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ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА  

КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ  

П Р О Т О К О Л    № 17 

 

засідання  виконавчого  комітету 

від «20» жовтня 2020 року 9.00                                 м.  Ірпінь                           

   
              

Головуючий              Андрій ЛІТВИНОВ 

 

Секретар                    Юлія УСТИЧ            

    

                                                Взяли участь у засіданні: 

 

Олександр МАРКУШИН 

Дмитро НЕГРЕША 

Лідія МИХАЛЬЧЕНКО 

Микола ГОЛОВКЕВИЧ 

Михайло КОПАЧ  

Антон ГОЛОВЕНКО 

Ольга ПРИЛИПКО 

Тетяна ЛАГОВСЬКА 

Сергій ПАЩИНСЬКИЙ 

Уляна БОЙЧУК   

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: 

 

Марія ПОПРУГА, Максим НЕЛЬЗІН, Василь ЧМЕЛЮК, Юлія УСТИЧ, Сергій ДАНІШ, 

Юлія ПРИБИЛОВА, Володимир ВИГІННИЙ, Андрій ГІРНИК, Дмитро ДЕМЧИШИН,  

Андрій ПОМАЗАН,  

 

Присутні на засіданні: 
 

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного     

Доповідає:  Андрій ЛІТВИНОВ – в.о. міського голови – секретар ради 

 

ВИСТУПИЛИ: Катерина КАРАЧЕНЦЕВА – начальник відділу КП «Управління 

благоустрою міста» : 

1. Ірина МИГИТКО Нач. загального відділу 

2. Ігор ОСТАПЧУК Нач. відділу з питань НС ОМР 

3. Микола КОВАЛЬЧУК Нач. КП «Муніципальна варта» 

4. Катерина КАРАЧЕНЦОВА  Нач. від. КП «Управління благоустрою міста» 

5. Михайло САПОН Нач. від. архітектури та містобудування 

6. Алла ТЕРЕЩЕНКО Нач. служби у справах дітей та сім’ї  

7. Сергій КАНЮРА Нач. управління ІРІ та ЖКГ 

8. Жанна ОСТАПЧУК Заст. дир. КП «Ірпінькомунікаціясервіс» 

9. Представники Інформаційне агенство ITV 

10. Представники  телеканалу «Погляд» 
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- Про надання дозволу на знесення зелених насаджень, у зв’язку впорядкуванням 

земельних площ для облаштування проїзду агального користування від вул. Львівська по 

вул. Ломоносова у м. Ірпінь  

                                                                                      

ВИРІШИЛИ: взяти Порядок денний  із внесеними змінами взяти за основу:  

 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ДОПОВІДАЧ 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ОБОРОНИ ТА 

МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ  РОБОТИ 

1. 

Про затвердження протоколу № 26 позачергового засідання місцевої 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій щодо попередження захворювання гострої респіраторної 

хвороби COVID-19 

Остапчук Ігор 

– начальник відділу 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

2. Про затвердження проектно-кошторисної документації 
Дворніков Ігор 

– директор КП 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬВОДОКАНАЛ» 

3.1 
Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства 

«Ірпіньводоканал» на 2021 рік 

Загодіренко Артур - 

начальник КП 

3.2 
Про погодження змін інвестиційної програми комунального 

підприємства «Ірпіньводоканал» на 2021 рік 
-//- 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

4.1 
Про демонтаж об’єктів зовнішньої реклами, встановлених без належно 

оформленої дозвільної документації в м. Ірпінь 

Караченцова Катерина 

– начальник відділу КП 

4.2 
Про надання дозволу на знесення, кронування та санітарну чистку 

аварійних, сухостійних дерев у м. Ірпінь 
-//- 

4.3 

Про надання дозволу ОСББ «Затишний 2020» на встановлення 

шлагбауму на території, прилеглій до будинку № 2-М по вул. Ново-

Оскольська у м. Ірпінь 

-//- 

4.4 
Про надання дозволу ОСББ «Сосновий двір 7» на встановлення 

автоматичного шлагбауму за адресою: м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-е 
-//- 

4.5 
Про надання дозволу на встановлення автоматичного шлагбауму за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 81-а 
-//- 

4.6 
Про демонтаж КТП № 988 ТР-Р 100 кВА, розташованої на території  

ОСББ «ГРАНД ЛАЙФ № 1» по вул. Г. Сковороди, 1 у м. Ірпінь 
-//- 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

5.1 
Про виключення квартири № 403 в будинку № 26 корпус 1 по вулиці 

Пономарьова в смт. Коцюбинське з числа службових 

Канюра Сергій 

– начальник управління 

5.2 Про передачу квартир у власність громадян -//- 

5.3 Про упорядкування квартирних справ -//- 

5.4 Про взяття на квартирний облік -//- 

5.5 
Про видачу дубліката свідоцтва про право власності на квартиру №5 

в будинку №3-В вул. Леніна, селище Гостомель 
-//- 

5.6 
Про видачу дубліката свідоцтва про право власності на квартиру №43 

в будинку №4-Б вул. Чкалова, м. Буча 
-//- 
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5.7 Про взяття на соціальний квартирний облік -//- 

5.8 

Про встановлення тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування,постачання та послугу з постачання теплової енергії з 

використанням альтернативних джерел енергії, що надаються КПП 

«Теплоенергопостач» Ірпінської міської ради 

-//- 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

6.1 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності гр. 

Гаркуши О.М.,  гр.  Власюка  І.В. в м. Ірпінь, вул. Cім’ї Шкарівських, 3 

з присвоєнням нових адрес 

Сапон Михайло 

– начальник відділу 

6.2 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності  гр. 

Желібо Л.П. та гр. Желібо Є.П. в м. Ірпінь по вул. Київській, будинок 37 

з присвоєнням нових поштових адрес 

-//- 

6.3 
Про переведення гр. Кавун О.В. дачного  будинку в м. Ірпінь по вул. 

Найкращій, 22 в житловий будинок 
-//- 

6.4 
Про переведення гр. Кислюк Поліні дачного  будинку в м. Ірпінь по вул. 

Найкращій, 94 в житловий будинок 
-//- 

6.5 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності  гр. 

Корольової Ю.В. в м. Ірпінь по вул. Героїв, будинок 24 з присвоєнням 

нових поштових адрес 

-//- 

6.6 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – житловому будинку гр.  Максимюк  Я.В.  00 в м. Ірпінь по вул. 

