 
“Утримались” -0
Про погодження гр. Домбровському Р.В. переведення 
садового будинку в м. Ірпінь с/т „Аграрник” по вул. 
Вишневій, 11 в житловий будинок 
Мотовиловець А.Ю. -  заст. нач. відділу 
Прийняти рішення № 14/3 «Про погодження гр. 
Домбровському Р.В. переведення садового будинку в м. 
Ірпінь с/т „Аграрник” по вул. Вишневій, 11 в житловий 
будинок» (додається)
“За” -12 
“Проти” -  0 
“Утримались” -0
Про погодження гр. Ємельянович В.О. зміни адреси 
земельній ділянці та житловому будинку в м. Ірпінь по 
провул. Озерному,22-а 
Мотовиловець А.Ю. -  заст. нач. відділу
Прийняти рішення № 14/4 «Про погодження гр. 
Ємельянович В.О. зміни адреси земельній ділянці та 
житловому будинку в м. Ірпінь по провул. Озерному,22-а» 
(додається)
“За” -12 
“Проти” -  0 
“Утримались” -0
Про надання гр. Іщук Д.В. містобудівних умов і обмежень на 
забудову земельної ділянки в м. Ірпінь по вул. 
Авіаконструктора Антонова, 8-г 
Мотовиловець А.Ю. -  заст. нач. відділу 
Прийняти рішення № 14/5 «Про надання гр. Іщук Д.В. 
містобудівних умов і обмежень на забудову земельної

п



14.6

14.7

14.8

15.1

Голосували:

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

ділянки в м. Ірпінь по вул. Авіаконструктора Антонова, 8-г» 
(додається)
“За” -12 
“Проти” -  0 
“Утримались” -0
Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 
власності гр. Стельмаха Д.М., гр. Рогави М.О. в м. Ірпінь по 
вул. Северинівській, 85 з присвоєнням їм нових адресних 
номерів
Мотовиловець А.Ю. -  заст. нач. відділу 
Прийняти рішення № 14/6 «Про виділення частин 
житлового будинку в окремі об’єкти власності гр. Стельмаха 
Д.М., гр. Рогави М.О. в м. Ірпінь по вул. Северинівській, 85 з 
присвоєнням їм нових адресних номерів» (додається)
“За” -12 
“Проти” -  0 
“Утримались” -  0
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 
нерухомого майна -  багатоквартирному житловому будинку 
з вбудованими нежитловими приміщеннями гр. Чави Д.М. в 
м. Ірпінь по вул. Натана Рибака, 2 
Мотовиловець А.Ю. -  заст. нач. відділу 
Прийняти рішення № 14/7 «Про присвоєння поштової 
адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна -  
багатоквартирному житловому будинку з вбудованими 
нежитловими приміщеннями гр. Чави Д.М. в м. Ірпінь по 
вул. Натана Рибака, 2» (додається)
“За” -12 
“Проти” -  0 
“Утримались” -  0
Про надання гр. Черевку М.І. містобудівних умов і обмежень 
на переобладнання двох квартир №2, 48 в м. Ірпінь по вул. 
Західній, 6 під приміщення для медико-профілактичної 
роботи з населенням 
Мотовиловець А.Ю. -  заст. нач. відділу 
Прийняти рішення № 14/8 «Про надання гр. Черевку М.І. 
містобудівних умов і обмежень на переобладнання двох 
квартир №2, 48 в м. Ірпінь по вул. Західній, 6 під 
приміщення для медико-профілактичної роботи з 
населенням» (додається)
“За” -12 
“Проти” -  0 
“Утримались” -  0 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД»
СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації

проекту «Реконструкція дороги з тротуаром по вул. Лісова в 
сел.Гостомель Київської області»

Доповідає: Дворніков І.Є. -  директор КП
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 15/1 «Про затвердження проектно-

кошторисної документації проекту «Реконструкція дороги з

Голосували:

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:
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Голосували:

15.2 СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували: 

