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Ірпінь – місто, яке стало форпостом на захисті 
Києва від російських окупантів і зупинило так 
звану другу армію світу на шляху до української 
столиці. Президент України Володимир Зелен-
ський присвоїв Ірпеню почесний статус «Мі-
сто-герой».

Сьогодні Ірпінь бореться з гуманітарною та со-
ціальною кризами. Ми відбудовуємо наше місто, 
плануємо його майбутнє, відроджуємо бізнес та 
повертаємо додому містян. 

Загальна кількість населення Ірпеня до війни 
складала 100 тис. мешканців. За перші 30 днів 
після закінчення бойових дій у місто повернуло-
ся майже 40% населення. Могли б повернутися 
ще більше людей, якби була відновлена критич-
на та соціальна інфраструктура.

У цій презентації представлені 18 об’єктів 
критичної соціальної інфраструктури, які мають 
бути реконструйовані в найкоротші терміни, 
адже попереду дощі, морози, снігопади. 

Також презентація містить візуальні матеріали 
про зруйновані житлові будинки –  їх близько 
100. У кожному з них проживає в середньому 
150-200 сімей. 

Ми запрошуємо кожне місто взяти під опіку та 
відновлення один об’єкт в Ірпені – і тоді за пів 
року в Україні буде на одне зруйноване місто 
менше. А ірпінчани повернуться до себе додому, 
знявши з європейських міст тягар додаткових 
витрат.

Просимо ознайомитися з цими матеріалами та 
обрати один із об’єктів для підтримки.

Ірпінський міський голова 
Олександр Маркушин

Відео
руйнувань Ірпеня

Презентація 
руйнувань Ірпеня
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ІРПІНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІННОВАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ – МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК 

ДО ВІЙНИ 
У ліцеї  навчалося 176 учнів 8-11 класів та пра-
цювало 23 педагоги. 
Заклад освіти мав потужну матеріально-технічну 
базу. В кожній аудиторії були інтерактивні дошки 
та проектори, безперебійний інтернет зв’язок. 
Лабораторії біології, хімії, фізики, інформатики, 
робототехніки обладнані відповідною технікою 
та матеріалами для забезпечення повноцінного 
освітнього процесу. 
    Працював кваліфікований педагогічний ко-
лектив. Серед педагогічних працівників 10 – з 
вищою категорією, з них: 2 – кандидати наук, 1 

– доктор педагогічних наук, професор, 2 вчите-
ля-методиста. 
Ліцеїсти брали активну участь в предметних 
олімпіадах та конкурсі учнівських робіт МАН 
міського, обласного Всеукраїнського рівнів, ви-
борюючи призові місця.

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ 
У результаті збройної агресії росії та активних 
бойових дій на території міста у березні 2022 
року частково пошкоджено приміщення, фасад 
закладу, вибиті вікна.

м. Ірпінь, вул.Заріфи Алієвої, 61/1.
Збудований у 2017 році.

G6CR + G5

Попередня вартість об’єкту становить €250 000
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ДИТЯЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №2 «ВЕСНЯНКА» 

ДО ВІЙНИ
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №2 «Вес-
нянка» Ірпінської міської ради працює у примі-
щенні, побудованому 100 років тому. У закладі 
функціонували ясельно-молодша, молодша, 
середня, старша групи та група короткотрива-
лого перебування. Тут працювало 27 педагогів 
та виховувалося 163 дитини. 
Особливістю закладу була тепла атмосфера 
сімейного затишку. Попри старе приміщення, 
дитсадок був забезпечений сучасною технікою 
для розвитку та навчання дітей і необхідним 

дидактичним матеріалом. Кухня була оснащена 
новітнім технологічним устаткуванням.
Загальна площа існуючого ДНЗ – 368,5 кв. м.

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ 
У будівлю закладу влучив снаряд. Пошкоджено 
ділянку під фундаментом стін. Значних пошко-
джень зазнали дах і зовнішні огороджуючі кон-
струкції. Наявні тріщини по стінах по периметру 
всіх фасадів будівлі. Зруйнована значна частина 
віконних склопакетів.

м. Ірпінь, вул. Полтавська, 5.
Збудований у 1922 році. 

G6FX + H8

Попередня вартість об’єкту становить €2 380 400
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ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
№7 «БДЖІЛКА»

ДО ВІЙНИ
До війни садочок відвідувало 200 дітей, з яких 
27 вихованців з особливими освітніми потреба-
ми.
Заклад повністю забезпечений усім необхідним 
для організації роботи з дітьми, підготовки педа-
гогів до різноманітних занять та заходів, підви-
щення їх професійного рівня.
Для діток створені гуртки «Англійської мови», 
«Чарівні пальчики», театральної діяльності та ін.
У закладі працюють творчі та креативні педа-
гоги, діяльність яких спрямована на всебічний 

розвиток особистості з урахуванням нових 
тенденцій у роботі з дітьми, використання інно-
ваційних технологій відповідно до вимог сього-
дення.  

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
Унаслідок запеклих боїв, що точилися на тери-
торії міста Ірпеня у березні 2022 року, садочок 
зазнав значних пошкоджень. Пошкоджено фасад 
та покрівлю закладу, розбиті вікна та двері. Пов-
ністю зруйновано ігровий павільйон. Частково 
зруйновано покриття на ігрових майданчиках.

м. Ірпінь, вул. 9-лінія, 4-А.
Заклад відкрито у 2015 році.

G7Q5 + 3J

Попередня вартість об’єкту становить €112 000



6

ІРПІНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ 
СТУПЕНІВ №17

ДО ВІЙНИ
Заклад був занесений до обласної Книги трудо-
вої слави і мав звання «Школа високопродук-
тивної праці та зразкового порядку». 
Тут навчалося 2404 дитини, працювало 117 
вчителів.
У 2018 році добудовано новий корпус школи на 
550 учнів.  У лютому 2006 року школа одержала 
статус експериментального навчального закладу 
регіонального рівня з питань апробації підруч-
ників та науково-методичного забезпечення 
науково-педагогічного проєкту «Росток».
Заклад входить до мережі соціально-спортив-
них шкіл фонду «Реал Мадрид», що здійснюють 
місію залучення до спорту, навчання, розвитку 
особистості та соціалізації дітей із малозабезпе-

чених сімей та дітей із груп ризику.
У школі створений сучасний освітній простір для 
навчання. Кабінети оснащені мультимедійними 
засобами, створені сучасні навчальні лабора-
торії з предметів природничо-математичного 
циклу. Педагогами активно впроваджувалися в 
освітній процес сучасні технології навчання. 

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
У результаті збройної агресії росії та активних 
бойових дій на території міста у березні 2022 
року  постраждало 35% будівлі школи. Пошко-
джено: фасад, стіни, покрівлю, вікна, вхідні та 
міжкімнатні двері, спортивний зал, актовий зал, 
спортивний майданчик, паркан, електричні ме-
режі, систему відеонагляду. 

м. Ірпінь, вул. Тищенка, 10.
Збудована у 1969 році.

G68J + WP

Попередня вартість об’єкту становить €500 000



ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 8 «КОЛІБРІ» 

ДО ВІЙНИ
Дитсадок відвідувало 380 діточок. Працювало 
27 педагогів. Створено 3 інклюзивні та 2 лого-
педичні групи.  
Приміщення садочку мало оригінальний ди-
зайн.  Яскраві фасади схожі на частини пазла. 
Акцент на яскраві кольори в оформленні допоміг 
створити таке місце, куди діти повертаються з 
задоволенням кожен день. 
Кожна група тут оформлювалась художниками 
відповідно до своєї назви: “Веселка”, “Казкова”, 
“Космічна”, “Фруктова”, “Сонячна”, “Морська”, 
“Лісова”, “Ромашка”, “Тропічна”, “Мозаїка”.
Простір закладу розділено на тематичні зони: 
райдужна зона - яскрава і світла, повна енергії 
Сонця для ігор, спілкування і нових знань; 

лісова зона - після біганини та ігор завжди 
хочеться перекусити, а найкраще для цього 
підійде узлісся, в тіні казкових дерев і чарівних 
замків; космічна зона - затишне і спокійне місце 
для відпочинку і мрій. 
Дитячий садок має новітній сучасний харчоблок. 
У садочку є власна соляна кімната, де відтворе-
ний мікроклімат близький до відомих Солотвин-
ських природних соляних печер або соляних 
шахт Соледара.

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
Унаслідок запеклих боїв, що точилися на тери-
торії міста Ірпеня у березні 2022 року, садочок 
зазнав значних пошкоджень. Пошкоджено фасад 
та покрівлю закладу, розбиті вікна та двері. 

м. Ірпінь, вул. Григорія Сковороди, 9.
Заклад відкрито у 2017 році.

G693 + RP

7Попередня вартість об’єкту становить €123 000



ДИТЯЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №6 «РАДІСТЬ»

ДО ВІЙНИ 
Дитячий садок відвідувало 400 вихованців. Тут 
було 12 груп,  працювали 65 педагогів. Функціо-
нували 4 інклюзивні групи, в яких виховувалися 
43 дитини з особливими освітніми потребами. 
Для них було створено ресурсну кімнату.
Заклад був повністю забезпечений усім необ-
хідним: сучасними меблями, комп’ютерним та 
мультимедійним обладнанням, дидактичними 
посібниками, сучасним ігровим обладнанням, 
ігровими майданчиками. Активно розвивалася 
гурткова робота з дітьми.
У 2021 році будівля закладу була реконструйо-
вана та утеплена.