Кошового, 13-б 

-//- 

6.7 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого 

майна – житловому будинку гр. Писаренко М.В. та гр. Бичкова В.О. в м. 

Ірпінь по вул. Толстого, 40 

-//- 

6.8 

Про погодження гр. Стельмащуку В.Д. Переведення садового будинку в 

м. Ірпінь, „Перемога”садівницьке товариство по вул. Абрикосовій, 80 в 

житловий будинок 

-//- 

6.9 
Про зміну  поштової адреси  житловому будинку в м. Ірпінь по вул. 

Давидчука, 9-а 
-//- 

6.10 
Про оформлення ФОП Іордакі О.І. дозволів на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами по вул. Ново-Оскольська, 20-м в м. Ірпінь 
-//- 

6.11 
Про оформлення ФОП Харченко Я.П. дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами по вул. Г. Сковороди, 29 в м. Ірпінь 
-//- 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

7.1 
Про встановлення статусу дитини-сироти неповнолітньому Балиму 

Ніколасу Цолаковичу, 24.05.2003 р.н. 

Терещенко Алла 

– начальник служби 

7.2 
Про присвоєння малолітній дівчинці, 19.12.2019 р.н., прізвища одного з 

батьків 
-//- 

7.3 

Про надання дозволу батьку, Степаненку Олександру Васильовичу, на 

укладення договору дарування будинку та земельної ділянки 

(кадастровий номер 3210900000:01:086:0181) за адресою: Київська обл., 

м. Ірпінь, провулок Гайдамацький, буд. 10/1, та 1/2 частини квартири за 

адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мечнікова, буд. 118, кв. 43, на 

ім’я малолітньої доньки, Степаненко Міри Олександрівни, 18.01.2018 

р.н., та на укладення договору дарування будинку та земельної ділянки 

(кадастровий номер 3210900000:01:086:0180) за адресою: Київська обл., 

м. Ірпінь, провулок Гайдамацький, буд. 10/2, та 1/2 частини квартири за 

адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мечнікова, буд. 118, кв. 43, на 

ім’я малолітньої доньки, Степаненко Варвари Олександрівни, 18.01.2018 

р.н. 

-//- 
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7.4 

Про визначення способу участі батька, Левицького Андрія Віталійовича, 

у вихованні малолітньої доньки, Левицької Емілії Андріївни, 13.01.2017 

р.н. 

-/- 

7.5 

Про затвердження висновку про недоцільність позбавлення батьківських 

прав Борсука Олександра Миколайовича відносно малолітньої доньки, 

Борсук Софії Олександрівни, 08.04.2008 р.н. 

-//- 

7.6 

Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських 

прав Соколова Сергія Ігоровича відносно малолітньої доньки, Соколової 

Надії Сергіївни, 08.06.2008 р.н. 

-//- 

7.7 

Про надання дозволу матері, Захаровій Тетяні Миколаївні, та батьку, 

Захарову Олександру Олександровичу, представляти законні права та 

інтереси малолітньої доньки, Захарової Марії Олександрівни, 18.06.2007 

р.н., при укладенні та підписанні договору купівлі-продажу квартири за 

адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, буд.43, кв. 50, на її 

ім’я 

-//- 

7.8 

Про надання дозволу неповнолітній Крючковій Софії Олександрівні, 

30.09.2005 р.н., зі згоди матері, Крючкової Олени Юріївни, на укладення 

та підписання договору купівлі-продажу квартири за адресою: Київська 

обл., смт. Ворзель, вул. Європейська (Радянська), буд. 4-б, кв. 117, на 

своє ім’я 

-//- 

7.9 

Про надання дозволу Сидоренко Олені Володимирівні та Пашковській 

Олені Миколаївні на укладення договору поділу частин будинку за 

адресою: Київська обл., смт. Гостомель, вул. Садова, буд. 55, в якому 

зареєстровані діти, Ковтун Дарія Олександрівна, 06.06.2018 р.н., 

Войтенко Дмитро Олександрович, 15.11.2012 р.н., Давиденко Владислав 

Андрійович, 25.06.2003 р.н., Давиденко Захар Андрійович, 23.01.2015 

р.н., на два окремі житлові будинки 

-//- 

7.10 

Про надання дозволу батькам, Гаражі Володимиру Олександровичу та 

Полехиній Юлії Ігорівні, на укладення договору про припинення права 

на аліменти для дітей, Гаражи Дмитра Володимировича, 19.12.2013 р.н., 

Гаражи Андрія Володимировича, 21.06.2018 р.н., у зв’язку з передачею 

права власності на нерухоме майно 

-//- 

7.11 

Про надання дозволу Євсєєву Віктору Володимировичу на укладення 

договору дарування ½ частини будинку за адресою: Київська обл., смт. 

Гостомель, вул. Незалежності, буд. 49, в якому зареєстрована малолітня 

Шарко Поліна Ігорівна, 24.11.2016 р.н., на ім’я своєї дружини, Шарко 

Оксани Миколаївни 

-//- 

7.12 

Про надання дозволу матері Іванчишеній Олені Павлівні, на реєстрацію 

місця проживання малолітнього сина, Іванчишена Тихона Васильовича, 

08.08.2016 р.н., за адресою: Київська обл., смт. Гостомель, вул. 

Дніпровська, буд. 55А, без згоди батька, Іванчишена Василя Дмитровича 

-//- 

7.13 

Про надання дозволу батькам, Сікорському Вадиму Володимировичу та 

Ольховській Юлії Вікторівні, на укладення договору про припинення 

права на аліменти для дитини Сікорської Аліси Вадимівни, 02.03.2018 

р.н., у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно 

-//- 

7.14 

Про надання дозволу Кузьмичу Юрію Сергійовичу на укладення 

договору купівлі-продажу квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, 

вул. Тургенівська, буд. 50/3, кв. 60, в якій зареєстрований його 

малолітній брат, Молчан Артем Олександрович, 16.11.2007 р.н., на ім’я 

своєї матері, Молчан Світлани Володимирівни 

-//- 

7.15 

Про надання дозволу неповнолітньому Ільючику Іллі Владиславовичу, 

06.08.2004 р.н., зі згоди батька, Ільючика Владислава Івановича, на 

укладення договору про поділ спадкового майна після померлої матері, 

Коллє Тетяни Іванівни 

-//- 
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7.16 

Про надання дозволу Михайловій Ірині Вікторівні на укладення 

договору дарування квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. 