15.3 СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

Головуючий

тротуаром по вул. Лісова в сел.Гостомель Київської 
області»» (додається)
“За” -12 
“Проти” -  0 
“Утримались” -  0
Про затвердження проектно-кошторисної документації 
проекту «Капітальний ремонт тротуару по вул. Мечникова 
від вул. Університетської до вул. Лисенка в м. Ірпінь 
Київської області»
Дворніков І.Є. -  директор КП
Прийняти рішення № 15/2 «Про затвердження проектно- 
кошторисної документації проекту «Капітальний ремонт 
тротуару по вул. Мечникова від вул. Університетської до 
вул. Лисенка в м. Ірпінь Київської області»» (додається)
“За” -12 
“Проти” -  0 
“Утримались” -  0
Про затвердження проектно-кошторисної документації 
проекту «Будівництво зовнішніх мереж водопроводу по вул. 
Чехова, Лісова для підключення житлового будинку по вул. 
Лісова № 4-Т в м. Ірпінь Київської області »
Дворніков І.Є. -  директор КП
Прийняти рішення № 15/3 «Про затвердження проектно- 
кошторисної документації проекту «Будівництво зовнішніх 
мереж водопроводу по вул. Чехова, Лісова для підключення 
житлового будинку по вул. Лісова № 4-Т в м. Ірпінь 
Київської області»» (додається)
“За” -12 
“Проти” -  0 
“Утримались” -  0

ААЧ,
' А

і Д.В. Христюк

П Е Р Е Л І К  
рішень, які було прийнято на засіданні 

виконкому Ірпінської міської ради

від „17” січня 2017 року

НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ

1.
«Про затвердження лімітів на використання води із водопроводу і 
скид стоків в міську мережу різними водокористувачами води по КП 
«Ірпіньводоканал»

№ 1



2.
Про внесення змін до складу опікунської ради при виконавчому 
комітеті Ірпінської міської ради

№ 2

3.

Про зміни в складі комісії з питань забезпечення житлом сімей 
загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, а також інвалідів І-ІІ групи з числа 
військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та 
потребують поліпшення житлових умов при виконавчому комітеті 
Ірпінської міської ради

№ 3

4.

Про погодження номенклатури справ науково-технічне опрацювання 
документів на державне зберігання, перевіряння діловодства та 
архівної справи в установах зони комплектування архівного відділу 
виконавчого комітету Ірпінської міської ради на 2017 рік

№ 4

5.
Про затвердження розміру плати за навчання по КЗ «Ірпінська дитяча 
музична школа» на 2017-2018 н.р.

№ 5

6.
Про затвердження розміру плати за навчання по КЗ «Ірпінська дитяча 
школа мистецтв» на 2017-2018 н.р.

№ 6

7.
Про безоплатну передачу запчастин для ремонту мотопомпи «Нопсіа 
\УГ 40 X К2»

№ 7

8.
Про надання дозволу КЗ «ІЦМЛ» на передачу майна в стаціонарне 
відділення

№ 8

9.
Про затвердження нового складу тендерного комітету виконавчого 
комітету Ірпінської міської ради № 9

10.

Про затвердження нового складу постійно діючої комісії із 
встановлення місць розташування контейнерних майданчиків у 
виняткових випадках в районах забудови, що склалася, де немає 
можливості дотримання відстаней, зазначених у пункті 2.8 
Санітарних норм, утвореної рішенням виконкому № 116 від 
24.06.2014 р.

№ 10

11. Про надання згоди на безоплатну передачу основних засобів № 11

ПИТАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
12.1 Про передачу квартир у власність громадян № 12/1
12.2 Про взяття на квартирний облік, внесення змін до квартирної справи № 12/2

12.3
Про виведення жилого приміщення з числа службового та видачу 
ордера родині Богача Г.П. № 12/3

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ

13.1

Про надання дозволу Андрюшенкову Олександру Вікторовичу на 
укладання з його дружиною Пурік Наталією Валеріївною договору 
дарування квартири загальною площею 71,1 кв.м, розташованої за 
адресою: смт. Гостомель, вул. Пушкіна, б. 16-6, кв. 36.