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
Внаслідок неодноразових обстрілів дитячого 
садочку у березні 2022 року, вибухової хвилі та 
пожежі, зруйновано всю покрівлю дошкільно-
го навчального закладу, частково зруйновано 
зовнішні та внутрішні стіни 2-го поверху, який 
вигорів. 
Пошкоджено перекриття на 2-му поверсі, роз-
биті вікна та двері, фасад, меблі, кухонне об-
ладнання, електричні мережі, системи теплопо-
стачання, водопостачання та водовідведення, 
паркан, ігрові майданчики.

м. Ірпінь, вул. Миру, 1-А.
Заклад відкрито у 1985 році.

G6MR + 6V

Попередня вартість об’єкту становить €2 332 100 8
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ІРПІНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 
ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №12 З ВИВЧЕННЯ 
ІНОЗЕМНИХ МОВ ІМЕНІ ЗАРІФИ АЛІЄВОЇ

ДО ВІЙНИ
Ірпінська СЗОШ №12 є авторською школою 
лінгвістики. Тут навчалося 2378 учнів, працюва-
ло 135 вчителів.
У 2015 році школі присвоєно ім’я всесвітньо 
відомого вченого-офтальмолога Заріфи Алієвої. 
Заклад двічі виборював звання «Флагман освіти 
і науки України». Підписані Меморандуми про 
співпрацю з  англомовною школою Кембрид-
жського університету в Україні. 
Школа є активним учасником проєктів, реалізо-
ваних в рамках міжнародного співробітництва. 
Завдяки багаторічній співпраці з різними пред-
ставництвами та установами, участі в різного 

типу конкурсах мала можливість розвивати 
інноваційну діяльність. У закладі функціонував 
сучасний Інтернет-центр, освітній процес був 
забезпечений мультимедійним супроводом.

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ 
У результаті збройної агресії росії та активних 
бойових дій на території міста у березні 2022 
року зазнало ушкоджень майже 50% будівлі 
школи. Пошкоджено: фасад, стіни, покрівлю, 
вікна, вхідні та міжкімнатні двері, спортивний 
зал, спортивний майданчик, паркан, електричні 
мережі.

м. Ірпінь, вул. З. Алієвої, 64.
Побудована у 1994 році.

G6CR + JH

Попередня вартість об’єкту становить €1 000 000
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ІРПІНСЬКИЙ ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

ДО ВІЙНИ 
Ірпінський історико-краєзнавчий музей щоро-
ку відвідують від 4 до 6 тисяч осіб (до епідемії), 
проводиться від 40 до 80 екскурсій та різнома-
нітних масових заходів (виставки, презентації, 
зустрічі, творчі вечори тощо).
Музей висвітлює історію міста Ірпеня та Ірпін-
ської громади, знайомить жителів і гостей міста 
з творчістю видатних земляків – художників, 
письменників, скульпторів, майстрів народного 
мистецтва. 

Скарбами музею є: фондова виставка про ви-
датного кобзаря “Музичні інструменти Миколи 
Будника”, колекція творів живопису “Ірпінь у 
творчості Матвія Донцова” та остання робота 
заслуженого художника України Володимира 
Сидорука, чиє земне життя скінчилося саме у 
цьому музеї.

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
У музеї пошкоджені вікна, ганок і дах. Примі-
щення потребує розширення, перепланування 
та концептуального переосмислення.

м. Ірпінь, вул. Шевченка, 4.
Відкритий у 1990 році.

G6CV + 4F

Попередня вартість об’єкту становить €1 300 000
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ІРПІНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ МІСЬКИЙ СТАДІОН 
«ЧЕМПІОН»

ДО ВІЙНИ
Були облаштовані: футбольне поле, тенісний 
корт, універсальний спортмайданчик, зона вор-
кауту, трибуни на 1000 місць, бігова доріжка 
350 м, тренажерний комплекс, 4 роздягальні, 
медичний пункт, тренерська кімната, 2 трену-
вальні зали. 
Відвідувало близько 500 мешканців Ірпеня що-
дня.
Діяли: секції з футболу, регбі, волейболу, вели-
кого тенісу, дзюдо, тхеквондо, бойового гопака, 
гімнастики та інших видів спорту, а також курси 
самооборони для жінок і група здоров’я для 
людей похилого віку. 

Базувалася дитячо-юнацька команда з регбі. 
Тренувалася футбольна школа «Реал Мадрід». 
Відбувалися: чемпіонати світу серед українських 
діаспорних команд, всеукраїнські чемпіонати 
серед молоді та команд ДЮСШ з регбі, лакро-
су, чисельні обласні та міські змагання з різних 
видів спорту.

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
Стадіон зазнав значних руйнувань. Пошкоджені 
трибуни, підтрибунні приміщення і тенісні корти. 
Влученням снарядів пошкоджене поле для фут-
болу та спортивні майданчики.

м. Ірпінь, вул. Соборна, 183.
Збудований у 2016 році. 

G6MM + 97

Попередня вартість об’єкту становить €2 000 000
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ІРПІНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 
ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ 
ВИВЧЕННЯМ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА №2

ДО ВІЙНИ
Школу відвідували 1698 учнів, працювали 93 
педагоги. Учні та вчителі активно займалися 
проєктною діяльністю, брали участь у різнома-
нітних освітніх конкурсах та змаганнях. Школа  є 
учасницею Всеукраїнської програми «Демокра-
тична школа», міжнародного проєкту «М-18: Ми 
можемо більше!», освітнього проєкту «Міксіке 
в Україні», спільного проєкту благодійної орга-
нізації «Вчителі за демократію та партнерство» 
і шведської організації «Global action plan» 
– «Освіта для стійкого розвитку». У 2022 році 
педагоги школи Світлана Меркулова та Олена 
Федорова увійшли до 50-ти найкращих вчите-
лів України національної премії “ Global Teacher 
Prize Ukraine”.
У  період із 2015 по 2021 роки шкільні примі-

щення були капітально відремонтовані, онов-
лено дизайн,  утеплено будівлю, осучаснено 
технічну базу. 
Заклад входить до мережі соціально-спортив-
них шкіл фонду «Реал Мадрид», що здійснюють 
місію залучення до спорту, навчання, розвитку 
особистості та соціалізації дітей з малозабезпе-
чених сімей та дітей з груп ризику.

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ 
У результаті збройної агресії російських військ 
на території міста у березні 2022 року у школі 
пошкоджені дах, фасад, стіни, класні приміщен-
ня, система теплопостачання та електромережі, 
розбиті вікна, повністю зруйновано їдальню та 
харчоблок школи. 

м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 28.
Збудована у 1956 році.

G6GM + VP

Попередня вартість об’єкту становить €221 000
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ІРПІНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 
ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ХУДОЖНЬОГО ПРОФІЛЮ 
№1 ІМ. А.С.МАКАРЕНКА

ДО ВІЙНИ
Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів художнього профілю №1 ім. А.С. 
Макаренка – найстаріший заклад освіти гро-
мади. Історія школи починається приблизно з 
1905 року, а у 1941 році було побудовано при-
міщення, де і зараз знаходиться школа. У 2003 
році заклад був реорганізований у спеціалізова-
ну загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів худож-
нього профілю №1 ім. А.С. Макаренка. Перед 
війною тут навчалося 1065 учнів, працювало 65 
педагогів. 
У 2021 році відкрито новий  корпус закладу на 
900 учнів. Кабінети обладнані сучасними муль-

тимедійними засобами навчання, створено ре-
сурсний центр для дітей з особливими освітніми 
потребами, облаштовано спортивну, гімнастич-
ну та актову залу, простору їдальню, медіатеку 
та нові спортивні майданчики. 

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ 
У результаті збройної агресії росії та активних 
бойових дій на території міста у березні 2022 
року майже 50% будівлі зазнало ушкоджень.  
Пошкоджено: фасад, стіни, покрівлю, вікна, вхід-
ні та міжкімнатні двері, спортивний зал, акто-
вий зал, спортивний майданчик, бігові доріжки, 
електричні мережі, систему відеонагляду. 

м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 17.
Збудована у 1941 році.

G6GR + X5

Попередня вартість об’єкту становить €2 000 000
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ПЛОЩА СВОБОДИ НА МІСЦІ СТАРОГО РИНКУ 

ДО ВІЙНИ
Перші згадки про площу, на якій розташовував-
ся ринок у місті Ірпінь, датовані ще 1909 роком. 
Це завжди було місце притягання людей, місце 
торгівлі, ділових зустрічей, спілкування. 
Ринок завжди мав особливе економічно-соці-
альне значення для міста. До війни на ринку 
було зареєстровано понад 260 ФОПів,  діяло  
512 торгівельних місць, працювало близько 
1000 людей, податки сплачувалися до місцевого  
бюджету. 

Уся територія ринку належить місту, крім двох 
будівель. Біля ринку розташований сучасний 
житловий комплекс, навколо багато магазинів та 
ресторанів.  

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
Під час вторгнення російських окупантів ринок 
зазнав значних ушкоджень, зруйновані торгі-
вельні ряди та будівлі.

м. Ірпінь, вул. З. Алієвої, 65/3.
Створена у 1909 році.

G6FQ + 4M

Попередня вартість об’єкту становить €2 000 000
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ІРПІНСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ЛІЦЕЙ   
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ  
І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ДО ВІЙНИ
Ірпінський академічний ліцей - молодий освітній 
заклад в Ірпені.  Реалізує освітні програми за 
такими напрямами навчання: інформаційно-тех-
нологічний, філологічний, біолого-хімічний, 
фізико-математичний, економічний. Тут навча-
ється 415 учнів. Працюють висококваліфіковані 
педагоги, серед яких 5 кандидатів наук, 16 спе-
ціалістів вищої категорії, 5 вчителів-методистів.
Ліцей отримав потужну навчально-матеріальну 
базу. У класах було встановлено мультимедійні 
інтерактивні пристрої Cam Touch, що давало 

можливість учням не лише наочно спостерігати 
за навчальним матеріалом, а й отримувати до-
ступ до віртуального середовища та взаємодіяти 
з ним.