Полтавська, буд. 31-е, кв.1, в якій зареєстрована малолітня онука, 

Здіорук Ірма Сергіївна, 21.07.2014 р.н., на ім’я своєї доньки, Здіорук 

Маргарити Василівни 

-//- 

7.17 

Про надання дозволу неповнолітній Тепловій Валерії Сергіївні,   

11.10.2004 р.н., зі згоди батьків, Теплова Сергія Миколайовича та 

Теплової Майї Миколаївни, на продаж 1/4 частини кімнати за адресою: 

Київська обл., смт. Коцюбинське, вул. Доківська, буд. 25, кім. 37, та на 

прийняття в дар 1/4 частини квартири за адресою: Київська обл.,     смт. 

Коцюбинське, вул. Доківська, буд. 10, корпус 1,кв. 68, на своє ім`я 

-//- 

 

 
Голосували: 

 “За” – 12 

 “Проти” – 0  

            “Утримались” – 0 

 

 

П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й : 

 

 НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ  

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ОБОРОНИ ТА 

МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ  РОБОТИ 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу № 26 позачергового засідання 

місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій щодо попередження захворювання 

гострої респіраторної хвороби COVID-19 

 Доповідає: Остапчук Ігор – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 131 «» (додається) 

 Голосували: “За” –12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації 

 Доповідає: Жанна ОСТАПЧУК  – заст. директора КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №132  «Про затвердження проектно-

кошторисної документації» (додається) 

 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬВОДОКАНАЛ» 

3.1 СЛУХАЛИ: Про погодження інвестиційної програми комунального 

підприємства «Ірпіньводоканал» на 2021 рік 

 Доповідає: Загодіренко Артур - начальник КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №133/1  «Про погодження інвестиційної 

програми комунального підприємства «Ірпіньводоканал» на 

2021 рік» (додається) 

 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 
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“Утримались” – 0 

   

3.2 СЛУХАЛИ: Про погодження змін інвестиційної програми комунального 

підприємства «Ірпіньводоканал» на 2021 рік 

 Доповідає: Загодіренко Артур - начальник КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №133/2  «Про погодження змін 

інвестиційної програми комунального підприємства 

«Ірпіньводоканал» на 2021 рік» (додається) 

 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

4.1 СЛУХАЛИ: Про демонтаж об’єктів зовнішньої реклами, встановлених без 

належно оформленої дозвільної документації в м. Ірпінь 

 Доповідає: Караченцова Катерина – начальник відділу КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №134/1 «Про демонтаж об’єктів 

зовнішньої реклами, встановлених без належно оформленої 

дозвільної документації в м. Ірпінь» (додається) 

 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

4.2 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на знесення, кронування та санітарну 

чистку аварійних, сухостійних дерев у м. Ірпінь 

 Доповідає: Караченцова Катерина – начальник відділу КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №134/2 «Про надання дозволу на знесення, 

кронування та санітарну чистку аварійних, сухостійних дерев у 

м. Ірпінь» (додається) 

 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

4.3 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ОСББ «Затишний 2020» на встановлення 

шлагбауму на території, прилеглій до будинку № 2-М по вул. 

Ново-Оскольська у м. Ірпінь 

 Доповідає: Караченцова Катерина – начальник відділу КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №134/3 «Про надання дозволу ОСББ 

«Затишний 2020» на встановлення шлагбауму на території, 

прилеглій до будинку № 2-М по вул. Ново-Оскольська у м. 

Ірпінь» (додається) 

 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

4.4 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ОСББ «Сосновий двір 7» на встановлення 

автоматичного шлагбауму за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Мінеральна, 7-е 

 Доповідає: Караченцова Катерина – начальник відділу КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №134/4 «Про надання дозволу ОСББ 

«Сосновий двір 7» на встановлення автоматичного шлагбауму 
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за адресою: м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-е» (додається) 

 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

4.5 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на встановлення автоматичного 

шлагбауму за адресою: м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 81-а 

 Доповідає: Караченцова Катерина – начальник відділу КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №134/5 «Про надання дозволу на 

встановлення автоматичного шлагбауму за адресою: м. Ірпінь, 

вул. Тургенівська, 81-а» (додається) 

 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

4.6 СЛУХАЛИ: Про демонтаж КТП № 988 ТР-Р 100 кВА, розташованої на 

території  ОСББ «ГРАНД ЛАЙФ № 1» по вул. Г. Сковороди, 1 

у м. Ірпінь 

 Доповідає: Караченцова Катерина – начальник відділу КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №134/6 «Про демонтаж КТП № 988 ТР-Р 

100 кВА, розташованої на території  ОСББ «ГРАНД ЛАЙФ № 

1» по вул. Г. Сковороди, 1 у м. Ірпінь» (додається) 

 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

4.7 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на знесення зелених насаджень, у зв’язку 

впорядкуванням земельних площ для облаштування проїзду 

агального користування від вул. Львівська по вул. Ломоносова 

у м. Ірпінь 

 Доповідає: Караченцова Катерина – начальник відділу КП 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №134/7 «Про надання дозволу на знесення 

зелених насаджень, у зв’язку впорядкуванням земельних площ 

для облаштування проїзду агального користування від вул. 

Львівська по вул. Ломоносова у м. Ірпінь» (додається) 

 Голосували: “За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

5.1 СЛУХАЛИ: Про виключення квартири № 403 в будинку № 26 корпус 1 по 

вулиці Пономарьова в смт. Коцюбинське з числа службових 

 Доповідає: Канюра Сергій – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  135/1 «Про виключення квартири № 

403 в будинку № 26 корпус 1 по вулиці Пономарьова в смт. 

Коцюбинське з числа службових» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

5.2 СЛУХАЛИ: Про передачу квартир у власність громадян 
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 Доповідає: Канюра Сергій – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  135/2 «Про передачу квартир у 

власність громадян» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

5.3 СЛУХАЛИ: Про упорядкування квартирних справ 

 Доповідає: Канюра Сергій – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  135/3 «Про упорядкування квартирних 

справ» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

5.4 СЛУХАЛИ: Про взяття на квартирний облік 

 Доповідає: Канюра Сергій – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  135/4 «Про взяття на квартирний облік» 

(додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

5.5 СЛУХАЛИ: Про видачу дубліката свідоцтва про право власності на 

квартиру №5 в будинку №3-В вул. Леніна, селище Гостомель 

 Доповідає: Канюра Сергій – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  135/5 «Про видачу дубліката свідоцтва 

про право власності на квартиру №5 в будинку №3-В вул. 

