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ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

П Р О Т О К О Л  № 12  
засідання виконавчого комітету 

02 червня 2017 р. м. Ірпінь

Головуючий Христюк Д .В .- перший заступник міського голови
Секретар Негреша Д.М. -  керуючий справами

Взяли участь у засіданні:

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:

Карплюк В.А., Денисенко Ю.О., Семко Н .Г ., Демчишин Д.Д., Гірник А.П.,
Памазан A.C., Матюшина О.В.

Присутні на засіданні:

1. Залужняк О.В. Нач. юр.відділу
2. Дворніков І.Є. Директор КП «Ірпіньжитлоінвестбуд»
5. Сапон М.М. Нач. відділу містобудування та архітектури
6. Парахіна В. А. Нач. загального відділу
10. Мурга І. В. Нач.КП «Служба захисту та лікування тварин»

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного

Доповідає: Христюк Д.В. -перший заступник міського голови 

ВИСТУПИЛИ:

Сапон М.М., нач. відділу містобудування та архітектури, запропонував зняти питання 
на довивчення: «Про погодження гр. Кучеренку А.М. присвоєння поштової адреси 
садовому будинку в м.Ірпінь, с/т «Берізка» по вул. Незалежності (колишня 
Свердлова),80»
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Михальченко Л.Я. 
Федору к Л.П. 
Кижлай С.В. 
Кульчицька Ю.А. 
Прилипко Ю.І.,
Головкевич М.М. 
Чмелюк В.В. 
Вигінний В.М. 
Ковальчук М.М. 
Пащинський С.І. 
Бойчук У.В. 
Куровський М.Б.



ВИРІШ ИЛИ: взяти Порядок денний із внесеними змінами за основу:

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ Доповідач
ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕ СТБУД»

1.1 Про затвердження проектно-кошторисної документації
Дворніков І.Є. — 

директор КП

1.2
Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 
«Реконструкція будівлі за адресою: м. Ірпінь, вул. Ак. З.Алієвої, 
61/1»

-II-

1.3
Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 
«Реконструкція прибудинкових територій між вул. Соборна та 
вул.Миру в м. Ірпінь Київської області »

-II-

1.4
Про затвердження кошторисної документації по об’єкту 
«Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. 
Грибоедова, 15 в м. Ірпінь Київської області»

-II-

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

2.1
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 
нерухомого майна -  багатоквартирному житловому будинку в 
м.Ірпінь по вул.Ново-Оскольській,2-н гр.Антонюка Ю.П.

Сапон М.М. -  нач. 
відділу

2.2
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 
нерухомого майна -  багатоквартирному житловому будинку в 
м.Ірпінь по вул.Ново-Оскольській,2-о гр.Антонюка Ю.П.

-II-

2.3
Про підтвердження гр. Данилюку С.О. адреси земельній ділянці 
№16 в с/т «Любава»

-II-

2.4
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 
нерухомого майна -  багатоквартирному житловому будинку в м. 
Ірпінь по вул. Натана Рибака гр. Дріжденка Р.Я.

-II-

2.5 Про закріплення адреси земельним ділянкам гр.Попереченка В.А. 
в м.Ірпінь по вул.Мечнікова,29-а/1 -II-

2.6

Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Ірпінської 
міської ради від 21.02.2017 року за № 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”

-II-

2.7
Про присвоєння адрес земельним ділянкам гр. Скиби М.В. в м. 
Ірпінь, Київської обл. -II-

2.8
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 
нерухомого майна -  торгово-офісній будівлі в м.Ірпінь по 
вул. З.Алієвої

-II-

2.9 Про підтвердження поштової адреси житловому будинку в 
м.Ірпінь по вул.Кошового,7 -II-

Голосували:
“За” -  14 
“Проти” -  0 
“Утримались” -  0

з



/
П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И И :  

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД»

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

Про затвердження проектно-кошторисної документації 
Дворніков І.Є. -  директор КП
Прийняти рішення № 133/1 «Про затвердження проектно- 
кошторисної документації» (додається)
“За” -14 

