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ІРПІНЬ - 
МІСТО ДЛЯ ЖИТТЯ!

Протягом 2015-2020 років на нашому окрузі відбулося багато позитивних змін. Завдяки підтримці 
мешканців округу нашій команді «Нові обличчя» і мені особисто вдалося вирішити чимало важливих 
питань. Ми були і залишаємося відкритими до спілкування і готовими підтримати гарні пропозиції 
та ініціативи. 
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ЗМІСТ

Прийом мешканців округу 

Благоустрій ПриБудинкових територій

Благоустрій громадських оБ’єктів 
округу

асфальтування округу

реконструкція футБольного Поля та 
встановлення сПорткомПлексу

амБулаторія

утеПлення, ремонт дахів та Під’їзів

матеріальна та карантинна доПомога 

ливневі та каналізаційні системи 
округу

БезПека

свята і традиції

Питання, які ПотреБують вирішення

контактна інформація

ПРИйОМ 
МешкаНцІв 

ОкРугу

Прийом мешканців округу здійснюю в Ірпінській міській раді та під час виїздних зустрічей. Багато 
звернень отримую по телефону. Жодне звернення не залишається поза увагою, усі фіксуються і 
я особисто контролюю результат їх виконання.

За час роботи виписано близько тисячі актів депутата і різних характеристик за місцем вимоги. 
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• Висаджено дерева, зроблено ремонт дитячого майданчика по вул. Квіткова, 2, вул. Стельмаха, 3.

• На звернення мешканців регулярно привозиться грунт для квітників. 

• Встановлено лавки, смітники, поштові скриньки по вул. Квіткова, 2 і вул. Кулиняка, 40.

• У дворі по вул. Квіткова, 2  реконструйовано прибудинкову територію, зокрема, збільшено 
кількість паркомісць.

БЛагОуСТРІй 
ПРИБуДИНкОвИх 
ТеРИТОРІй

БЛагОуСТРІй 
гРОМаДСкИх 

ОБ’єкТІв ОкРугу

• По справжньому грандіозні зміни відбулися на території розташованого на нашому  
окрузі Будинку творчості письменників. Тут створено чудовий парк Письменників, який став 
справжньою перлиною Ірпеня і улюбленим місцем відпочинку для мешканців мікрорайону. 

• Збудована велика сучасна набережна річки Ірпінь. Облаштовано комфортний пляж для 
мешканців і гостей міста в районі вул. Стельмаха.

• Збудована автостанція малого типу на перехресті вул. Антонова та вул. Северинівська.
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аСфаЛЬТуваННЯ 
ОкРугу

БЛАГО-
УСТРІ

РекОНСТРукцІЯ 
фуТБОЛЬНОгО ПОЛЯ 
    Та вСТаНОвЛеННЯ 

СПОРТкОМПЛекСу

• Встановлено спорткомплекс між будинками по вул. Стельмаха, 3 і 3 А.

• Реконструйовано футбольне поле по вул. Ветеранів Афганістану. 

• Заасфальтовано вул. Сім’ї Сосніних. Зроблено капітальний ремонт дороги з тротуарами по вул. 
Підгірна.

• Капітально відремонтовано дорогу з тротуарами по вул. Ветеранів Афганістану.

• Капітально відремонтовано дорогу з тротуаром по вул. 74 Стрілецької Дивізії від вул. Севе 
-ринівська до вул. Спартака.

• Капітально відремонтовано дорогу з тротуаром по вул. Пісочна від вул. Підгірна до вул. Стельмаха.

• Капітально відремонтовано дорогу з тротуаром по вул. Варшавська від вул. 74 Стрілецької Дивізії 
до вул. Ветеранів Афганістану.
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аМБуЛаТОРІЯ уТеПЛеННЯ, 
РеМОНТ Даху 

Та ПІД’їЗІв

• Відкрито амбулаторію загальної практики сімейної медицини №6 по вулиці Ветеранів 
Афганістану, 18 А.  Тут приймають 2 сімейних лікарі та педіатр.  Амбулаторія має можливість 
обслуговувати до 5 тисяч населення.

• По вул. Квіткова, 2 здійснено ремонт даху над 3 і 4 під›їздами та замінено ліфти. 

• У будинках по вул. Кулиняка, 40 і вул. Спартака, 16 замінено вікна і двері, зроблено  
частковий ремонт даху. 

• Зроблено поточний ремонт у під’їздах будинку по вул. Кулиняка, 40.