Леніна, селище Гостомель» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

5.6 СЛУХАЛИ: Про видачу дубліката свідоцтва про право власності на 

квартиру №43 в будинку №4-Б вул. Чкалова, м. Буча 

 Доповідає: Канюра Сергій – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  135/6 «Про видачу дубліката свідоцтва 

про право власності на квартиру №43 в будинку №4-Б вул. 

Чкалова, м. Буча» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

5.7 СЛУХАЛИ: Про взяття на соціальний квартирний облік 

 Доповідає: Канюра Сергій – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  135/7 «Про взяття на соціальний 

квартирний облік» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
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5.8 СЛУХАЛИ: Про встановлення тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування,постачання та послугу з постачання теплової 

енергії з використанням альтернативних джерел енергії, що 

надаються КПП "Теплоенергопостач" Ірпінської міської ради 

 Доповідає: Канюра Сергій – начальник управління 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  №  135/8 «Про встановлення тарифу на 

теплову енергію, її виробництво, транспортування,постачання 

та послугу з постачання теплової енергії з використанням 

альтернативних джерел енергії, що надаються КПП 

"Теплоенергопостач" Ірпінської міської ради» (додається) 

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

6.1 СЛУХАЛИ: Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності гр. Гаркуши О.М.,  гр.  Власюка  І.В. в м. Ірпінь, вул. 

Cім’ї Шкарівських, 3 з присвоєнням нових адрес 

 Доповідає: Сапон Михайло – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 136/1 «Про виділення частин житлового 

будинку в окремі об’єкти власності гр. Гаркуши О.М.,  гр.  

Власюка  І.В. в м. Ірпінь, вул. Cім’ї Шкарівських, 3 з 

присвоєнням нових адрес» (додається) 

 

 

Голосували: 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

6.2 СЛУХАЛИ: Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності  гр. Желібо Л.П. та гр. Желібо Є.П. в м. Ірпінь по вул. 

Київській, будинок 37 з присвоєнням нових поштових адрес 

 Доповідає: Сапон Михайло – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 136/2 «Про виділення частин житлового 

будинку в окремі об’єкти власності  гр. Желібо Л.П. та гр. 

Желібо Є.П. в м. Ірпінь по вул. Київській, будинок 37 з 

присвоєнням нових поштових адрес» (додається) 

 

 

Голосували: 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

6.3 СЛУХАЛИ: Про переведення гр. Кавун О.В. дачного  будинку в м. Ірпінь по 

вул. Найкращій, 22 в житловий будинок 

 Доповідає: Сапон Михайло – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 136/3 «Про переведення гр. Кавун О.В. 

дачного  будинку в м. Ірпінь по вул. Найкращій, 22 в житловий 

будинок» (додається) 

 

 

Голосували: 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

 

6.4 СЛУХАЛИ: Про переведення гр. Кислюк Поліні дачного  будинку в м. 
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Ірпінь по вул. Найкращій, 94 в житловий будинок 

 Доповідає: Сапон Михайло – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 136/4 «Про переведення гр. Кислюк 

Поліні дачного  будинку в м. Ірпінь по вул. Найкращій, 94 в 

житловий будинок» (додається) 

 

 

Голосували: 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

6.5 СЛУХАЛИ: Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 

власності  гр. Корольової Ю.В. в м. Ірпінь по вул. Героїв, 

будинок 24 з присвоєнням нових поштових адрес 

 Доповідає: Сапон Михайло – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 136/5 «Про виділення частин житлового 

будинку в окремі об’єкти власності  гр. Корольової Ю.В. в м. 

Ірпінь по вул. Героїв, будинок 24 з присвоєнням нових 

поштових адрес» (додається) 

 

 

Голосували: 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

6.6 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – житловому будинку гр.  Максимюк  Я.В.  

00 в м. Ірпінь по вул. Кошового, 13-б 

 Доповідає: Сапон Михайло – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 136/6 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – житловому 

будинку гр.  Максимюк  Я.В.  00 в м. Ірпінь по вул. Кошового, 

13-б» (додається) 

 

 

Голосували: 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

6.7 СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту 

нерухомого майна – житловому будинку гр. Писаренко М.В. та 

гр. Бичкова В.О. в м. Ірпінь по вул. Толстого, 40 

 Доповідає: Сапон Михайло – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 136/7 «Про присвоєння поштової адреси 

новоствореному об’єкту нерухомого майна – житловому 

будинку гр. Писаренко М.В. та гр. Бичкова В.О. в м. Ірпінь по 

вул. Толстого, 40» (додається) 

 

 

Голосували: 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

6.8 СЛУХАЛИ: Про погодження гр. Стельмащуку В.Д. Переведення садового 

будинку в м. Ірпінь, „Перемога”садівницьке товариство по вул. 

Абрикосовій, 80 в житловий будинок 

 Доповідає: Сапон Михайло – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 136/8 «Про погодження гр. 
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Стельмащуку В.Д. Переведення садового будинку в м. Ірпінь, 

„Перемога”садівницьке товариство по вул. Абрикосовій, 80 в 

житловий будинок» (додається) 

 

 

Голосували: 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

6.9 СЛУХАЛИ: Про зміну  поштової адреси  житловому будинку в м. Ірпінь по 

вул. Давидчука, 9-а 

 Доповідає: Сапон Михайло – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 136/9 «Про зміну  поштової адреси  

житловому будинку в м. Ірпінь по вул. Давидчука, 9-а» 

(додається) 

 

 

Голосували: 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

6.10 СЛУХАЛИ: Про оформлення ФОП Іордакі О.І. дозволів на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами по вул. Ново-Оскольська, 20-м в м. 