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
Внаслідок вторгнення російської федерації на 
територію України та ведення бойових дій у місті 
Ірпінь у ліцеї пошкоджено більшість вікон та 
дверей. Крім того, навчальний заклад потребує 
загальної реставрації будівлі.

м. Ірпінь, вул Гагаріна, 9.
Введений в дію у 2019 році.

G68W + C4

Попередня вартість об’єкту становить €2 500 000
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КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ІРПІНЬВОДОКАНАЛ»

ДО ВІЙНИ
КП «Ірпіньводоканал» забезпечує питною 
водою та надає  послуги  з централізованого 
водопостачання та водовідведення споживачам 
на території міст Ірпінь та Буча, смт Гостомель, с. 
Ворзель та с. Михайлівка-Рубежівка. 
КП «Ірпіньводоканал» до початку війни - це:
водопровідне господарство: 268,177 км во-
допроводів, близько 1500 оглядових колодя-
зів, понад 100 артезіанських свердловини, 19 
водонапірних башт, 12 резервуарів питної води, 
8 станцій другого підйому, 4 станції водопід-
готовки та знезалізування, 15 підвищувальних 
насосних станцій майстерня з ремонту глибин-
них насосів;
каналізаційне господарство: 198,435 км мережі 

напірних і самопливних колекторів, 33 працюю-
чих цілодобово каналізаційних станцій, 1 резер-
вуар накопичувач стічних вод (4 тис. куб. м);
транспортне господарство: 55 одиниць автома-
шин, спецтехніки і механізмів.
На обслуговуванні КП «Ірпіньводоканал»  пере-
бувало 126526 мешканців регіону  (74 471 осо-
бових рахунків), 1868 підприємств різних форм 
власності, в т.ч. 63 бюджетних організації.

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
У результаті активних бойових дій на території 
міста були пошкоджені: станція 2-го підйому 
з будівлею, резервуари чистої води, паркан, 
покрівля КНС 12 та КНС 17, водонапірна башня. 
Знищено майже всю техніку.

м. Ірпінь, вул. Соборна, 1-А.
Заснований у 1975 році.

F6VX + PP

Попередня вартість об’єкту становить €3 000 000
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КЛУБ МІКРОРАЙОНУ РОМАНІВКА

ДО ВІЙНИ
Клуб «Романівка» - творчий простір, де мож-
на було змістовно проводити час, гуртувати-
ся навколо традицій, навчати дітей творчості 
і просто спілкуватись. Тут працювали дитячі 
гуртки з акторської майстерності, петриківського 
розпису, вокальний гурток. Займалися рок-гурт 
і школа барабанщиків. Клуб був облаштова-
ний як затишний камерний заклад, де постійно 
відбувалися не тільки заняття творчих студій, а 
й концерти, вистави та святкові заходи культур-
но-просвітницького змісту. 
Будівля клубу була одноповерховою, побудова-

на з силікатної цегли виробництва Бучанського 
цегляного заводу. Загальна площа приміщення 
становила 194,6 кв. м. Клуб мав просторий зал 
зі сценою та дві гурткові кімнати. 

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
У березні 2022 року клуб був зруйнований ро-
сійськими окупантами. Він став свідком мужно-
сті, звитяги, відчаю, смерті, розпачу, спасіння та 
героїзму ірпінців. Унаслідок російської агресії, 
будівля втратила дах, вікна та двері. Стіни тріс-
нули, опалювальна система зруйнована. Заклад 
культури повністю розграбований.

м. Ірпінь, вул. Поповича, 1.
Побудований у 1980 році.

F7R6 + 63

Попередня вартість об’єкту становить €3 400 000
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ІРПІНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №3

ДО ВІЙНИ
Ірпінський ліцей №3 – це один із найбільших 
закладів загальної середньої освіти громади та 
єдиний заклад у густонаселеному мікрорайоні 
міста. При потужності 1700 дітей тут навчалося 
близько 1850 учнів. Навчання було організова-
не у дві зміни. 
У закладі обладнано 2 кабінети інформацій-
но-комунікаційних технологій навчання, ство-
рено сучасний освітній простір, функціонує 
шкільне радіо, оснащені три спортивні зали, 
майданчики та футбольне поле. Працює велика 
кількість спортивних гуртків та секцій: тхеквон-
до, теніс, баскетбол, гандбол, футзал, регбі, 
чирлідінг, карате, фрі-файт, флорбол, художня 
гімнастика, спортивний туризм тощо. Загалом 
тим чи іншим видом спорту займається понад 

700 дітей.
Заклад входить до мережі соціально-спортив-
них шкіл фонду «Реал Мадрид», що здійснюють 
місію залучення до спорту, навчання, розвитку 
особистості та соціалізації дітей із малозабезпе-
чених сімей та дітей із груп ризику.

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
Внаслідок неодноразових обстрілів ліцею ста-
лася пожежа, в результаті якої зруйновано всю 
покрівлю, частково зруйновано зовнішні та 
внутрішні стіни 2-го та 3-го поверхів початкової 
школи. Частково вигорів 2-й поверх, пошкодже-
но перекриття на 2-му та 3-му поверхах і близь-
ко 90 % вікон та дверей. В цілому пошкодження 
та руйнування закладу становлять близько 75%.

м. Ірпінь, вул. Северинівська,129-А.
Збудований у 1998 році.

G7P6 + J5

Попередня вартість об’єкту становить €6 000 000
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ІРПІНСЬКА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА  
СПОРТИВНА ШКОЛА

ДО ВІЙНИ
До війни в ДЮСШ здобували навички та під-
вищували свою спортивну майстерність 580 
вихованців. Розвивалися такі види спорту: бокс, 
дзюдо, волейбол, регбі, тхеквондо ВТФ, футбол, 
футзал, баскетбол, спортивне орієнтування. 
Школа посідала перші місця в усіх обласних 
рейтингах спортивних  закладів.
У 2015 році ДЮСШ було реконструйовано та 
відкрито сучасний комплекс спортивних май-
данчиків зі штучним покриттям: футбольне поле, 
тенісний корт, волейбольний і баскетбольний 
майданчики.  У 2019-2020 роках утеплено фа-

сади школи, відремонтовано покрівлю, встанов-
лено систему відеоспостереження. За останні 5 
років повністю проведено  капітальний та по-
точний  ремонти спортивних залів та приміщень 
ДЮСШ.

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ 
У результаті ворожих бомбардувань та пожежі 
повністю зруйновано адміністративну будівлю 
ДЮСШ та малий спортивний зал, пошкоджено 
покрівлю на великому спортивному залі та спор-
тивні майданчики. 

м. Ірпінь, вул. Троїцька, 40.
Заснована у 1958 році.

G68R + RV

Попередня вартість об’єкту становить €10  000 000
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ЦЕНТРАЛЬНИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ

ДО ВІЙНИ 
Центральний будинок культури був головним 
культурно-творчим простором міста, міською 
пам’яткою архітектури. Його зовнішнє та вну-
трішнє оздоблення зачаровували своєю красою. 
Глядацька зала вміщувала 484 гостей. Лише у 
2021 році в центральному будинку культури від-
булося 60 заходів, які відвідало близько 10 000 
людей. Також тут працювали 8 постійно діючих 
творчих колективи, в яких займалися понад 150 
учасників.
На сцені Центрального Будинку культури висту-
пали відомі українські артисти та співаки: Ольга, 
Сумська, Ада Роговцева, Богдан Ступка, Анато-
лій Хостікоєв, Валерій Жидков, Григорій Чапкіс, 
Костянтин Горянський, Сергій Притула, Сергій 
Бабкін, Віктор Павлик, Володимир Гришко, Петро 

Чорний, гурти “Тік”, “Без Обмежень” та багато 
інших. 

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ  
Внаслідок запеклих боїв, що точилися на терито-
рії міста Ірпеня у березні 2022 року, Централь-
ний будинок культури зазнав значних руйну-
вань. Уціліла тільки вхідна група. 
Сьогодні це місце набирає світової популярнос-
ті. На тлі руїн Будинку культури було знято кліпи 
всесвітньо-відомого виконавця Еда Ширана 
та українського гурту “Антитіла”, переможців 
пісенного конкурсу “Євробачення-2022”- гурту 
“Калуш Оркестра”, відбувся виступ наживо зна-
менитого канадського піаніста Даріуса Мажин-
таса.

м. Ірпінь, вул. Соборна, 183.
Збудований у 1954  році.

G6MM + C7

Попередня вартість об’єкту становить €15 000 000



ЖК «GREEN SIDE»

ДО ВІЙНИ
Були здані: 5 будинків, 830 квартир, 52 тис. кв. м 
житла.
Проживають 2075 мешканців.
Внутрішнє подвір’я комплексу закрите від авто. 
Тут розташований найбільший в місті
дитячий майданчик для ігор та розвитку дітей 
різного віку. 
Поруч облаштовані спортивна зона із тренаже-
рами для занять на свіжому повітрі  та майдан-
чик для гри в стрітбол. Усі перші та цокольний 
поверх комплексу — 
це комерційні приміщення для різноманітних 
бізнесів. Тут ведуть свою практику прогресивні 
лікарі, в комплексі знаходиться 2 кабінети сімей-
ного лікаря. Також тут розташований  

супермаркет, салони краси, кав’ярні, пекарня, 
гастрономічні крамниці, паті рум для проведен-
ня дитячих свят та інше.
Комплекс має 3000 кв. м унікального ландшаф-
тного парку із дорослими алейними деревами та 
цінними чагарниками.

