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ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
П Р О Т О К О Л  №4  

засідання виконавчого комітету 
21 лютого 2017 р. м. Ірпінь

Головуючий КарплюкВ.А. -  міський голова

Секретар Негреша Д.М. -  керуючий справами

Взяли участь у засіданні:

Христюк Д.В. Член виконкому
Денисенко Ю.О. Член виконкому
Федорук Л.П. Член виконкому
Г оловкевич*М.М. Член виконкому
Семко Н.Г. Член виконкому
Гірник А.П. Член виконкому
Кижлай С.В. Член виконкому
Памазан A.C. Член виконкому
Куровський М.Б. Член виконкому
Прилипко Ю.І Член виконкому
Бойчук У.В. Член виконкому
Кульчицька Ю.А. Член виконкому
Пащинський С.І. Член виконкому
Вигінний В.М. Член виконкому
Чмелюк В.В. Член виконкому

Зі складу виконкому на засіданні відсутні:

Демчишин Д.Д., Михальченко Л.Я., Матюшина О.В.,

Присутні на засіданні:

1. Данилюк Є.В. Нач.фінансового управління
2. Литвинов A.B. Нач.упр-ня ЖКГ
3. Дворніков І.Є. Директор КП «Ірпіньжитлоінвестбуд»
4. Сапон М.М. Нач. відділу містобудування та архітектури
5. Олійнич О.Р. Директор КП «Ірпіньзеленбуд»
6. Парахіна В. А. Нач. загального відділу
7. Горбата Л.П. Нач. відділу компютерного забезпечення
8. Ярошенко Т.Ю. Нач. орг.відділу
9. Бережко-Камінська Ю.М. «Зоря Приірпіння»
10. Маркушин О.Г. КП «Ірпіньводоканал»
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СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного 
Доповідає: Карплюк В.А. -  міський голова

ВИСТУПИЛИ:

Сапон М.М., начальник відділу містобудування та архітектури, запропонував внести 
на розгляд питання:

- «Про присвоєння поштовї адреси об єкту нерухомого майна, який знаходиться 
на балансі КЗ «Ірпінська центральна міська лікарня», де 
розташованаамбулаторія загальної практики сімейної медицини № 1 в м. Ірпінь 
по вул. З.Алієвої, 61 »;

ВИРІШИЛИ: взяти Порядок денний із внесеними змінами за основу:

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ Доповідач

1.
Про проект рішення «Про внесення змін до рішення 26-ї сесії 
Ірпінської міської ради VII скликання від 22.12.2016 року № 1694- 
26-УІІ «Про міський бюджет м. Ірпінь на 2017 рік »

Данилюк Є.В. -  
нач. фінансового 

управління

2. Про затвердження графіку запланованих поїздок міського голови за 
кордон на 2017 рік

Негреша Д.М. -  
керуючий 
справами

3.

Про затвердження калькуляції на проведення робіт з установлення 
загальнобудинкових лічильників, які виконуються КП 
«Ірпіньводоканал», у відповідності до рівня економічно 
обґрунтованих витрат

Марку шин О.Г. -  
директор КП

4.
Про зобов’язання проведення перевірки щодо сплати відновної 
вартості зелених насаджень власників та користувачів земельних 
ділянок

Олійнич О.Р. -  
директор КП

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЗЕЛЕНБУД»

5.1
Про надання дозволу на знесення аварійних, сухостійних дерев у 
зв’язку з упорядкуванням території міста Ірпеня (парк 
«Центральний»)

Олійнич О.Р. -  
директор КП

5.2 Про надання дозволу на видалення аварійних, сухостійних дерев та 
санітарної обрізки -II-

5.3 Про надання дозволу на знесення аварійних, сухостійних дерев у 
зв’язку з упорядкуванням території міста Ірпеня (вул. З.Алієвої) -II-

ПИТАННЯ КП «ІРПШЬЖИТЛОІНВЕСТБУД»

6.1 Про затвердження проектної документації «Будівництво медичного 
центру по вул. Садовій,38 в м. Ірпінь Київської області»

Дворніков І.Є. -  
директор КП

6.2
Про затвердження проектної документації «Підвищення безпеки 
дорожнього руху по вул. Грибоедова та вул. Дем’яна Попова в м. 
Ірпінь Київської області»

-II-

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

7.1
Про виділ в окреме будинковолодіння садиби №2 по провулку 
Північному в м.Ірпінь гр. Мельника А.І., гр. Мельник Г.О., 
гр.Мазніченко O.A.