Ірпінь 

 Доповідає: Сапон Михайло – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 136/10 «Про оформлення ФОП Іордакі 

О.І. дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами по 

вул. Ново-Оскольська, 20-м в м. Ірпінь» (додається) 

 

 

Голосували: 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

6.11 СЛУХАЛИ: Про оформлення ФОП Харченко Я.П. дозволу на розміщення 

об’єкту зовнішньої реклами по вул. Г. Сковороди, 29 в м. Ірпінь 

 Доповідає: Сапон Михайло – начальник відділу 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 136/11 «Про оформлення ФОП 

Харченко Я.П. дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої 

реклами по вул. Г. Сковороди, 29 в м. Ірпінь» (додається) 

 

 

Голосували: 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

7.1 СЛУХАЛИ: Про встановлення статусу дитини-сироти неповнолітньому 

Балиму Ніколасу Цолаковичу, 24.05.2003 р.н. 

 Доповідає: Алла Терещенко – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 130/1 «Про встановлення статусу 

дитини-сироти неповнолітньому Балиму Ніколасу Цолаковичу, 

24.05.2003 р.н.» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 
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7.2 СЛУХАЛИ: Про присвоєння малолітній дівчинці, 19.12.2019 р.н., прізвища 

одного з батьків 

 Доповідає: Алла Терещенко – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 130/2 «Про присвоєння малолітній 

дівчинці, 19.12.2019 р.н., прізвища одного з батьків» 

(додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

7.3 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу батьку, Степаненку Олександру 

Васильовичу, на укладення договору дарування будинку та 

земельної ділянки (кадастровий номер 3210900000:01:086:0181) 

за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, провулок Гайдамацький, 

буд. 10/1, та 1/2 частини квартири за адресою: Київська обл., м. 

Ірпінь, вул. Мечнікова, буд. 118, кв. 43, на ім’я малолітньої 

доньки, Степаненко Міри Олександрівни, 18.01.2018 р.н., та на 

укладення договору дарування будинку та земельної ділянки 

(кадастровий номер 3210900000:01:086:0180) за адресою: 

Київська обл., м. Ірпінь, провулок Гайдамацький, буд. 10/2, та 

1/2 частини квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. 

Мечнікова, буд. 118, кв. 43, на ім’я малолітньої доньки, 

Степаненко Варвари Олександрівни, 18.01.2018 р.н. 

 Доповідає: Алла Терещенко – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 130/3 «Про надання дозволу батьку, 

Степаненку Олександру Васильовичу, на укладення договору 

дарування будинку та земельної ділянки (кадастровий номер 

3210900000:01:086:0181) за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, 

провулок Гайдамацький, буд. 10/1, та 1/2 частини квартири за 

адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мечнікова, буд. 118, кв. 

43, на ім’я малолітньої доньки, Степаненко Міри 

Олександрівни, 18.01.2018 р.н., та на укладення договору 

дарування будинку та земельної ділянки (кадастровий номер 

3210900000:01:086:0180) за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, 

провулок Гайдамацький, буд. 10/2, та 1/2 частини квартири за 

адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мечнікова, буд. 118, кв. 

43, на ім’я малолітньої доньки, Степаненко Варвари 

Олександрівни, 18.01.2018 р.н.» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

7.4 СЛУХАЛИ: Про визначення способу участі батька, Левицького Андрія 

Віталійовича, у вихованні малолітньої доньки, Левицької Емілії 

Андріївни, 13.01.2017 р.н. 

 Доповідає: Алла Терещенко – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 130/4 «Про визначення способу участі 
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батька, Левицького Андрія Віталійовича, у вихованні 

малолітньої доньки, Левицької Емілії Андріївни, 13.01.2017 

р.н.» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

7.5 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про недоцільність позбавлення 

батьківських прав Борсука Олександра Миколайовича відносно 

малолітньої доньки, Борсук Софії Олександрівни, 08.04.2008 

р.н. 

 Доповідає: Алла Терещенко – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 130/5 «Про затвердження висновку про 

недоцільність позбавлення батьківських прав Борсука 

Олександра Миколайовича відносно малолітньої доньки, 

Борсук Софії Олександрівни, 08.04.2008 р.н.» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

7.6 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про доцільність позбавлення 

батьківських прав Соколова Сергія Ігоровича відносно 

малолітньої доньки, Соколової Надії Сергіївни, 08.06.2008 р.н. 

 Доповідає: Алла Терещенко – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 130/6 «Про затвердження висновку про 

доцільність позбавлення батьківських прав Соколова Сергія 

Ігоровича відносно малолітньої доньки, Соколової Надії 

Сергіївни, 08.06.2008 р.н.» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

7.7 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу матері, Захаровій Тетяні Миколаївні, та 

Батьку, Захарову Олександру Олександровичу, представляти 

законні права та інтереси малолітньої доньки, Захарової Марії 

Олександрівни, 18.06.2007 р.н., при укладенні та підписанні 

договору купівлі-продажу квартири за адресою: Київська обл., 

м. Ірпінь, вул. Мінеральна, буд.43, кв. 50, на її ім’я 

 Доповідає: Алла Терещенко – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 130/7 «Про надання дозволу матері, 

Захаровій Тетяні Миколаївні, та Батьку, Захарову Олександру 

Олександровичу, представляти законні права та інтереси 

малолітньої доньки, Захарової Марії Олександрівни, 18.06.2007 

р.н., при укладенні та підписанні договору купівлі-продажу 

квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 

буд.43, кв. 50, на її ім’я» (додається) 
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 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

7.8 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу неповнолітній Крючковій Софії 

Олександрівні, 30.09.2005 р.н., зі згоди матері, Крючкової 

Олени Юріївни, на укладення та підписання договору купівлі-

продажу квартири за адресою: Київська обл., смт. Ворзель, вул. 

Європейська (Радянська), буд. 4-б, кв. 117, на своє ім’я 

 Доповідає: Алла Терещенко – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 130/8 «Про надання дозволу 

неповнолітній Крючковій Софії Олександрівні, 30.09.2005 р.н., 

зі згоди матері, Крючкової Олени Юріївни, на укладення та 

підписання договору купівлі-продажу квартири за адресою: 

Київська обл., смт. Ворзель, вул. Європейська (Радянська), буд. 

4-б, кв. 117, на своє ім’я» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

7.9 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Сидоренко Олені Володимирівні та 

Пашковській Олені Миколаївні на укладення договору поділу 

частин будинку за адресою: Київська обл., смт. Гостомель, вул. 