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ 
Пошкоджені: дахи будинків, квартирні двері та 
вхідні групи, дитячий майданчик, зелені зони. 
Вибиті вікна у квартирах і панорамні вітрини в 
бізнесових приміщеннях.
Значні руйнування фасадів будинків від вибухів 
та пожежі в ЖК.
Бізнеси мають руйнування всередині.

м. Ірпінь, вул. Університетська, 1-Г, 1-О, 1-Д, 1-П, 1-П/1.
Збудований у 2019 році.

F6WR+QV5

Попередня вартість робіт становить €205 297 21



ЖК «СИНЕРГІЯ 1»

ДО ВІЙНИ
Були здані: 1 будинок, 50 квартир, 2,8 тис. кв. м 
житла.
Проживають 125 мешканців.
На перших поверхах комплексу розташовані 
офіси.
Будинок зведений у розвиненому районі міста, 
поруч вся необхідна інфраструктура.
Унікальністю цього місця є особливо старий дуб 
віком 600 років, що росте під вікнами будинку і 
є ботанічною пам’яткою природи із назвою «Дуб 
Прадуб». На висоті 1,3 м дуб має стовбур 5,9 м в 

охопленні. А висота дерева 30 м. 
У подвір’ї будинку є дитячий майданчик.  
Територія навколо комплексу завжди доглянута, 
висаджені квіти, кущі, ялини.

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ 
Пошкоджені: дах будинку, квартирні двері та 
вхідні групи, благоустрій та озеленення.
Вибиті або розбиті: вікна у квартирах і офісах, 
офісні двері на першому поверсі.
Значні руйнування фасаду будинку. Є згорілі 
квартири.

м. Ірпінь, вул. Мечникова, 101-Б.
Збудований у 2014 році.

G697 + FV6

Попередня вартість робіт становить €100 605 22



ЖК «СИНЕРГІЯ 2»

ДО ВІЙНИ
Були здані: 7 будинків, 686 квартир, 38,7 тис. кв. 
м житла.
Проживають 1715 мешканців.
Навколо ЖК сформувався цілий мікрорайон. 
Тут дуже розвинена інфраструктура і є все, що 
потрібно для життя. Для дітей на території комп-
лексу є декілька дитячих майданчиків та різні 
секції для розвитку.
Поруч із ЖК є зелені сквери. Один із них — 
сквер Мама — відкрили в 2021 році для прогу-
лянок із візочками, домашніми улюбленцями та 
вечірнього променаду. 
Жителі комплексу сформували справжню друж-
ню екосистему та ком’юніті: діти та дорослі 

товаришують, допомагають один одному, від-
почивають. Увечері тут можна почути джаз під 
відкритим небом, а взимку зустріти 500 дітей на 
подвір’ї на святкуванні Дня Святого Миколая.
Родзинка благоустрою ЖК — зелені пагорби та 
квітучі екзотичні дерева.

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
Пошкоджені: дахи, квартирні двері та вхідні гру-
пи, дитячі майданчики та озеленення.
Вибиті вікна у квартирах, а в деяких квартирах – 
стіни.
Великі руйнування фасадів будинків. Бізнеси 
мають потрощені вікна, двері та руйнування 
всередині.

м. Ірпінь вул. Мечникова, 112-А, 112-Б, 118, 
вул. Новооскольська, 2-Т, 2-П, 2-Р.
Збудований у 2016 році.

G696 + RMV

Попередня вартість робіт становить €570 099 23



ЖК «СИНЕРГІЯ 2+»

ДО ВІЙНИ
Були здані: 2 будинки, 406 квартир, 23,6 тис. кв. 
м житла.
Проживають 1020 мешканців.
Комплекс має вдале розташування у розвине-
ному мікрорайоні міста та одночасно затишну 
локацію поруч із зеленим сквером в оточенні 
вікових дубів.
На перших поверхах ЖК розташовані дитячий 
садок, великий мережевий магазин іграшок та 
канцелярії, салони краси, фотостудія, крамниці, 
аптека та ін.
На території комплексу є сучасні дитячі ігрові 
майданчики — із плетеними підвісними гойдал-
ками, павутинками для лазання дітям та 

гіркою-трубою.
Прибудинкова територія комплексу має унікаль-
ні ландшафтні рішення із різнобарвними дере-
вами та кущами. Навесні мешканці прогулюють-
ся доріжками серед квітучих сакур та милуються 
цвітінням квітів. 

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
Пошкоджено: дахи будинків, квартирні двері та 
вхідні групи, дитячі майданчики та озеленення.
Потрощено вікна та двері у бізнесових примі-
щеннях.
Вибиті вибухами  вікна і стіни у квартирах.
Масштабні руйнування фасадів будинків. Є 
вщент зруйновані квартири.

м. Ірпінь, вул. Новооскольська, 2-Є, 2-Ж.
Збудований у 2018 році.

G6C6+CP6

Попередня вартість робіт становить €811 311 24



ЖК «СИНЕРГІЯ 3»

ДО ВІЙНИ
Були здані: 9 будинків, 944 квартир, 58,5 тис. кв. 
м житла.
Проживають 2360 мешканців.
На території ЖК забудовник збудував сучасний 
дитячий садочок на 400 дітей із власною соля-
ною кімнатою.
Подвір’я комплексу закрите від авто. Для дітей 
різного віку є три сучасні дитячі майданчики для 
ігор та активного дозвілля. На території комп-
лексу є спортивне поле для командних ігор. Тут 
щоліта проводять спортивні тренування для 
мешканців із різних напрямків. А поруч є спор-
тивні тренажери для силових вправ.
Комплекс має унікальний ландшафтний парк 
із дорослими деревами, зеленими пагорбами, 

квітами та протяжним променадом через всю 
територію. 
На перших поверхах ЖК є різні заклади та серві-
си: дитячий басейн, хореографічна студія, крам-
ниці, ресторан, кав’ярні, супермаркет, салони 
краси та ін. У комплексі живуть активні та молоді 
сім’ї, що люблять спорт та розваги.

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ 
Зруйновані: квартири, дитячий майданчик та 
озеленення. Великі руйнування фасадів будин-
ків. 
Пошкоджені: дахи будинків, квартирні двері та 
вхідні групи.
Вибиті вікна у квартирах. 
Потрощені панорамні вітрини бізнесів.

м. Ірпінь, вул. Григорія Сковороди, 11, 11/1-11/8.
Збудований у 2017 році.

G6F2+QJM

Попередня вартість робіт становить €697 860 25



ЖК «СИНЕРГІЯ 3+»

ДО ВІЙНИ
Були здані: 9 будинків, 625 квартир, 38,4 тис. кв. 
м житла.
Проживають 1562 мешканця.
На території комплексу облаштована сучасна 
ігрова зона для дітей різного віку із батутами, 
спліт-гойдалками, скеледромом, павутинкою та 
відкритими гірками.
Всі перші поверхи комплексу заселяють рези-
денти популярних сервісів. Тут знаходяться: 
супермаркет, акробатична студія від резиден-
тів Cirque du Soleil, школа танців для дітей та 
дорослих, різноманітні кав’ярні, гастрономічні 
крамниці, точка видачі найбільшого маркетплей-
су ROZETKA, броварня, флористичний та інші 
бутіки.
На внутрішньому подвір’ї комплексу облашто-

вана пішохідна платанова алея із дорослими 
25-річними деревами.
У комплексі проживають переважно молоді пари 
та сім’ї із дітками.
Для дітей забудовник проводить на території 
комплексу тематичні свята та заходи: на останнє 
Свято Миколая прийшли понад 200 діток. А во-
сени тут була найпопулярніша у місті тематична 
фотозона до Геловіну. 

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ 
Пошкоджені: дитячий майданчик, фасади і дахи 
будинків, квартирні двері та вхідні групи. Вибиті 
вікна у більшості квартир. Більшість бізнесів на 
перших поверхах мають вибиті панорамні вітри-
ни і розграбовані.

м. Ірпінь, вул. Григорія Сковороди, 13, 13/1-13/8.
Збудований у 2021 році.

G6C6+CP6

Попередня вартість робіт становить €548 429  26



ЖК «СИНЕРГІЯ СІТІ»

ДО ВІЙНИ
Були здані: 5 будинків, 340 квартир, 17,4 тис. 
кв. м житла.
Проживають 850 мешканців
Житловий комплекс будується як курортне міс-
течко поруч із мальовничою набережною річки 
Ірпінь та гектарами листяного лісу. 
Для високого рівня комфорту жителів створю-
ється вся необхідна інфраструктура. На території 
ЖК забудовник зводить сучасну школу на 1300 
учнів із власним басейном. Також тут з’являться 
садочки, офісні центри, ресторани, спортивні 
клуби та ін.
Комплекс має продуманий благоустрій. Біля 
зданих будинків вже реалізований громадський 

сквер із підвісними білосніжними коконами для 
релаксу, лавами для великих компаній і тисяча-
ми рослин, ретельно підібраними ландшафтним 
архітектором для споглядання.
Велика увага в ЖК приділяється сталим рішен-
ням: розумне дизайнерське освітлення, викори-
стання перероблених матеріалів, очищена вода.

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ 
Пошкоджені: дахи будинків, квартирні двері, 
вхідні групи, благоустрій. 
Вибиті вікна і стіни в квартирах. 
Потрощені панорамні вітрини та двері в бізнесо-
вих приміщеннях на першому поверсі. 
Значні руйнування фасадів будинків.