Сапон М.М. -  нач. 
відділу

7.2 Про надання гр.Омельченко О.В. містобудівних умов і обмежень 
забудови земельної ділянки в м.Ірпінь по вул. Полтавській,29-л -II-

7.3 Про присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна - -II-



/ — 
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житловому будинку гр. Рожманової О.М. адреси: м. Ірпінь, вул. 
Троїцька (раніше Пролетарська), 18

7 4
Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 
власності гр. Самілика Г.М. , гр. Серб Н.М. в м. Ірпінь по вул. 
Северинівській, 122 з присвоєнням нових адресних номерів

-II-

7.5
Про присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна - 
багатоквартирному житловому будинку ТОВ “ Євробуд» адреси: м. 
Ірпінь, вул. Мечнікова, 106 д,з

-II-

7.6 Про погодження гр. Шевченку P.M. присвоєння адресного номеру 
орендованій земельній ділянці в м. Ірпінь по вул. Центральній

7.7

Про присвоєння поштовї адреси об єкту нерухомого майна, який 
знаходиться на балансі КЗ «Ірпінська центральна міська лікарня», 
де розташованаамбулаторія загальної практики сімейної медицини 
№ 1 в м. Ірпінь по вул. 3.Алієвої, 61

-II-

Голосували:
“За” -1 7  
“Проти” -  0 
“Утримались” -  0

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И И :

Про проект рішення «Про внесення змін до рішення 26-ї сесії 
Ірпінської міської ради VII скликання від 22Л2.2016 року № 
1694-26-УІІ «Про міський бюджет м. Ірпінь на 2017 рік » 
Данилюк Є.В. -  нач. фінансового управління 
Прийняти рішення № 45 «Про проект рішення «Про внесення 
змін до рішення 26-ї сесії Ірпінської міської ради VII скликання 
від 22Л2.2016 року № 1694-26-УІІ «Про міський бюджет м. 
Ірпінь на 2017 рік »» (додається)
“За” -17 
“Проти” -  0 
“Утримались” -  0

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Г олосували:

Про затвердження графіку запланованих поїздок міського голови
за кордон на 2017 рік
Негреша Д.М. -  керуючий справами
Прийняти рішення № 46 «Про затвердження графіку 
запланованих поїздок міського голови за кордон на 2017 рік» 
(додається)
“За” -17 
“Проти” -  0 
“Утримались” -0

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження калькуляції на проведення робіт з
установлення загальнобудинкових лічильників, які 
виконуються КП «Ірпіньводоканал», у відповідності до рівня 
економічно обґрунтованих витрат 

Доповідає: Маркушин О.Г. -  директор КП «Ірпіньводоканал»



ВИРІШИЛИ:

Голосували:

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Г олосували:

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Г олосували:

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

Прийняти рішення № 47 «Про затвердження калькуляції на 
проведення робіт з установлення загальнобудинкових 
лічильників, які виконуються КП «Ірпіньводоканал», у 
відповідності до рівня економічно обґрунтованих витрат» 
(додається)
“За” -17 
“Проти” -  0 
“Утримались” -0
Про зобов’язання проведення перевірки щодо сплати відновної 
вартості зелених насаджень власників та користувачів 
земельних ділянок 
Олійнич O.P. -  директор КП
Прийняти рішення № 48 «Про зобов’язання проведення 
перевірки щодо сплати відновної вартості зелених насаджень 
власників та користувачів земельних ділянок» (додається)
“За” -17 
“Проти” -  0 
“Утримались” -0

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЗЕЛЕНБУД»
Про надання дозволу на знесення аварійних, сухостійних дерев 
у зв’язку з упорядкуванням території міста Ірпеня (парк 
«Центральний»)
Олійнич O.P. -  директор КП
Прийняти рішення № 49/1 «Про надання дозволу на знесення 
аварійних, сухостійних дерев у зв’язку з упорядкуванням 
території міста Ірпеня (парк «Центральний»)» (додається)
“За” -17 
“Проти” -  0 
“Утримались” -0
Про надання дозволу на видалення аварійних, сухостійних 
дерев та санітарної обрізки 
Олійнич O.P. -  директор КП
Прийняти рішення № 49/2 «Про надання дозволу на 
видалення аварійних, сухостійних дерев та санітарної обрізки» 
(додається)
“За” -17 
“Проти” -  0 
“Утримались” -  0
Про надання дозволу на знесення аварійних, сухостійних дерев 
у зв’язку з упорядкуванням території міста Ірпеня (вул. 
З.Алієвої)
Олійнич O.P. -  директор КП
Прийняти рішення № 49/3 «Про надання дозволу на знесення 
аварійних, сухостійних дерев у зв’язку з упорядкуванням 
території міста Ірпеня (вул. З.Алієвої)» (додається)
“За” -17 
“Проти” -  0 
“Утримались” -0