Садова, буд. 55, в якому зареєстровані діти, Ковтун Дарія 

Олександрівна, 06.06.2018 р.н., Войтенко Дмитро 

Олександрович, 15.11.2012 р.н., Давиденко Владислав 

Андрійович, 25.06.2003 р.н., Давиденко Захар Андрійович, 

23.01.2015 р.н., на два окремі житлові будинки 

 Доповідає: Алла Терещенко – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 130/9 «Про надання дозволу Сидоренко 

Олені Володимирівні та Пашковській Олені Миколаївні на 

укладення договору поділу частин будинку за адресою: 

Київська обл., смт. Гостомель, вул. Садова, буд. 55, в якому 

зареєстровані діти, Ковтун Дарія Олександрівна, 06.06.2018 

р.н., Войтенко Дмитро Олександрович, 15.11.2012 р.н., 

Давиденко Владислав Андрійович, 25.06.2003 р.н., Давиденко 

Захар Андрійович, 23.01.2015 р.н., на два окремі житлові 

будинки» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

7.10 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу батькам, Гаражі Володимиру 

Олександровичу та Полехиній Юлії Ігорівні, на укладення 

договору про припинення права на аліменти для дітей, Гаражи 

Дмитра Володимировича, 19.12.2013 р.н., Гаражи Андрія 

Володимировича, 21.06.2018 р.н., у зв’язку з передачею права 

власності на нерухоме майно 
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 Доповідає: Алла Терещенко – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 130/10 «Про надання дозволу батькам, 

Гаражі Володимиру Олександровичу та Полехиній Юлії 

Ігорівні, на укладення договору про припинення права на 

аліменти для дітей, Гаражи Дмитра Володимировича, 

19.12.2013 р.н., Гаражи Андрія Володимировича, 21.06.2018 

р.н., у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно» 

(додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

7.11 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Євсєєву Віктору Володимировичу на 

укладення договору дарування ½ частини будинку за адресою: 

Київська обл., смт. Гостомель, вул. Незалежності, буд. 49, в 

якому зареєстрована малолітня Шарко Поліна Ігорівна, 

24.11.2016 р.н., на ім’я своєї дружини, Шарко Оксани 

Миколаївни 

 Доповідає: Алла Терещенко – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 130/11 «Про надання дозволу Євсєєву 

Віктору Володимировичу на укладення договору дарування ½ 

частини будинку за адресою: Київська обл., смт. Гостомель, 

вул. Незалежності, буд. 49, в якому зареєстрована малолітня 

Шарко Поліна Ігорівна, 24.11.2016 р.н., на ім’я своєї дружини, 

Шарко Оксани Миколаївни» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

7.12 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу матері Іванчишеній Олені Павлівні, на 

реєстрацію місця проживання малолітнього сина, Іванчишена 

Тихона Васильовича, 08.08.2016 р.н., за адресою: Київська обл., 

смт. Гостомель, вул. Дніпровська, буд. 55А, без згоди батька, 

Іванчишена Василя Дмитровича 

 Доповідає: Алла Терещенко – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 130/12 «Про надання дозволу матері 

Іванчишеній Олені Павлівні, на реєстрацію місця проживання 

малолітнього сина, Іванчишена Тихона Васильовича, 

08.08.2016 р.н., за адресою: Київська обл., смт. Гостомель, вул. 

Дніпровська, буд. 55А, без згоди батька, Іванчишена Василя 

Дмитровича» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

7.13 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу батькам, Сікорському Вадиму 

Володимировичу та Ольховській Юлії Вікторівні, на укладення 
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договору про припинення права на аліменти для дитини 

Сікорської Аліси Вадимівни, 02.03.2018 р.н., у зв’язку з 

передачею права власності на нерухоме майно 

 Доповідає: Алла Терещенко – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 130/13 «Про надання дозволу батькам, 

Сікорському Вадиму Володимировичу та Ольховській Юлії 

Вікторівні, на укладення договору про припинення права на 

аліменти для дитини Сікорської Аліси Вадимівни, 02.03.2018 

р.н., у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно» 

(додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

7.14 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Кузьмичу Юрію Сергійовичу на 

укладення договору купівлі-продажу квартири за адресою: 

Київська обл., м. Ірпінь, вул. Тургенівська, буд. 50/3, кв. 60, в 

якій зареєстрований його малолітній брат, Молчан Артем 

Олександрович, 16.11.2007 р.н., на ім’я своєї матері, Молчан 

Світлани Володимирівни 

 Доповідає: Алла Терещенко – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 130/14 «Про надання дозволу Кузьмичу 

Юрію Сергійовичу на укладення договору купівлі-продажу 

квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. 

Тургенівська, буд. 50/3, кв. 60, в якій зареєстрований його 

малолітній брат, Молчан Артем Олександрович, 16.11.2007 р.н., 

на ім’я своєї матері, Молчан Світлани Володимирівни» 

(додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

7.15 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу неповнолітньому Ільючику Іллі 

Владиславовичу, 06.08.2004 р.н., зі згоди батька, Ільючика 

Владислава Івановича, на укладення договору про поділ 

спадкового майна після померлої матері, Коллє Тетяни Іванівни 

 Доповідає: Алла Терещенко – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 130/15 «Про надання дозволу 

неповнолітньому Ільючику Іллі Владиславовичу, 06.08.2004 

р.н., зі згоди батька, Ільючика Владислава Івановича, на 

укладення договору про поділ спадкового майна після померлої 

матері, Коллє Тетяни Іванівни» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

7.16 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Михайловій Ірині Вікторівні на укладення 
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договору дарування квартири за адресою: Київська обл., м. 

