


ІРПІНЬ - 
МІСТО ДЛЯ ЖИТТЯ!

Дорогі ірпінці!

У 2015 році ви довірили мені представляти ваші ін-
тереси в Ірпінській міській раді. Для мене – це велика 
честь і неабияка відповідальність. Наш округ №7 – це 
центральна частина Ірпеня. В цьому його особливість. 
Тут і затишні вулички приватного сектору, і перші ба-
гатоповерхівки нашого міста, і одна з головних артерій 
Ірпеня – вулиця Соборна – де завжди кипить життя.

 
Із самого початку я спрямовував свою депутатську 

діяльність на покращення благоустрою нашого мікро-
району та оновлення житлово-комунального фонду. 
З вашою підтримкою вдалося зробити чимало. Вірю, 
що наша з вами активна співпраця й надалі приноси-
тиме тільки гарні результати для нашої громади! Ще 
раз дякую за вашу довіру! 
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Завдяки ініціативі нашої команди, у 2015 році на нашому окрузі, на вулиці Садовій, 29, 
відкрилася сучасна дитяча поліклініка. Сьогодні цей заклад називають одним із кращих на 
Київщині. Його оснащено усім необхідним медичним обладнанням. Окрім кабінетів вузьких 
спеціалістів та лікарів-стоматологів, тут розміщено рентген-кабінет, УЗД-кабінет, кабінети 
масажу, ЛФК, фізіотерапевтичний кабінет та інші. Можу сміливо назвати дитячу поліклініку 
гордістю нашого округу.

А невдовзі поруч із 
дитячою поліклінікою 
з’явиться ще один медич-
ний заклад – сучасний 
п’ятиповерховий центр, де 
розміститься пологовий 
будинок, дитяче лікуваль-
не відділення з реанімаці-
єю, відділення невідклад-
них станів, хірургічне, 
травматологічне та діа-
гностичне відділення. Ре-
алізація цього проекту є 
одним із пріоритетних для 
нашої команди. Завершен-
ня будівництва медцен-
тру заплановано на кінець 
2020-го. Також цього року 
буде зроблено ремонт у 
цокольному та першому 
поверхах будівлі. 

Дитяча поліклініка Будівництво медцентру
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Школа №2 Вулиця Соборна

Протягом останніх 
років великих змін за-
знала Ірпінська шко-
ла №2, яку відвідують 
чимало дітей нашого 
округу. Тут надбудува-
ли поверх та зробили 
реконструкцію кри-
ла, замінили покрівлю 
та повністю утеплили 
приміщення. Також 
була капітально від-
ремонтована шкільна 
їдальня, а на подвір’ї 
з’явилися сучасний 
універсальний спорт-
майданчик і нова ого-
рожа.

Оновилася і вулиця Соборна у центральній частині Ірпеня. У межах нашого округу здій-
снено капітальну реконструкцію дороги із заміною усіх комунікацій, будівництвом зливової 
каналізації, тротуарів і зручних паркомісць, яких тут завжди бракувало. Узбіччя додатково 
озеленили – висадили дерева, кущі, облаштували клумби і висіяли газон.
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На вулиці Садовій – на ділянці від Соборної до Української – облаштовано зручний троту-
ар. Здійснено капітальну реконструкцію дворів на вулиці Соборній, 105 та 109. Тут відновле-
но асфальтне покриття та облаштовано зручні тротуари. Крім того, у будинку 109 зроблено 
нове вимощення та замінено тепломережу.  

За п’ять років на нашому окру-
зі оновлено майже все вуличне освіт-
лення. Старі лампи розжарювання за-
мінено на сучасні LED-світильники на 
вулицях Соборній, Садовій, Павленка, 
у провулку Будника. Наступного року 
заплановано замінити освітлення на 
вулицях Тургенєвській і Мечникова, у 
провулках Українському та Тургенєва.  
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Благоустрій дворів та вулиць

Здійснено капітальну реконструкцію дворів на вулиці 
Соборній, 105 та 109. Тут відновлено асфальтне покриття 
та облаштовано зручні тротуари. Крім того, у будинку №109 
зроблено нове вимощення та замінено тепломережу. 
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Важливим вважаю питання капітальних ремонтів у житлових будинках і дворах. У будин-
ку на вулиці Соборній, 107 відремонтовано покрівлю, у під’їзді №1 замінено  кабіну ліфта. По 
Соборній 107 та 109 встановлено нові сміттєві майданчики закритого типу. Наступного року 
в дворі на Соборній, 107 плануємо встановити новий сучасний дитячий майданчик.  

Також протягом 2019-2020 років:

•	 звернулося на прийом 235 громадян
•	 виписано 145 актів депутата
•	 надано матеріальну допомогу 20 особам
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У рамках міської програми з енергоефективності у будинках на ву-
лиці Соборній, 105 та 109 оновлено вікна у під’їздах. Старі дерев’яні 
замінено на сучасні металопластикові. Крім того, у під’їздах будинків 
№105, 107 та 109 проведено поточні ремонти, а у дворах повністю від-
новлено вуличне освітлення.



Шановні виборці!

Я завжди відкритий до спілкування з громадою.

Моя приймальня працює за адресою вул. Троїцька, 21.

Приходьте щосереди з 8:00 до 12:00.

Або звертайтеся за телефонами: (067) 435 66 11
(067) 775 75 44

Радий поспілкуватися з кожним!