м.Ірпінь, вул. Достоєвського, 1-В/7, 1-В/8, 1-В/9, 1-В/10, 1-В/11.
Збудований у 2021 році.

G744 + GP4

Попередня вартість робіт становить €154 221 27



ОСББ ЖК «GREEN LIFE 2» 

ДО ВІЙНИ
ЖК «Green Life 2» – житло комфорт-класу в зе-
леній зоні Ірпеня. 
Технологія будівництва цегляна. Фасад утепле-
ний мінеральною ватою, пінопластом.

Квартир – 43 
Проживало 43 родини (багато з них переїхали 
до Ірпеня з Луганської та Донецької областей 
України).

Двір закритий, затишний. Облаштований за су-
часним європейським зразком, з дитячим май-
данчиком, квітучими клумбами та парковкою для 
авто.

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ 
Унаслідок воєнних дій на території міста у 
березні 2022 року будинок зазнав чисельних 
пошкоджень.

Пошкоджені: дах, фасад, вікна, двері та прибу-
динкова територія.

м. Ірпінь, вул. Натана Рибака, 2.
Збудований у 2017 році.

G7M2 + 62

Попередня вартість робіт становить €39 000 28



ЖК «GREEN LIFE 1» 

ДО ВІЙНИ
Житловий будинок є частиною житлового комп-
лексу «Green life». 
Побудований із повздовжніми та поперечними 
несучими цегляними стінами і залізобетонними 
плитами перекриття. Фундамент з ФБС, вікна 
металопластикові, покрівля з металочерепиці.

Це житло комфорт-класу в зеленій частині міста. 
Кожна деталь будинку та прибудинкової тери-
торії продумана до дрібниць заради комфорту 
мешканців. Всі квартири з індивідуальним опа-
ленням, сучасними меблями та якісним  ремон-
том. 
  
Квартир – 48 

Нежитлових приміщень – 7 
Проживало 48 сімей (близько 120 жителів, се-
ред яких 35 дітей)

Двір  облаштований за сучасним європейським 
зразком, із безпечним дитячим майданчиком, 
квітучими клумбами та парковкою для авто.

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ 
Унаслідок воєнних дій на території міста у 
березні 2022 року будинок зазнав чисельних 
пошкоджень.

Пошкоджені: квартири, несучі стіни, вікна, дах, 
фасад, двері, ліфтове обладнання та прибудин-
кова територія.

м. Ірпінь, вул. Мечникова, 104-А.
Збудований у 2016 році.

G697 + JM I

Попередня вартість робіт становить €693 511 29



ЖК «GREEN LIFE 3»

ДО ВІЙНИ
ЖК «Green Life 3» – житло комфорт-класу в 
оточенні вікових сосен, поблизу красивих озер. 
Будинок на 81 квартиру із вбудованими нежит-
ловими приміщеннями. 
Проживало 60 сімей, переважно молоді подруж-
жя з дітьми та багато переселенців зі східних 
регіонів України і АРК Крим. Тепер ці люди вже 
вдруге втратили свої домівки внаслідок збройної 
агресії російської федерації.
Матеріал будівництва: стіни цегляні, перего-
родки цегляні.  Перекриття панельне. Будинок 

утеплений і має гарні показники енергоефек-
тивності. У кожній квартирі встановлені мета-
лопластикові вікна Rehau з енергозберігаючими 
склопакетам. 
Двір облаштований за сучасним європейським 
зразком, із дитячим майданчиком, квітучими 
клумбами та парковкою для авто.  

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ 
Унаслідок воєнних дій на території міста у бу-
динку пошкоджені дах, фасад, вікна, двері та 
прибудинкова територія.

м. Ірпінь, вул. 9 лінія, 1-А.
Збудований у 2021 році.

G7Q5 + 94

Попередня вартість робіт становить €225 295 30



ЖК «GREEN LIFE 3» 

ДО ВІЙНИ
ЖК «Green Life 3» – житло комфорт-класу в 
оточенні вікових сосен, поблизу красивих озер. 
Будинок на 78 квартир із вбудованими нежитло-
вими приміщеннями. 
Проживало 60 сімей, переважно молоді подруж-
жя з дітьми та багато переселенців зі східних 
регіонів України і АРК Крим. Тепер ці люди вже 
вдруге втратили свої домівки внаслідок збройної 
агресії російської федерації.
Матеріал будівництва: стіни цегляні, перего-
родки цегляні.  Перекриття панельне. Будинок 

утеплений і має гарні показники енергоефек-
тивності. У кожній квартирі встановлені мета-
лопластикові вікна Rehau з енергозберігаючими 
склопакетам. 
Двір облаштований за сучасним європейським 
зразком, із дитячим майданчиком, квітучими 
клумбами та парковкою для авто.  

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ 
Унаслідок воєнних дій на території міста у бу-
динку пошкоджені дах, фасад, вікна, двері та 
прибудинкова територія.

м. Ірпінь, вул. Полтавська, 73.
Збудований у 2019 році.

G7Q5+64 

Попередня вартість робіт становить €198 082 31



ЖК «GREEN LIFE 3» 

ДО ВІЙНИ
ЖК «Green Life 3» – житло комфорт-класу в 
оточенні вікових сосен, поблизу красивих озер. 
Будинок на 81 квартиру із вбудованими нежит-
ловими приміщеннями. 
Проживало 80 сімей, переважно молоді подруж-
жя з дітьми та багато переселенців зі східних 
регіонів України і АРК Крим. Тепер ці люди вже 
вдруге втратили свої домівки внаслідок збройної 
агресії російської федерації.
Матеріал будівництва: стіни цегляні, перего-
родки цегляні.  Перекриття панельне. Будинок 

утеплений і має гарні показники енергоефек-
тивності. У кожній квартирі встановлені мета-
лопластикові вікна Rehau з енергозберігаючими 
склопакетам. 
Двір облаштований за сучасним європейським 
зразком, із дитячим майданчиком, квітучими 
клумбами та парковкою для авто.  

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ 
Унаслідок воєнних дій на території міста у бу-
динку пошкоджені дах, фасад, вікна, двері та 
прибудинкова територія.

м. Ірпінь, вул. 9 лінія, 1.
Збудований у 2021 році.

G7Q5 + 94

Попередня вартість робіт становить €231 514 32



ЖК «GREEN LIFE»

ДО ВІЙНИ
Загальна площа забудови – 5129,7 кв. м. Фун-
дамент ФБС, цегляні несучі стіни з утепленням, 
залізобетонні плити перекриття, дах плаский, 
вікна металопластикові. 
У будинку 98 квартир і 7 нежитлових приміщень, 
де працювали стоматологічні клініки, спортзали 
та школа англійської мови для дітей.
У дворі облаштовані сучасний дитячий майдан-

чик, паркувальні місця для автомобілів, клумби. 
Висаджені алеї молодих дерев.

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ 
Унаслідок воєнних дій на території міста у бу-
динку пошкоджені квартири, несучі стіни, дах, 
фасад, двері, прибудинкова територія, газові та 
електромережі.

м. Ірпінь, вулиця Мечникова, 106-А.
Збудований у 2017 році.

G697+GQ

Попередня вартість робіт становить €202 484 33



ЖК «GREEN LIFE 1»

ДО ВІЙНИ
Житловий будинок є частиною житлового 
комплексу «Green life». Технологія будівництва 
цегляна. Фасад утеплений мінеральною ватою, 
пінопластом.

Це житло комфорт-класу, розташоване у лі-
со-парковій зоні міста. Кожна деталь будинку та 
прибудинкової території продумана до дрібниць 
заради комфорту мешканців. 
  
Квартир – 90 
Проживало 90 сімей і майже в кожній родині 
були маленькі діти.

Двір облаштований за сучасним європейським 
зразком, з дитячим майданчиком, квітучими 
клумбами, декоративними ялинками, рідкісними 
деревами та парковкою для авто.

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ 
Унаслідок воєнних дій на території міста у 
березні 2022 року будинок зазнав чисельних 
пошкоджень.

Пошкоджено: дах, фасад, вікна, двері та прибу-
динкова територія.

м. Ірпінь, вул. Мечникова, 104-Б.
Збудований у 2016 році.

G697 + QG

Попередня вартість робіт становить €162 402 34



ЖК «GREEN LIFE 3» 

ДО ВІЙНИ
П’ятиповерховий житловий будинок, що є части-
ною житлового комплексу «Green life». Це житло 
комфорт-класу в зеленому куточку Ірпеня, в 
оточенні вікових могутніх дубів. Кожна деталь 
будинку та прибудинкової території була проду-
мана до дрібниць заради мешканців та їхнього 
комфорту.

Квартир - 30 
Нежитлових приміщень – 7
  

У будинку проживало 35 сімей (87 жителів, се-
ред яких 25 діток).

Двір був облаштований за сучасним європей-
ським зразком, з безпечним дитячим майданчи-
ком, квітучими клумбами та парковкою для авто.

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ 
Унаслідок воєнних дій на території міста у бе-
резні 2022 року у будинку пошкоджені кварти-
ри, стіни, вікна , дах, фасад, двері та прибудин-
кова територія.

м. Ірпінь, вул. Мечникова, 106-Г.
Збудований у 2014 році.

G697 + M9

Попередня вартість робіт становить €70 000 35



ЖК «GREEN LIFE 1» 

ДО ВІЙНИ
Житловий будинок є частиною житлового комп-
лексу «Green life». 
Побудований із повздовжніми та поперечними 
несучими цегляними стінами і залізобетонними 
плитами перекриття. Фундамент з ФБС, вікна 
металопластикові, покрівля з металочерепиці.