Ірпінь, вул. Полтавська, буд. 31-е, кв.1, в якій зареєстрована 

малолітня онука, Здіорук Ірма Сергіївна, 21.07.2014 р.н., на ім’я 

своєї доньки, Здіорук Маргарити Василівни 

 Доповідає: Алла Терещенко – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 130/16 «Про надання дозволу 

Михайловій Ірині Вікторівні на укладення договору дарування 

квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Полтавська, 

буд. 31-е, кв.1, в якій зареєстрована малолітня онука, Здіорук 

Ірма Сергіївна, 21.07.2014 р.н., на ім’я своєї доньки, Здіорук 

Маргарити Василівни» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

7.17 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу неповнолітній Тепловій Валерії Сергіївні,   

11.10.2004 р.н., зі згоди батьків, Теплова Сергія Миколайовича 

та Теплової Майї Миколаївни, на продаж 1/4 частини кімнати 

за адресою: Київська обл., смт. Коцюбинське, вул. Доківська, 

буд. 25, кім. 37, та на прийняття в дар 1/4 частини квартири за 

адресою: Київська обл.,     смт. Коцюбинське, вул. Доківська, 

буд. 10, корпус 1,кв. 68, на своє ім`я 

 Доповідає: Алла Терещенко – начальник служби 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти  рішення  № 130/17 «Про надання дозволу 

неповнолітній Тепловій Валерії Сергіївні,   11.10.2004 р.н., зі 

згоди батьків, Теплова Сергія Миколайовича та Теплової Майї 

Миколаївни, на продаж 1/4 частини кімнати за адресою: 

Київська обл., смт. Коцюбинське, вул. Доківська, буд. 25, кім. 

37, та на прийняття в дар 1/4 частини квартири за адресою: 

Київська обл.,     смт. Коцюбинське, вул. Доківська, буд. 10, 

корпус 1,кв. 68, на своє ім`я» (додається) 

   

 Голосували: 

 

 

“За” –12 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

   

  

 

 

Головуючий                                                                                                 Андрій ЛІТВИНОВ 
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П Е Р Е Л І К 

рішень, які було прийнято на засіданні 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ  

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ОБОРОНИ ТА 

МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ  РОБОТИ 

1. 

Про затвердження протоколу № 26 позачергового засідання місцевої комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо 

попередження захворювання гострої респіраторної хвороби COVID-19 

131 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» 

2. Про затвердження проектно-кошторисної документації 132 

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬВОДОКАНАЛ» 

3.1 
Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства 

«Ірпіньводоканал» на 2021 рік 
133/1 

3.2 
Про погодження змін інвестиційної програми комунального підприємства 

«Ірпіньводоканал» на 2021 рік 
133/2 

ПИТАННЯ КП «УПРАВЛІННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА» 

4.1 
Про демонтаж об’єктів зовнішньої реклами, встановлених без належно 

оформленої дозвільної документації в м. Ірпінь 
134/1 

4.2 
Про надання дозволу на знесення, кронування та санітарну чистку аварійних, 

сухостійних дерев у м. Ірпінь 
134/2 

4.3 
Про надання дозволу ОСББ «Затишний 2020» на встановлення шлагбауму на 

території, прилеглій до будинку № 2-М по вул. Ново-Оскольська у м. Ірпінь 
134/3 

4.4 
Про надання дозволу ОСББ «Сосновий двір 7» на встановлення автоматичного 

шлагбауму за адресою: м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-е 
134/4 

4.5 
Про надання дозволу на встановлення автоматичного шлагбауму за адресою: м. 

Ірпінь, вул. Тургенівська, 81-а 
134/5 

4.6 
Про демонтаж КТП № 988 ТР-Р 100 кВА, розташованої на території  ОСББ 

«ГРАНД ЛАЙФ № 1» по вул. Г. Сковороди, 1 у м. Ірпінь 
134/6 

4.7 

Про надання дозволу на знесення зелених насаджень, у зв’язку впорядкуванням 

земельних площ для облаштування проїзду агального користування від вул. 

Львівська по вул. Ломоносова у м. Ірпінь 

134/7 

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ІРІ ТА ЖКГ 

5.1 
Про виключення квартири № 403 в будинку № 26 корпус 1 по вулиці 

Пономарьова в смт. Коцюбинське з числа службових 
135/1 

5.2 Про передачу квартир у власність громадян 135/2 

5.3 Про упорядкування квартирних справ 135/3 

5.4 Про взяття на квартирний облік 135/4 

5.5 
Про видачу дубліката свідоцтва про право власності на квартиру №5 в будинку 

№3-В вул. Леніна, селище Гостомель 
135/5 

5.6 
Про видачу дубліката свідоцтва про право власності на квартиру №43 в будинку 

№4-Б вул. Чкалова, м. Буча 
135/6 

5.7 Про взяття на соціальний квартирний облік 135/7 

5.8 

Про встановлення тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування,постачання та послугу з постачання теплової енергії з 

використанням альтернативних джерел енергії, що надаються КПП 

135/8 
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"Теплоенергопостач" Ірпінської міської ради 

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

6.1 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності гр. 

Гаркуши О.М.,  гр.  Власюка  І.В. в м. Ірпінь, вул. Cім’ї Шкарівських, 3 

з присвоєнням нових адрес 

136/1 

6.2 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності  гр. 

Желібо Л.П. та гр. Желібо Є.П. в м. Ірпінь по вул. Київській, будинок 37 з 

присвоєнням нових поштових адрес 

136/2 

6.3 
Про переведення гр. Кавун О.В. дачного  будинку в м. Ірпінь по вул. 

Найкращій, 22 в житловий будинок 
136/3 

6.4 
Про переведення гр. Кислюк Поліні дачного  будинку в м. Ірпінь по вул. 

Найкращій, 94 в житловий будинок 
136/4 

6.5 

Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності  гр. 

Корольової Ю.В. в м. Ірпінь по вул. Героїв, будинок 24 з присвоєнням нових 

поштових адрес 

136/5 

6.6 
Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна – 

житловому будинку гр.  Максимюк  Я.В.  00 в м. Ірпінь по вул. Кошового, 13-б 
136/6 

6.7 

Про присвоєння поштової адреси новоствореному об’єкту нерухомого майна – 

житловому будинку гр. Писаренко М.В. та гр. Бичкова В.О. в м. Ірпінь по вул. 

Толстого, 40 

136/7 

6.8 

Про погодження гр. Стельмащуку В.Д. Переведення садового будинку в м. 

Ірпінь, „Перемога”садівницьке товариство по вул. Абрикосовій, 80 в житловий 

будинок 

136/8 

6.9 
Про зміну  поштової адреси  житловому будинку в м. Ірпінь по вул. Давидчука, 

9-а 
136/9 

6.10 
Про оформлення ФОП Іордакі О.І. дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої 

реклами по вул. Ново-Оскольська, 20-м в м. Ірпінь 
136/10 

6.11 
Про оформлення ФОП Харченко Я.П. дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами по вул. Г. Сковороди, 29 в м. Ірпінь 
136/11 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

7.1 
Про встановлення статусу дитини-сироти неповнолітньому Балиму Ніколасу 

Цолаковичу, 24.05.2003 р.н. 
137/1 

7.2 Про присвоєння малолітній дівчинці, 19.12.2019 р.н., прізвища одного з батьків 137/2 

7.3 

Про надання дозволу батьку, Степаненку Олександр у Васильовичу, на 

укладення договору дарування будинку та земельної ділянки (кадастровий 

номер 3210900000:01:086:0181) за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, провулок 

Гайдамацький, буд. 10/1, та 1/2 частини квартири за адресою: Київська обл., м. 