№ 13/1

13.2

Про надання дозволу Дядик Олені Миколаївні на укладання з її 
дітьми Дядик Марією Олексіївною,07.01.2003 р.н., та Дядик 
Анатолієм Олексійовичем, 21.06.2006 р.н., договору дарування в 
рівних частинах земельних ділянок та частини житлового будинку 
розташованих за адресою: смт. Ворзель, вул. Петропавлівська, 6.12, та 
надати дозвіл Дядик Олексію Анатолійовичу представляти законні 
права та інтереси малолітніх дітей при укладанні та підписанні даного 
договору.

№ 13/2
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13.3

Про надання дозволу Маковській Світлані Василівні представляти 
законні права та інтереси малолітнього сина Маковського Дмитра 
Андрійовича, 26.01.2004 р.н., при укладанні та підписанні договору 
щодо виділення в окреме будинковолодіння частин житлового 
будинку з присвоєнням адреси - смт. Гостомель, вул. Свято- 
Покровська, 77-а.

№ 13/3

13.4

Про надання дозволу Назаренко Івану Миколайовичу на укладання 
договору поділу спільного майна подружжя та переходу права 
власності від Назаренка Івана Миколайовича до Назаренко Людмили 
Володимирівни, а саме житлового будинку розташованого за 
адресою: смт. Ворзель, вул. Петропавлівська, 6.12

№ 13/4

13.5

Про надання дозволу Узлову Максиму Миколайовичу та Узловій 
Оксані Вікторівні на укладання з Грицюк Оленою Андріївною 
договору дарування квартири загальною площею 51,7 кв.м 
розташованої за адресою: м. Ірпінь, вул. Соборна, б. 109, кв. 22.

№ 13/5

13.6

Про надання дозволу Узлову Максиму Миколайовичу та Узловій 
Оксані Вікторівні представляти законні права та інтереси малолітніх 
дітей Узлова Віталія Максимовича, 22.07.2010 р.н. та Узлова Дениса 
Максимовича, 07.05.2005 р.н., при укладанні та підписанні договору 
дарування.

№ 13/6

13.7 Про присвоєння малолітній дівчинці, 13.12.2016 р.н. прізвища одного 
з батьків № 13/7

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

14.1 Про надання гр.Богуш Т.В. містобудівних умов і обмежень 
забудови земельної ділянки в м.Ірпінь по вул. Садовій,6-а № 14/1

14.2 Про надання гр.Дзюбенку В.К. містобудівних умов і обмежень 
забудови земельної ділянки в м.Ірпінь по вул. ВатутінаД № 14/2

14.3
Про погодження гр. Домбровському Р.В. переведення садового 
будинку в м. Ірпінь с/т „Аграрник” по вул. Вишневій, 11 в житловий 
будинок

№ 14/3

14.4
Про погодження гр. Ємельянович В.О. зміни адреси земельній ділянці 
та житловому будинку в м. Ірпінь по провул. Озерному,22-а № 14/4

14.5

Про надання гр. Іщук Д.В. містобудівних умов і обмежень на 
забудову земельної ділянки в м. Ірпінь по вул. Авіаконструктора 
Антонова, 8-г № 14/5

14.6
Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності 
гр. Стельмаха Д.М., гр. Рогави М.О. в м. Ірпінь по вул. 
Северинівській, 85 з присвоєнням їм нових адресних номерів

№ 14/6

14.7

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 
нерухомого майна -  багатоквартирному житловому будинку з 
вбудованими нежитловими приміщеннями гр. Чави Д.М. в м. Ірпінь 
по вул. Натана Рибака, 2

№ 14/7

14.8
Про надання гр. Черевку М.І. містобудівних умов і обмежень на 
переобладнання двох квартир №2, 48 в м. Ірпінь по вул. Західній, 6 
під приміщення для медико-профілактичної роботи з населенням

№ 14/8

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД»

15.1 Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 
«Реконструкція дороги з тротуаром по вул. Лісова в сел.Гостомель № 15/1
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Київської області»

15.2
Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 
«Капітальний ремонт тротуару по вул. Мечникова від вул. 
Університетської до вул. Лисенка в м. Ірпінь Київської області»

№ 15/2

15.3

Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 
«Будівництво зовнішніх мереж водопроводу по вул. Чехова, Лісова 
для підключення житлового будинку по вул. Лісова № 4-Т в м. Ірпінь 
Київської області»

№ 15/3

/
Керуючий справами Д.М. Негреша