Це житло комфорт-класу в зеленій частині міста. 
Кожна деталь будинку та прибудинкової тери-
торії продумана до дрібниць заради комфорту 
мешканців.

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ 
Унаслідок воєнних дій на території міста у 
березні 2022 року будинок зазнав чисельних 
пошкоджень.

Пошкоджені: квартири, несучі стіни, вікна , дах, 
фасад, двері та прибудинкова територія, ліфтове 
обладнання, газове обладнання. 

Згоріло 4 квартири.

м. Ірпінь, вул. Мечникова, 106.
Збудований у 2016 році.

G697 + GQ

Попередня вартість робіт становить €665 181 36



ОСББ «ВИГОВСЬКОГО 5 (А,Б,В,Г,Д)»

ДО ВІЙНИ
Будинок чотириповерховий цегляний.
Загальна площа – 3272 кв. м
Житлова площа – 2688,90 кв. м
Кількість квартир: 60
Проживало 130 мешканців.

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
Пошкоджено дах будинку, фронтон, елементи 
системи організованого водовідведення.
Стіни – у вибоїнах і тріщинах. 
Вигорів місцями утеплюючий матеріал, 
відшарувалася штукатурка.
Вибиті вікна.

м. Ірпінь вул. Виговського, 5 (А,Б,В,Г,Д)
Збудовано в 2011 році.

G67G+G6

Попередня вартість робіт становить €130 000 37



ОСББ «ЕВЕРЕСТ-10»

ДО ВІЙНИ
Загальна площа будинку –  17703 кв. м
Кількість квартир – 179
Проживало 423 мешканці, з них – 141 дитина, 
33 – пенсіонери. Також у ЖК мешкають ветерани 
АТО.

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
Повністю зруйнована дахова котельня. 
Пошкоджено дах та несучі конструкції будинку. 
Вибиті всі вікна. 
Пошкоджені фасад та система відеоспостере-
ження.
Руйнування зазнав благоустрій прибудинкової 
території: асфальтне покриття, ворота, огорожа, 
озеленення.

м. Ірпінь, вул. Тургенівська, буд. 10.
Збудовано в 2009 році.

9G2GG6HV+82

Попередня вартість робіт становить €207 000 38



ОСББ «ОСББ ЗАТИШОК»

ДО ВІЙНИ
Дев’ятиповерховий будинок. Побудований з 
керамічної цегли.
Загальна площа – 9347 кв. м
Кількість квартир – 108
Проживало 496 мешканців.

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
Пошкоджено багато квартир, дах, комунікації, 
фасад будинку.  
Розбиті вікна.
Найбільше постраждали квартири 93 і 88.

м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 18.
Збудований у 2002 році.

G6HP+VQ  

Попередня вартість робіт становить €152 000 39



ОСББ «РІЧ ТАУН ІРПІНЬ» 

ДО ВІЙНИ
Загальна площа – 9510,6 кв. м
Кількість квартир – 144
Проживало більше 380 мешканців.

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
Пошкоджено: дах,  фасад, 6 квартир (відсутня 
зовнішня стіна), несуча колона в квартирі 
15, вентиляційний канал, металопластикові 
конструкції вхідної групи 1-го та 2-го під’їздів, 
плита перекриття балконного блоку між 
квартирами 139 та 85, прибудинкова територія.
Вибиті майже всі вікна в будинку (приблизно 
85%).

м. Ірпінь, вул. Західна, 6.
Збудований у 2017 році.

G695+XH

Попередня вартість робіт становить €291 100 40



ОСББ «НОВІ МЕТРИ КЛАБ»

ДО ВІЙНИ
Житловий комплекс складається із двох 
п’ятиповерхових будинків.
Загальна площа: 3000 кв. м
Кількість квартир: 77
Проживало - 150 мешканців, із них – 35 дітей.

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
Житловий комплекс був дуже обстріляний.
Повністю зруйновано покрівлю та плити 
перекриття декількох поверхів.
Вигоріла одна квартири.  
Вибиті вікна майже в кожній квартирі.
Пошкоджено фасад та оздоблення будинків.
Знищено весь благоустрій прибудинкової 
території -  все озеленення, ворота, паркан, 
тротуари і проїзні дороги.

м. Ірпінь, вул. Виговського, 18 та 18-А.
Збудовано в 2021 році

9G2GG68G+86

Попередня вартість робіт становить €666 700 41



ОСББ «ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС НОВОСЕЛ»

ДО ВІЙНИ
Загальна площа будинку – 3192,7 кв. м
Кількість квартир – 58 
Проживало близько 150 людей, серед них було 
багато діток.

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
Внаслідок бойових дій, що велися на території 
міста, пошкоджені: всі вікна, покрівля, фасад, 
вхідна група.

м. Ірпінь, вул. вул. Ново-Оскольська, 6-А.
Збудований у 2016 році.

9G2GG695+MG

Попередня вартість робіт становить €40 000 42



ОСББ «ІРПІНЬ-ПАВЛЕНКА, 42»

ДО ВІЙНИ
П’ятиповерховий будинок.
Загальна площа 1164 кв. м
Кількість квартир – 20
Проживало 30 мешканців, із них – 5 дітей. Також 
у будинку мешкають дві сім’ї захисників України, 
зокрема заслужений артист України, воїн ЗСУ, 
який зараз на передовій, співак Іван Пилипець.

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
Повністю знищено дві квартири внаслідок 
потрапляння снаряду. 
Розбито несучі стіни 5 поверху. 
Зруйнована частина покрівлі. 

м. Ірпінь, вул. Павленка, 42.
Збудовано в 2010 році.

G6CJ+MR

Попередня вартість робіт становить €100 000 43



ОСББ «ТЕРРА НОВА 68»

ДО ВІЙНИ
Цегляний будинок на 4 поверхи, висота стелі 
280 см.
Загальна площа – 506,9 кв. м
Кількість квартир – 15
Проживало 35 мешканці.

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
Пошкоджено: дах, фасад, вікна, двері, 
каналізаційні стояки, водопровідні стояки, 
сходові клітки, вентиляційна шахта. 
Потребує заміни електропроводка.

м. Ірпінь, вул. Мечникова, 68, корпус 6.
Збудований у 2011 році.

9G2GG69C+RM

Попередня вартість робіт становить €140 000 44



ОСББ «ТЕРРА НОВА 68»

ДО ВІЙНИ
Цегляний чотириповерховий будинок.
Загальна площа – 489,7 кв. м
Кількість квартир – 16
Проживало 32 мешканці.

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
Пошкоджено: дах, фасад, вікна, двері, 
каналізаційні стояки, водопровідні стояки, 
сходові клітки, вентиляційна шахта. 
Потребує заміни електропроводка.

м. Ірпінь, вул. Мечникова, 68, корпус №3.
Збудований у 2011 році

9G2GG69C+RM 

Попередня вартість робіт становить €150 000 45



ОСББ «ІРПІНСЬКЕ»

ДО ВІЙНИ
П’ятиповерхова будівля з цокольним та 
мансардним поверхами. 
Загальна площа будинку – 2082,2 кв. м
Кількість квартир – 47.
Проживало 47 родин (95 людей), понад третину 
з них складали молоді родини, 20% мешканців 
будинку – діти.  

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
Отвір у покрівлі внаслідок влучання вибухових 
предметів. 
Часткове обвалення конструкцій покрівлі.
Пошкоджено: покрівельні листи, підшивку 
покрівлі, опорядження стінових конструкцій, 
віконні блоки, дверні блоки, система 
водовідведення. 

м. Ірпінь, вулиця 10-та Лінія, буд 17-Б.
Збудований у 2014 році.  

9G2GG7PH+CH

Попередня вартість робіт становить €65 000 46



ОСББ «ВАРШАВСЬКА, 95В»

ДО ВІЙНИ
Будинок чотириповерховий, цегляний. Дах із 
металочерепиці.
Загальна площа будинку – 2071.10 кв. м
Кількість квартир - 48

У будинку проживали багато пенсіонерів і сімей 
із дітьми дошкільного та молодшого шкільного 
віку. Серед мешканців були переселенці з 
Криму, Луганська, Донецька, Краматорська та 
Херсона. Чимало сімей захисників України.

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
Пошкоджені: металочерепиця, дерев’яні 
конструкції даху, ринви та водостічні труби, 
фасад з декоративної цегли, повітропровід, 
вікна квартир і балконів, балконні двері, вхідні 
двері будинку.

м. Ірпінь, вулиця Варшавська, 95-В.
Збудований у 2015 році.

9G2GG7Q7+5X

Попередня вартість робіт становить €69 482 47



ОСББ «ВАРШАВСЬКИЙ»

ДО ВІЙНИ
Будинок 5-поверховий, стіни цегляні, фасад 
утеплений пінопластом, дах – металочерепиця + 
утеплювач із мінеральної вати. 

Загальна площа будинку – 1056 кв. м
Кількість квартир -  24

50 % мешканців - молоді родини з маленькими 
дітьми.  Є переселенці з Криму (2 квартири) 
та  Донбасу (4 квартири). Також у будинку 
проживає вдова атовця та молода родина 
військових із 5-річною дитиною (чоловік 
атовець та дружина – військовий лікар, яка 
рятувала цивільних та військових поранених під 
час активних бойових дій в Ірпені).

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
Пошкоджено:
- віконні та балконні блоки в квартирах 
мешканців будинку та у під’їзді будинку;
- комунікації електро- та водопостачання;
- фасади;
Тріщини в стінах від розривів снарядів.
Повністю згорів дах (на даху знайдено 6 
хвостовиків від мін 82 мм. + одну нерозірвану 
міну мешканці зняли самостійно і передали 
відповідним службам);
Вигоріли квартири 5-ого поверху (4 шт) та одна 
на 4 поверсі (вигоріли балконні вікна з рамами 
(8 вікон) та балконні блоки з рамами;
Зруйновано металеве огородження балконів та 
вікон багатьох квартир.