■ “Проти” - 0  
“Утримались” -  0
Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 
«Реконструкція будівлі за адресою: м. Ірпінь, вул. Ак. З.Алієвої, 
61/1»
Дворніков І.Є. -  директор КП
Прийняти рішення № 133/2 «Про затвердження проектно- 
кошторисної документації проекту «Реконструкція будівлі за 
адресою: м. Ірпінь, вул. Ак. З.Алієвої, 61/1»» (додається)
“За” -14 
“Проти” -  0 
“Утримались” -  0
Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 
«Реконструкція прибудинкових територій між вул. Соборна та 
вул.Миру в м. Ірпінь Київської області »
Дворніков І.Є. -  директор КП
Прийняти рішення № 133/3 «Про затвердження проектно- 
кошторисної документації проекту «Реконструкція
прибудинкових територій між вул. Соборна та вул.Миру в м. 
Ірпінь Київської області »» (додається)
“За” -14 
“Проти” -  0 
“Утримались” -  0
Про затвердження кошторисної документації по об’єкту 
«Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. 
Грибоедова, 15 в м. Ірпінь Київської області»
Дворніков І.Є. -  директор КП
Прийняти рішення № 133/4 «Про затвердження кошторисної 
документації по об’єкту «Капітальний ремонт покрівлі 
житлового будинку по вул. Грибоедова, 15 в м. Ірпінь Київської 
області»» (додається)
“За” -14 
“Проти” -  0 
“Утримались” -  0

ПИТАННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ
СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту

нерухомого майна -  багатоквартирному житловому будинку в 
м.Ірпінь по вул.Ново-Оскольській,2-н гр.Антонюка Ю.П. 

Доповідає: Сапон М.М. -  нач. відділу

СЛУХАЛИ:
Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Г олосували:

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:
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ВИРІШИЛИ:

Голосували:

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

СЛУХАЛИ:

Прийняти рішення № 134/1 «Про присвоєння поштової адреси 
новоствореному об’єкту нерухомого майна -
багатоквартирному житловому будинку в м.Ірпінь по вул.Ново- 
Оскольській,2-н гр.Антонюка Ю.П.» (додається)
“За” -14 
“Проти” -  0 
“Утримались” -  0
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 
нерухомого майна -  багатоквартирному житловому будинку в 
м.Ірпінь по вул.Ново-Оскольській,2-о гр.Антонюка Ю.П.
Сапон М.М. -  нач. відділу
Прийняти рішення № 134/2 «Про присвоєння поштової адреси 
новоствореному об’єкту нерухомого майна -
багатоквартирному житловому будинку в м.Ірпінь по вул.Ново- 
Оскольській,2-о гр.Антонюка Ю.П.» (додається)
“За” -14 
“Проти” -  0 
“Утримались” -  0
Про підтвердження гр. Данилюку С.О. адреси земельній ділянці 
№16 в с/т «Любава»
Сапон М.М. -  нач. відділу
Прийняти рішення № 134/3 «Про підтвердження гр. Данилюку 
С.О. адреси земельній ділянці №16 в с/т «Любава»» 
(додається)
“За” -14 
“Проти” -  0 
“Утримались” -0
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 
нерухомого майна -  багатоквартирному житловому будинку в м. 
Ірпінь по вул. Натана Рибака гр. Дріжденка Р.Я.
Сапон М.М. -  нач. відділу
Прийняти рішення № 134/4 «Про присвоєння поштової адреси 
новоствореному об’єкту нерухомого майна -
багатоквартирному житловому будинку в м. Ірпінь по вул. 
Натана Рибака гр. Дріжденка Р.Я.» (додається)
“За” -  14 
“Проти” -  0 
“Утримались” -  0
Про закріплення адреси земельним ділянкам гр.Попереченка 
В.А. в м.Ірпінь по вул.Мечнікова,29-а/1 
Сапон М.М. -  нач. відділу
Прийняти рішення № 134/5 «Про закріплення адреси
земельним ділянкам гр.Попереченка В.А. в м.Ірпінь по
вул.Мечнікова,29-а/1» (додається)
“За” -14 
“Проти” -  0 
“Утримались” -0
Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Ірпінської 
міської ради від 21.02.2017 року за № 51/4 „Про виділення 
частин житлового будинку в окремі об’єкти власності гр.



Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

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 № 134/6 «Про внесення змін в рішення 
виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 21.02.2017 року 
за № 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”» (додається)
“За” -14 

' “Проти” -  0 
“Утримались” -0
Про присвоєння адрес земельним ділянкам гр. Скиби М.В. в м. 
Ірпінь, Київської обл.
Сапон М.М. -  нач. відділу
Прийняти рішення № 134/7 «Про присвоєння адрес земельним 
ділянкам гр. Скиби М.В. в м. Ірпінь, Київської обл. » (додається) 
“За” -14 
“Проти” -  0 
“Утримались” -  0
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 
нерухомого майна -  торгово-офісній будівлі в м.Ірпінь по 
вул.З.Алієвої 
Сапон М.М. -  нач. відділу
Прийняти рішення № 134/8 «Про присвоєння поштової адреси 
новоствореному об’єкту нерухомого майна -  торгово-офісній 
будівлі в м.Ірпінь по вул.З.Алієвої» (додається)
“За” -14 
“Проти” -  0 
“Утримались” -  0
Про підтвердження поштової адреси житловому будинку в 
м.Ірпінь по вул.Кошового,7 
Сапон М.М. -  нач. відділу
Прийняти рішення № 134/9 «Про підтвердження поштової 
адреси житловому будинку в м.Ірпінь по вул .Кошового, 7» 
(додається)
“За” -14 
“Проти” -  0 
“Утримались” -  0

Головуючий .Христюк



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

виконкому Ірпінської міської ради

від „02” червня 2017 року

НАЙМЕНУВАННЯ п и т а н н я
ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕ СТБУД»

1.1 Про затвердження проектно-кошторисної документації № 133/1

1.2 Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 
«Реконструкція будівлі за адресою: м. Ірпінь, вул. Ак. З.Алієвої, 61/1» № 133/2

1.3
Про затвердження проектно-кошторисної документації проекту 
«Реконструкція прибудинкових територій між вул. Соборна та 
вул.Миру в м. Ірпінь Київської області »

№ 133/3

1.4
Про затвердження кошторисної документації по об’єкту «Капітальний 
ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Грибоедова, 15 в м. Ірпінь 
Київської області»

№ 133/4

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

2.1
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 
майна -  багатоквартирному житловому будинку в м.Ірпінь по 
вул.Ново-Оскольській,2-н гр.Антонюка Ю.П.

№ 134/1

2.2
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 
майна -  багатоквартирному житловому будинку в м.Ірпінь по 
вул.Ново-Оскольській,2-о гр.Антонюка Ю.П.

№ 134/2

2.3 Про підтвердження гр. Данилюку С.О. адреси земельній ділянці №16 
в с/т «Любава» № 134/3

2.4
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 
майна -  багатоквартирному житловому будинку в м. Ірпінь по вул. 
Натана Рибака гр. Дріжденка Р.Я.

№ 134/4

2.5 Про закріплення адреси земельним ділянкам гр.Попереченка В.А. в 
м.Ірпінь по вул.Мечнікова,29-а/1 № 134/5

2.6

Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 
ради від 21.02.2017 року за № 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”

№ 134/6

2.7 Про присвоєння адрес земельним ділянкам гр. Скиби М.В. в м. Ірпінь, 
Київської обл. № 134/7

2.8 Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 
майна -  торгово-офісній будівлі в м.Ірпінь по вул.З.Алієвої № 134/8

2.9 Про підтвердження поштової адреси житловому будинку в м.Ірпінь 
по вул.Кошового,7 № 134/9

Керуючий справами Д.М. Негреша