• У будинку по вул. Квіткова, 2 встановлено вікна у 4-х під’їздах.
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• По вул. Квіткова зроблено капітальний ремонт підвищувальної насосної станції та замінено 
насоси на ній;

• По вул. Стельмаха проведено ремонт і заміну водопровідної мережі діаметром 110 мм 
протяжністю близько 70 м.п.;

• По вул. Ветеранів Афганістану виконано реконструкцію колектору діаметром 150 мм 
близько 60 м.п., та побудовано каналізацію для скиду ливневих вод.

• Зроблено капітальний ремонт водопровідних мереж по вул. Сім’ї Сосніних.

ЛИвНевІ, 
вОДОПРОвІДНІ Та 
каНаЛІЗацІйНІ 
СИСТеМИ ОкРугу

• Реконструйовано водопровідну мережу по вул. 74 Стрілецької Дивизії від вул. Северинівська.

• Капітально відремонтовано зливову каналізацію по вул. 74 Стрілецької Дивизії від вул. 
Северинівська до вул. Спартака.

• Реконструйовано ділянку самопливного каналізаційного колектору по вул. Ветеранів 
Афганістану, 18 Т.

• Збудовано зливову каналізацію від вул. 74-ї Стрілецької Дивізії до вул. Капітана Зайцева.

• Збудовано зливову каналізацію від вул. Капітана Зайцева до вул. Ветеранів Афганістану. 

• Зроблено ремонт водонасосної станції по вул. Квіткова, 2.
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БеЗПека

• Підсвічено пішохідні переходи:
- вул. Стельмаха –  вул. Северинівська, 
- вул. 74 Стрілкової Дивізії – вул. Северинівська,
- вул. Воїнів Афганістану – вул. Северинівська.

• Облаштовано системи відеонагляду  на набережній та у парку Письменників.

• Збудовано залізничний перехід і засоби примусового зниження швидкості по вул. 
Северинівській (на перехресті з вул. Стельмаха та вул. Ветеранів Афганістану).

• Облаштовано пішохідний перехід навпроти парку Письменників. 

• Надано допомогу в оформленні та отриманні матеріальної допомоги мешканцям округу, які 
потребують підтримки.

• Надана допомога у вигляді продуктових наборів одиноким та літнім людям. 

МаТеРІаЛЬНа 
Та каРаНТИННа 
ДОПОМОга
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СвЯТа І 
ТРаДИцІї

• Традиційними для округу стали «Ірпінські вечорниці». 

• З кожним роком все популярнішим стає свято Водохреща на набережній річки Ірпінь. 

• Організовано поїздку на концерт Дмитра Хоми. 

• Щороку на 8 Березня привітання отримують жінки округу.

• З нагоди  9 травня привітання отримують ветерани Другої світової війни та діти війни. 

• Люди похилого віку отримують вітання 1 жовтня з нагоди Міжнародного дня людей похилого 
віку.

• Для діток організовуються свята до дня Св. Миколая та Нового року. 



•	 Заміна	вікон	у	будинках	по	вул.	
Ветеранів	Афганістану,	18	(А,	Б,	В,	Г).	

•	 Облаштування	смітників	по		
вул.	Квіткова,	2.

•	 Завершення	озеленення	прибудинкової	
території	по	вул.	Квіткова,	2.

•	
•	 Благоустрій	по	вул.	Стельмаха,	5	та		

вул.	Ветеранів	Афганістану.	

•	 Встановлення	LED	ламп	по	вул.	Дачна.
	
•	 Вирішення	долі	занедбаного	недобуду,	

що	фактично	перетворився	на	смітник	
перед	під’їздом	№4	будинку	3-А	по		
вул.	Стельмаха,	і	наведення	там	
порядку.

•	 Упорядкування	узбіч	по	вул.	Дачна	
(обрізка	дерев,	кущів,	покіс	трави).

•	 Капітальний	ремонт	доріг	з	тротуарами	
по	вул.	Капітана	Зайцева,	вул.	Кулиняка	
та	вул.	Спартака.

•	 Благоустрій	прибудинкових	територій	
по	вул.	Кулиняка,	40	та	вул.	Спартака,	16.

ПИТаННЯ, ЯкІ 
ПОТРеБуюТЬ 

вИРІшеННЯ



КОНТАКТНА
ІНФОРМАЦІЯ

Особистий прийом громадян здійснюється 
щосереди з 10.00 до 17.00 або за попередньою домовленістю 

в інший день у громадській приймальні за адресою: 
м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2а, 1 поверх. 

ТЕЛЕФОН: +3096 335 62 77