м. Ірпінь, вулиця Варшавська, 95-Е.
Збудований у 2017 році.

9G2GG7Q7+5W  

Попередня вартість робіт становить €120 000 48



ОСББ «ЗАТИШНА ДОМІВКА»

ДО ВІЙНИ 
Будинок п’ятиповерховий, на 5 секцій. П’ятий 
поверх – мансардний. 
Загальна площа  – 6300 м.кв.
Технологія будівництва – цегляна кладка
Кількість квартир - 130 
Нежитлових приміщень – 30
Проживало 120 сімей (300 жителів, із них 60 
діток)

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
Згоріли: 3 квартир, система водо- та 
електропостачання
Зруйновані: вся покріля, плити перекриття та 
несучі стіни
Вибиті всі вхідні двері до квартир.
Пошкоджені: віконні та балконні блоки в 
квартирах, балконні двері, металеве та 
дерев’яне огородження балконів і лоджий, все 
озеленення, весь благоустрій, огороджувальна 
конструкція. 

м. Ірпінь, вул. Давидчука, 42.
Збудований у 2015 році.

G688+3M2

Попередня вартість робіт становить €830 000 49



ОСББ «ДОБРОРАД»

ДО ВІЙНИ
П’ятиповерховий будинок із цоколем, збудова-
ний із цегли.
Загальна площа – 2992,20 кв. м
Кількість квартир – 62
Проживало 132 мешканці.

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
Знищено покрівлю з металочерепиці.
Пошкоджено фасад.  
Вигоріли системи водо- та електропостачання.
Зруйновані плити перекриття, стіни та вікна.

м. Ірпінь , вул. Університетська, 16.
Збудований у 2013 році.

G68J+36  

Попередня вартість робіт становить €350 000 50



ОСББ «ЖЕНЕВ’ЄВА»

ДО ВІЙНИ
Загальна площа  - 4484,6 кв. м
Кількість квартир - 42
Кількість мешканців – 93, із них – 20 дітей, 14 
пенсіонерів, 3 ветерана АТО та військовослуж-
бовець ЗСУ, який зараз захищає Україну на 
фронті.

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
Пошкоджено дах будинку та чимало квартир. 
Вибиті вікна.
Зруйновані вентиляційні канали. 
Розбиті сонячні панелі та фронтон будинку з 
однієї сторони.

м. Ірпінь, вул. Чехова, 6-Ж.
Збудовано у 2014 році.

G66M+76

Попередня вартість робіт становить €80 000 51



ОСББ «ЗАТИШНИЙ 2020»

ДО ВІЙНИ
Загальна площа - 1580 кв. м
Кількість квартир - 36
Проживало 80 мешканців, із них – 10 дітей. 
Один із мешканців будинку є ветераном АТО. 

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
Повністю зруйновано дві квартири – №33 та 
№34
Зазнали сильних ушкоджень п’ять квартир - 
№35, 32, 28, 29, 27
Зруйновано балкон однієї квартири через пряме 
влучання снаряду    
Вибиті вікна. Дуже пошкоджений фасад будинку.

м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 2-З.
Збудований у 2014 році

9G2GG695+CX

Попередня вартість робіт становить €85 000 52



ОСББ «ЗАТИШНИЙ 2020»

ДО ВІЙНИ
Загальна площа будинку – 1780 кв. м
Кількість квартир – 30
Комерційних приміщень – 6
Проживало 60 мешканців, із них 6 дітей.

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
Повністю зруйновано одну квартиру – №28. 
Вибиті вікна та стіна.  Пряме влучання між пер-
шим та другим поверхом, перебите перекриття 
між квартирами.
Повністю зруйнований магазин № 33 – пряме 
влучання снарядом у приміщення, пошкоджена 
несуча балка. 
Дуже пошкоджений фасад будинку від влучання 
мін та снарядів.

м. Ірпінь вул. Ново-Оскольська, 2-Н.
Збудований у 2017 році.

G695+FW

Попередня вартість робіт становить €70 000 53



ОСББ «ЗАТИШНИЙ 2020»

ДО ВІЙНИ
Загальна площа будинку – 1780 кв. м
Квартир – 30
Комерційних приміщення – 6
Проживало 90 мешканців, із них – 9 дітей.

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
Повністю зруйновано три квартири – №25, №26 
та №28.
Повністю зруйновано магазин № 31, пряме влу-
чання снарядом в приміщення. 
Дуже пошкоджений фасад будинку від влучання 
мін та уламків від сусідніх будинків. 

м. Ірпінь вул. Ново-Оскольська, 2-О.
Збудований у 2017 році.

9G2GG695+FW

Попередня вартість робіт становить €95 000 54



ОСББ «ЖК КИЇВСЬКИЙ 28-E»

ДО ВІЙНИ
Загальна площа будинку – 2140,3 кв. м
Кількість квартир – 37
У будинку проживало 39 сімей

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
Унаслідок бойових дій, що велися на території 
міста, у будинку пошкоджено: дах, стіни, вікна,
фасад

м. Ірпінь, вул. Київська, 28-Е.
Збудований у 2014 році.

9G2GG67H+J2

Попередня вартість робіт становить €160 000 55



ОСББ «ЛИСЕНКА 14-Г»

ДО ВІЙНИ
Будинок на 5 поверхів. 
Загальна площа –  2500 кв. м
Матеріал – цегляна кладка 
Кількість квартир – 40 та 
Нежитлове приміщення –  спортзал
У будинку проживало 100 мешканців, із них – 
30 дітей.

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
Знищена вся покрівля. 
Повністю вигоріло 10 квартир.
Згоріли системи водо- та електропостачання.
Вибито всі вхідні двері до всіх квартир.
Пошкоджено все озеленення, весь благоустрій, 
огороджувальну конструкцію. На території бу-
динку деякий час проживали окупанти. 

м. Ірпінь, вул. Лисенка, 14-Г.
Збудований у 2015 році

G688+99 

Попередня вартість робіт становить €480 000 56



ОСББ «МИРНИЙ ТРИ»

ДО ВІЙНИ
Загальна площа –  10387,60 м2

Кількість квартир – 93
Проживало 304 мешканця, зокрема 63 дитини, 
50 учасників та ветеранів АТО, 32 пенсіонери.

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
Вигоріло 3 квартири, з яких 1 вщент.
Пошкоджено: дах площею 966,5 кв. м, чотири 
вхідні групи, несучі та огороджувальні конструк-
ції.
Вибито 1128,98 кв. м вікон та 21 двері. 
Зруйновано: каналізаційну та ливневі системи, 
паркан довкола будинку, дитячий майданчик.
Частково обгоріла котельня. 
Пошкоджені система автоматичного поливу та 
система відео нагляду. 

м. Ірпінь, вул. Миру, 3-Б.
Збудований у 2009 році.

G6JP+XW 

Попередня вартість робіт становить €302 600 57



ОСББ «МІНЕРАЛ»

ДО ВІЙНИ  
Загальна площа –  3481 кв. м
Кількість квартир - 30
Проживало – 120 мешканців, зокрема 5 ветера-
нів АТО, 13 дітей і 12 пенсіонерів.

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
Пошкоджено  991,92 м2 покрівлі.
Вибито 248,49 м2 вікон та 6 дверей.
Ушкоджень зазнали несучі та огороджувальні 
конструкції.
Зруйновано три вхідні групи та систему опален-
ня будинку.

м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 11-А.
Збудований у 1996 році.

G6HP+QR    

Попередня вартість робіт становить €54 700 58



ОСББ «НМ КОНТРАСТ»

ДО ВІЙНИ
Загальна площа будинку – 10862.7 кв. м
Кількість квартир – 174 
Проживали 350 мешканців, серед них багато ді-
тей, пенсіонерів. Також мешкають учасники АТО 
та військовослужбовці ЗСУ. 

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
Пошкоджено: 9 квартир унаслідок прямих влу-
чань мін та снарядів, перекриття даху та вен-
тиляційні канали четвертого під’їзду, паркан, 
фасад будівлі та майже все прибудинкове оздо-
блення.  
Руйнувань зазнав продовольчий магазин «Ло-
ток».

м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 15.
Збудований у 2017 році.

9G2GG6HR+4P

Попередня вартість робіт становить €186 700  59



ОСББ «ЖК НОВО-ОСКОЛЬСЬКИЙ»

ДО ВІЙНИ
Семиповерховий будинок. Стіни з керамічної 
цегли, утеплені пінопластом, фасади оздоблені 
мінеральною штукатуркою. Тип опалення – авто-
номна котельня, водопостачання – централізо-
ване.
Загальна площа – 2000 кв. м
Кількість квартир – 42
Проживало 130 мешканців, із них – 35 дітей та 3 
багатодітні сім’ї.

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
Вигоріло багато квартир. 
Зруйновані: покрівля, плити перекриття та несу-
чі стіни.
Згоріли системи водо- та електропостачання. 
Пошкоджено: віконні та балконні блоки в квар-
тирах мешканців будинку, балконні двері, ме-
талеве огородження балконів і лоджій. Вибито 
вхідні двері до квартир.
Знищений благоустрій двору, озеленення. 

м. Ірпінь , вул. Ново-Оскольська, 1-К.
Збудований у 2017 році.