6.2

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД»
Про затвердження проектної документації «Будівництво 
медичного центру по вул. Садовій,3 8 в м. Ірпінь Київської 
області»
Дворніков І.Є. -  директор КП
Прийняти рішення № 50/1 «Про затвердження проектної 
документації «Будівництво медичного центру по вул. 
Садовій,38 в м. Ірпінь Київської області»» (додається)
“За” -17 
“Проти” -  0 
“Утримались” -0
Про затвердження проектної документації «Підвищення 
безпеки дорожнього руху по вул. Грибоедова та вул. Дем’яна 
Попова в м. Ірпінь Київської області »
Дворніков І.Є. -  директор КП
Прийняти рішення № 50/2 «Про затвердження проектної
документації «Підвищення безпеки дорожнього руху по вул. 
Грибоедова та вул. Дем’яна Попова в м. Ірпінь Київської 
області»» (додається)
“За” -17 
“Проти” -  0 
“Утримались” -0

ПИТАННЯ
7.1 СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

7.2 СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

7.3 СЛУХАЛИ:

Доповідає:

МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ
Про виділ в окреме будинковолодіння садиби №2 по 
провулку Північному в м.Ірпінь гр. Мельника А.І., гр. 
Мельник Г.О., гр.Мазніченко O.A.
Сапон М.М. -  нач. відділу
Прийняти рішення № 51/1 «Про виділ в окреме
будинковолодіння садиби №2 по провулку Північному в 
м.Ірпінь гр. Мельника А.І., гр. Мельник Г.О., гр.Мазніченко 
O.A.» (додається)
“За” -17 
“Проти” -  0 
“Утримались” -0
Про надання гр.Омельченко О.В. містобудівних умов і 
обмежень забудови земельної ділянки в м.Ірпінь по вул. 
Полтавській, 29-л 
Сапон М.М. -  нач. відділу
Прийняти рішення № 51/2 «Про надання гр.Омельченко 
О.В. містобудівних умов і обмежень забудови земельної 
ділянки в м.Ірпінь по вул. Полтавській,29-л» (додається) 
“За” -17 
“Проти” -  0 
“Утримались” -0
Про присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна - 
житловому будинку гр. Рожманової О.М. адреси: м. Ірпінь, 
вул. Троїцька (раніше Пролетарська), 18 
Сапон М.М. -  нач. відділу
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ВИРІШИЛИ:

Голосували:

7.4 СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

7.5 СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

7.6 СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

7.7 СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення № 51/3 «Про присвоєння
новоствореному об’єкту нерухомого майна - житловому 
будинку гр. Рожманової О.М. адреси: м. Ірпінь, вул. 
Троїцька (раніше Пролетарська), 18» (додається)
“За” -17 
“Проти” -  0 
“Утримались” -0
Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 
власності гр. Самілика Г.М. , гр. Серб Н.М. в м. Ірпінь по 
вул. Северинівській, 122 з присвоєнням нових адресних 
номерів
Сапон М.М. -  нач. відділу
Прийняти рішення № 51/4 «Про виділення частин 
житлового будинку в окремі об’єкти власності гр. Самілика 
Г.М. , гр. Серб Н.М. в м. Ірпінь по вул. Северинівській, 122 з 
присвоєнням нових адресних номерів»
“За” -17 
“Проти” -  0 
“Утримались” -  0
Про присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна - 
багатоквартирному житловому будинку ТОВ “ Євробуд» 
адреси: м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 106 д,з 
Сапон М.М. -  нач. відділу
Прийняти рішення № 51/5 «Про присвоєння
новоствореному об’єкту нерухомого майна 
багатоквартирному житловому будинку ТОВ “ Євробуд» 
адреси: м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 106 д,з» (додається)
“За” -17 
“Проти” -  0 
“Утримались” -  0
Про погодження гр. Шевченку P.M. присвоєння адресного 
номеру орендованій земельній ділянці в м. Ірпінь по вул. 
Центральній
Сапон М.М. -  нач. відділу
Прийняти рішення № 51/6 «Про погодження гр. Шевченку 
P.M. присвоєння адресного номеру орендованій земельній 
ділянці в м. Ірпінь по вул. Центральній» (додається)
“За” -17 
“Проти” -  0 
“Утримались” -  0
Про присвоєння поштовї адреси об єкту нерухомого майна, 
який знаходиться на балансі КЗ «Ірпінська центральна міська 
лікарня», де розташованаамбулаторія загальної практики 
сімейної медицини № 1 в м. Ірпінь по вул. З.Алієвої, 61 
Сапон М.М. -  нач. відділу
Прийняти рішення № 51/7 «Про присвоєння поштовї адреси 
об єкту нерухомого майна, який знаходиться на балансі КЗ 
«Ірпінська центральна міська лікарня», де 
розташованаамбулаторія загальної практики сімейної 
медицини № 1 в м. Ірпінь по вул. З.Алієвої, 61» (додається)
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Голосували: “За” -17 
“Проти" -  0 