Ірпінь, вул. Мечнікова, буд. 118, кв. 43, на ім’я малолітньої доньки, Степаненко 

Міри Олександрівни, 18.01.2018 р.н., та на укладення договору дарування 

будинку та земельної ділянки (кадастровий номер 3210900000:01:086:0180) за 

адресою: Київська обл., м. Ірпінь, провулок Гайдамацький, буд. 10/2, та 1/2 

частини квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мечнікова, буд. 118, 

кв. 43, на ім’я малолітньої доньки, Степаненко Варвари Олександрівни, 

18.01.2018 р.н. 

137/3 

7.4 
Про визначення способу участі батька, Левицького Андрія Віталійовича, у 

вихованні малолітньої доньки, Левицької Емілії Андріївни, 13.01.2017 р.н. 
137/4 

7.5 

Про затвердження висновку про недоцільність позбавлення батьківських прав 

Борсука Олександра Миколайовича відносно малолітньої доньки, Борсук Софії 

Олександрівни, 08.04.2008 р.н. 

137/5 

7.6 
Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав 

Соколова Сергія Ігоровича відносно малолітньої доньки, Соколової Надії 
137/6 
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Сергіївни, 08.06.2008 р.н. 

7.7 

Про надання дозволу матері, Захаровій Тетяні Миколаївні, та Батьку, Захарову 

Олександру Олександровичу, представляти законні права та інтереси 

малолітньої доньки, Захарової Марії Олександрівни, 18.06.2007 р.н., при 

укладенні та підписанні договору купівлі-продажу квартири за адресою: 

Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, буд.43, кв. 50, на її ім’я 

137/7 

7.8 

Про надання дозволу неповнолітній Крючковій Софії Олександрівні, 30.09.2005 

р.н., зі згоди матері, Крючкової Олени Юріївни, на укладення та підписання 

договору купівлі-продажу квартири за адресою: Київська обл., смт. Ворзель, 

вул. Європейська (Радянська), буд. 4-б, кв. 117, на своє ім’я 

137/8 

7.9 

Про надання дозволу Сидоренко Олені Володимирівні та Пашковській Олені 

Миколаївні на укладення договору поділу частин будинку за адресою: Київська 

обл., смт. Гостомель, вул. Садова, буд. 55, в якому зареєстровані діти, Ковтун 

Дарія Олександрівна, 06.06.2018 р.н., Войтенко Дмитро Олександрович, 

15.11.2012 р.н., Давиденко Владислав Андрійович, 25.06.2003 р.н., Давиденко 

Захар Андрійович, 23.01.2015 р.н., на два окремі житлові будинки 

137/9 

7.10 

Про надання дозволу батькам, Гаражі Володимиру Олександровичу та 

Полехиній Юлії Ігорівні, на укладення договору про припинення права на 

аліменти для дітей, Гаражи Дмитра Володимировича, 19.12.2013 р.н., Гаражи 

Андрія Володимировича, 21.06.2018 р.н., у зв’язку з передачею права власності 

на нерухоме майно 

137/10 

7.11 

Про надання дозволу Євсєєву Віктору Володимировичу на укладення договору 

дарування ½ частини будинку за адресою: Київська обл., смт. Гостомель, вул. 

Незалежності, буд. 49, в якому зареєстрована малолітня Шарко Поліна Ігорівна, 

24.11.2016 р.н., на ім’я своєї дружини, Шарко Оксани Миколаївни 

137/11 

7.12 

Про надання дозволу матері Іванчишеній Олені Павлівні, на реєстрацію місця 

проживання малолітнього сина, Іванчишена Тихона Васильовича, 08.08.2016 

р.н., за адресою: Київська обл., смт. Гостомель, вул. Дніпровська, буд. 55А, без 

згоди батька, Іванчишена Василя Дмитровича 

137/12 

7.13 

Про надання дозволу батькам, Сікорському Вадиму Володимировичу та 

Ольховській Юлії Вікторівні, на укладення договору про припинення права на 

аліменти для дитини Сікорської Аліси Вадимівни, 02.03.2018 р.н., у зв’язку з 

передачею права власності на нерухоме майно 

137/13 

7.14 

Про надання дозволу Кузьмичу Юрію Сергійовичу на укладення договору 

купівлі-продажу квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. 

Тургенівська, буд. 50/3, кв. 60, в якій зареєстрований його малолітній брат, 

Молчан Артем Олександрович, 16.11.2007 р.н., на ім’я своєї матері, Молчан 

Світлани Володимирівни 

137/14 

7.15 

Про надання дозволу неповнолітньому Ільючику Іллі Владиславовичу, 

06.08.2004 р.н., зі згоди батька, Ільючика Владислава Івановича, на укладення 

договору про поділ спадкового майна після померлої матері, Коллє Тетяни 

Іванівни 

137/15 

7.16 

Про надання дозволу Михайловій Ірині Вікторівні на укладення договору 

дарування квартири за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Полтавська, буд. 

31-е, кв.1, в якій зареєстрована малолітня онука, Здіорук Ірма Сергіївна, 

21.07.2014 р.н., на ім’я своєї доньки, Здіорук Маргарити Василівни 

137/16 

7.17 

Про надання дозволу неповнолітній Тепловій Валерії Сергіївні,   11.10.2004 р.н., 

зі згоди батьків, Теплова Сергія Миколайовича та Теплової Майї Миколаївни, 

на продаж 1/4 частини кімнати за адресою: Київська обл., смт. Коцюбинське, 

вул. Доківська, буд. 25, кім. 37, та на прийняття в дар 1/4 частини квартири за 

адресою: Київська обл., смт. Коцюбинське, вул. Доківська, буд. 10, корпус 1,кв. 

68, на своє ім`я 

137/17 

 

Заступник міського голови                                                                                            Юлія УСТИЧ 