G696+3R  

Попередня вартість робіт становить €350 000 60



ОСББ «ГРАНД ЛАЙФ N5»

ДО ВІЙНИ
Будинок на 17 поверхів, монолітний.
Загальна площа – 7300 кв. м
Квартир – 96
Проживало –  250 мешканців, із них 40 дітей.  

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ   
Зруйновано: покрівлю, плити перекриття, влас-
ну котельню, ліфтове приміщення та саме ліфто-
ве обладнання. 
Вибиті вікна майже в кожній квартирі.
Пошкоджені: горизонтальна труба газопоста-
чання (під загрозою опалювальний сезон), лі-
фтове приміщення, ліфтове обладнання, котель-
ня, котли, газові труби, покрівля, фасад, вікна, 
двері в квартири, двері вхідні в будинок, камери 
відеоспостереження, пожежна сигналізація, 
прибудинкове освітлення.
Технікою окупантів пошкоджено все озеленен-
ня, весь благоустрій двору, огороджувальну 
конструкцію та оздоблення будинку.

м. Ірпінь, вулиця Григорія Сковороди, 5. 
Збудований у 2010 році.

5 9G2GG694+J2

Попередня вартість робіт становить €266 700 61



ОСББ «ПРОВАНС-СЕРВІС»

ДО ВІЙНИ
Десятиповерховий будинок, збудований за мо-
нолітно-каркасною технологією.
Загальна площа будинку – 4068 кв. м
Кількість квартир – 70
Проживало 210 мешканців.

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
Вибито частину цегляної кладки у кутовій части-
ні стіни на рівні дев’ятого поверху. 
Зірвано шар штукатурки разом із утеплювачем 
на ділянці фасаду від сьомого до дев’ятого по-
верху. 
Значно пошкоджено фасад – посічено осколка-
ми. 
Вибито практично всі вікна з першого по деся-
тий поверх, пошкоджено пластиковий профіль 
(деформований, посічений осколками). 
Пошкоджена вхідна група. 

м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 8-Є.
Збудований у 2015 році.

9G2GG695+9H

Попередня вартість робіт становить €31 000 62



ОСББ «ЖК «ПУШКІНСЬКИЙ КВАРТАЛ»

ДО ВІЙНИ
Загальна площа –  2571 кв. м
Кількість квартир - 38
Проживало 86 осіб, в тому числі учасники АТО, 
пенсіонери та 15 дітей.

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
Пошкоджено покрівлю, верхній та нижній рів-
ні мансард, фасад, системи водопостачання та 
водовідведення, системи електропостачання та 
газопостачання на верхніх поверхах.
Зруйновано дві плити залізобетонних перекрит-
тів.

м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 62-Л.
Збудований у 2016 році.

9G2GG66F+95

Попередня вартість робіт становить €330 000 63



ОСББ «РІЧ ТАУН ЗАХІДНА-8»

ДО ВІЙНИ
Загальна площа будинку –  12257,8 кв. м
Кількість квартир – 178 квартир.
Проживало  400 мешканців, із них – 75 дітей. 

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
Пошкоджено дах, фасади, вікна, двері, сходові 
марші, балконні блоки, вхідні блоки під’їздів і 
підвалів, огорожу, ворота, дорожнє покриття, 
озеленення.
Вщент зруйновано дитячі та спортивні майдан-
чики житлового комплексу.

м. Ірпінь, вул. Західна, 8.
Збудований у 2017 році

9G2GG6C5+6R

Попередня вартість робіт становить €444 300 64



ОСББ «САДОВА 78»

ДО ВІЙНИ
Загальна площа будинку – 2379 кв. м
Кількість квартир – 60
Комерційних приміщень – 2
Проживало 150 мешканців, із них – 28 дітей, 20 
пенсіонерів, а також ветерани АТО.

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
Пошкоджено вікна, балконні блоки, балконні 
плити, фасад, квартирні двері.

м. Ірпінь, вул. Садова, 78.
Збудований у 2017 році.

9G2GG6FG+CJ 

Попередня вартість робіт становить €41 000 65



ОСББ « СЕВЕРИНІВСЬКА»

ДО ВІЙНИ
Загальна площа будинку –  1391 кв. м
Квартир - 30
Проживали 87 мешканців, з яких близько поло-
вини – діти. Також у будинку мешкає сім’я на-
цгвардійця, який зараз захищає Україну від ро-
сійських окупантів та Заслужений лікар України. 

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
Згоріла покрівля
Вигоріли вщент 6 квартир на 5 поверсі будинку.
Пошкоджені всі вікна, двері, частково фасад. 

м. Ірпінь, вул. Северинівська, 154-Б.
Збудований у 2013 році.

G7Q7+FR

Попередня вартість робіт становить €112 000 66



ОСББ «ЖК СПАРТА»

ДО ВІЙНИ
Загальна площа - 1622,9 кв. м
Кількість квартир - 30
Проживало 55 мешканців, серед них - ветерани 
АТО.
 

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
Повністю знищено покрівлю внаслідок потра-
пляння боєприпасу та подальшого горіння.
Пошкоджено стіни та перегородки 3-4 поверхів 
з руйнацією конструкцій покриття від попадання 
боєприпасу в частині мансарди, а також еле-
менти системи організованого водовідведення, 
системи централізованого водо-, газо-, електро-
постачання.
Вибито вікна та вхідні двері.
Пробито несучу зовнішню стіну в районі друго-
го-третього поверху.
Поверхня стін вкрита вибоїнами та тріщинами, 
утеплюючий матеріал стін частково вигорів, від-
булося відшарування штукатурки.

м. Ірпінь, вул. Київська, 22-З.
Будинок збудований у 2012 році

9G2GG67H+P6

Попередня вартість робіт становить €250 000 67



ОСББ «ЖК СПАРТА»

ДО ВІЙНИ
Загальна площа будинку – 1941,1 кв. м
Кількість квартир - 36
Проживало 70 мешканців, в тому числі ветерани 
АТО.

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
Пошкоджено покрівлю та фасад будинку. 
Руйнувань зазнали стіни, перегородки та вікна 
квартир №18 та 21.
Вибиті вікна із фасадної сторони будинку.
Згоріли системи централізованого водо-, газо-, 
електропостачання в першому під’їзді. Пошкод-
жено елементи системи організованого водовід-
ведення в першому під’їзді.

м. Ірпінь вул. Київська, 22-Ж.
Збудовано в 2012 році.

9G2GG67H+P6

Попередня вартість робіт становить €16 000 68



ОСББ «ФАВОРИТ 1»

ДО ВІЙНИ
Загальна площа будинку – 18771кв.м.
Технологія будівництва –  цегляна, утеплення – 
пінополістирол, стіни – цегла, газоблок. Опален-
ня – автономне.
Кількість квартир – 404.
Проживало 1500 мешканців.

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
Вибито понад 100 балконних вікон та більше 
200 панорамних вікон.
Пошкоджено оздоблення фасадів, вентиляційну 
шахту. 
Руйнувань зазнали дитячий майданчик, тротуар, 
озеленення двору.   

м. Ірпінь , вул. Мінеральна, 7-К.
Збудований у 2018 році

9G2GG6HQ+PF  

Попередня вартість робіт становить €81 000 69



УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ 
ФОП ДЯЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

ДО ВІЙНИ
Загальна площа будинку – 2100 кв. м
Кількість квартир - 43
Проживало 99 мешканців, із них – 20 дітей, 6 
пенсіонерів. Один із мешканців будинку зараз 
захищає Україну у складі ЗСУ.

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
Серйозних руйнувань зазнали 3 квартири.
Пошкоджено покрівлю та плінтус будинку під 
дахом на 30%.
Частково пошкоджено фасад – 60 кв. м. 
Вибиті вікна у 75% квартир.

м. Ірпінь, Виговського, 9-А.
Збудовано в 2011 році.

G67G+P4

Попередня вартість робіт становить €33 000 70



GREEN YARD

ДО ВІЙНИ 
Житловий комплекс «Green Yard» розташований 
у мальовничому і екологічно-чистому місці, біля 
хвойного лісу на околиці міста Ірпеня та скла-
дається з 10 житлових 5-ти поверхових будинків 
на 668 квартир. Це – яскравий приклад якісної 
нерухомості економ класу.
 Тут мешкало більше 2000 людей, з яких – 250 
діти віком до10 років.  Основними власниками 
квартир (понад 60%) були вимушені пересе-
ленці з Донецької та Луганської областей після 
першої хвилі військової агресії РФ у 2014 році. 

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
Першим на шляху російський військ став саме 
ЖК «Грін Ярд». Його мешканці з першого дня 
окупації відчули всі жахіття так званого «русь-
кого міра». Протягом 23 днів росіяни грабували, 
знущалися та вбивали мешканців ЖК, вигнавши 
їх з власних осель і зігнавши у підвали. З 300 
убитих в Ірпені мирних жителів не менше 8 було 
вбито саме на Грін Ярді. 
У 6-ти будинках повністю спалені верхні повер-
хи, пошкоджені фасади, повністю зруйновані 
сходи в одному будинку, скрізь вибиті вікна та 
двері. Всі квартири розграбовані.

м. Ірпінь, вул. Білокур, буд. 1-А,1-Б, 2-А, 2-Б, 2-В, 2-Г, 2-Г/1, 3-А, 
3-Б, 3-В, 3-Г, 4-А, 4-Б, 4-В, 4-Г, 5-А, 5-Б, 5-В, 5-Г, 6-А, 6-Б, 6-В, 6-Г, 7, 
7-А, 7-Б, 8, 8-А, 8-Б, 8-В, 8-Г, 9, 10, 11.
Збудовано: протягом 2017- 2020 років.

9G2GG6HQ+PF  

Попередня вартість робіт становить €381 888 71