. ̂ А/тпимялись” -  0

Г оловуючий В.А. Карплюк

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

виконкому Ірпінської міської ради

від „21”лютого 2017 року

НАЙМЕНУВАННЯ п и т а н н я

1.
Про проект рішення «Про внесення змін до рішення 26-ї сесії 
Ірпінської міської ради VII скликання від 22.12.2016 року № 1694-26- 
VII «Про міський бюджет м. Ірпінь на 2017 рік »

№45

2. Про затвердження графіку запланованих поїздок міського голови за 
кордон на 2017 рік №46

3.

Про затвердження калькуляції на проведення робіт з установлення 
загальнобудинкових лічильників, які виконуються КП 
«Ірпіньводоканал», у відповідності до рівня економічно 
обґрунтованих витрат

№47

4.
Про зобов’язання проведення перевірки щодо сплати відновної 
вартості зелених насаджень власників та користувачів земельних 
ділянок

№48

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЗЕЛЕНБУД»

5.1
Про надання дозволу на знесення аварійних, сухостійних дерев у 
зв’язку з упорядкуванням території міста Ірпеня (парк 
«Центральний»)

№ 49/1

5.2 Про надання дозволу на видалення аварійних, сухостійних дерев та 
санітарної обрізки № 49/2

5.3 Про надання дозволу на знесення аварійних, сухостійних дерев у 
зв’язку з упорядкуванням території міста Ірпеня (вул. З.Алієвої) № 49/3

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД»

6.1 Про затвердження проектної документації «Будівництво медичного 
центру по вул. Садовій,38 в м. Ірпінь Київської області» № 50/1

6.2
Про затвердження проектної документації «Підвищення безпеки 
дорожнього руху по вул. Грибоедова та вул. Дем’яна Попова в м. 
Ірпінь Київської області» № 50/2

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

7.1
Про виділ в окреме будинковолодіння садиби №2 по провулку 
Північному в м.Ірпінь гр. Мельника А.І., гр. Мельник Г.О., 
гр.Мазніченко O.A.

№ 51/1

7.2 Про надання гр.Омельченко О.В. містобудівних умов і обмежень 
забудови земельної ділянки в м.Ірпінь по вул. Полтавській,29-л № 51/2



А .

7.3
Про присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна - 
житловому будинку гр. Рожманової О.М. адреси: м. Ірпінь, вул. 
Троїцька (раніше Пролетарська), 18

№ 51/3

7.4
Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності 
гр. Самілика Г.М. , гр. Серб Н.М. в м. Ірпінь по вул. Северинівській, 
122 з присвоєнням нових адресних номерів

№ 51/4

7.5
Про присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна - 
багатоквартирному житловому будинку ТОВ “ Євробуд» адреси: м. 
Ірпінь, вул. Мечнікова, 106 д,з

№ 51/5

7.6 Про погодження гр. Шевченку P.M. присвоєння адресного номеру 
орендованій земельній ділянці в м. Ірпінь по вул. Центральній № 51/6

7.7

Про присвоєння поштовї адреси об єкту нерухомого майна, який 
знаходиться на балансі КЗ «Ірпінська центральна міська лікарня», де 
розташованаамбулаторія загальної практики сімейної медицини № 1 
в м. Ірпінь по вул. З.Алієвої. 61

№ 51/7

Г : :  і
Керуючий справами Д-М. Негреша

9


