
Відділ культури, національностей та релігій 
№ 

п/п 

Назва закладу Адреса Керівник Графік роботи Робочий 

телефон 

Посилання на сайт 

та сторінку в соц 

мережах 

1. Відділ культури, 

національностей 

та релігій 

Ірпінської міської 

ради 

м.Ірпінь, 

вул.Соборна,183 
Антонюк Євгенія 

Петрівна-начальник  

понеділок-п'ятниця 

8:00 до 17:00 

Вихідні дні: 

субота, неділя 

 

(045-97) 615-93 

https://www.facebook

.com/groups/vkirpin/a

bout 

 

2. Центральний 

будинок культури 

м.Ірпінь, 

вул.Соборна,183 
Михайленко Тетяна 

Анатоліївна- директор  

понеділок-п'ятниця 

9:00 до 21:00 

субота 10:00 до 22:00 

неділя 9:00 до 21:00 

(045-97) 63-753 https://www.facebook

.com/cbkirpin/ 

 

https://www.facebook

.com/groups/vkirpin 

3. Міський будинок 

культури 

м.Ірпінь, вул.74 

Стрілецької 

дивізії,1 

Петренко Зінаїда 

Анатоліївна –директор  

понеділок-п'ятниця 

9:00 до 19:00 

субота 10:00 до 13:00 

неділя 9:00 до 13:00 

(045-97) 60-537 - 

4. Ірпінська дитяча 

школа мистецтв 

ім. Михайла 

Вериківського  

 

м.Ірпінь, 

вул.Шевченка, 4а 
Дидикіна Наталія 

Олександрівна- 

директор 

понеділок-п'ятниця 

9:00 до 20:00, 

субота 9:00 до 14:00 

вихідні дні: 

неділя 

(045-97) 61-

748, 

(045-97) 67-284 

https://www.facebook

.com/irpinmusic 

 

5. Центральна 

міська 

бібліотека ім. 

М.Рильського 

 

м.Ірпінь, 

вул.Шевченка, 3а 
Циганенко Олена 

Єгорівна- директор  

вівторок-субота 

10:00 до 18:00 

вихідні дні: 

неділя, понеділок 

(045-97) 67-287 

(045-97) 67-239 

Сайт 

- http://www.irpin-

bibl.kiev.sch.in.ua 

Ютуб канал 

-  www.youtube.com/

watch?v=55hU2y3DF

cc 

Сторінка 

fb  -  www.facebook.c

om/biblioteka.irpin 
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Сторінка fb 

група  "Ірпінь 

читає"  -  www.faceb

ook.com/groups/1372

649993068619 

Сторінка на 

Вікіпедії 

-  https://uk.wikipedia

.org/wiki/Ірпінська_ц

ентральна_міська_бі

бліотека 

 

6. Міська бібліотека 

для дітей 

м.Ірпінь, 

ул.Шевченка, 3а 
Сінічук Жанна 

Ярославівна- 

завідувачка  

вівторок-субота 

9:00 до 17:00 

вихідні дні: 

неділя, понеділок 

(045-97) 67-315 www.facebook.com/k

idirpin2018 

7. 

 

Історико-

краєзнавчий 

музей 

м.Ірпінь, 

ул.Шевченка, 4 
Зборовський Анатолій 

Іванович -директор 

понеділок-п'ятниця 

10:00 до 18:00 

вихідні дні: 

субота, неділя 

(045-97) 62-127 facebook.com/irpinian

museumhistory/ 

 

8. Клуб  

мікрорайону 

с.Романівка 

м.Ірпінь, 

вул.Попопича,1 
Водолазко Наталія 

Володимирівна -

директор 

вівторок-п'ятниця 

10:00 до 21:00 

субота 12:00 до 20:00 

вихідні дні: понеділок, 

неділя 

 

095-33-970-42 https://www.facebook

.com/KulturnyBudyno

k/ 

Сайт: https://vilnatem

a.wordpress.com/ 

 

9. Будинок 

культури села 

Михайлівка-

Рубежівка  

с.Мих.-Рубежівка 

вул.Шкільна,1 
Цимбал Олена 

Олександрівна- 

директор                      

вівторок-п'ятниця 11:00 до 

19:00, 

неділя 11:00 до 19:00 

вихідні дні: субота, 

понеділок 

067-109-70-24 https://www.facebook

.com/groups/7158966

09086912 

 

10. Бібліотека-філія 

села Михайлівка-

Рубежівка 

с.Мих.-Рубежівка 

вул.Шкільна,1 
Рижик Галина 

Леонідівна- 

бібліотекар 

вівторок-субота 

10:00 до 18:00 

067-382-13-71 https://www.facebook

.com/%D0%91%D1%

96%D0%B1%D0%B
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вихідні дні: неділя, 

понеділок 

 

B%D1%96%D0%BE

%D1%82%D0%B5%

D0%BA%D0%B0-

%D0%9C%D0%B8%

D1%85%D0%B0%D

0%B9%D0%BB%D1

%96%D0%B2%D0%

BA%D0%B8-

%D0%A0%D1%83%

D0%B1%D0%B5%D

0%B6%D1%96%D0

%B2%D0%BA%D0

%B8-

102575234576351/ 

 

11. Бібліотека-філія 

села Козинці 

с.Козинці, 

вул.Шевченка,95 
Миколаєнко Дарина 

Олександрівна- 

завідувачка 

вівторок-п'ятниця 

9:00 до 18:00 

неділя 9:00 до 18:00 

вихідні дні: субота, 

понеділок 

 

  

097-455-22-64 https://www.facebook

.com/groups/3873386

05889681 

 

12. Клуб села 

Діброва 

 

с.Діброва, 

вул.Шевченка,16/1 
Литвинчук Наталія 

Григорівна -      

завідувачка            

вівторок-п'ятниця 10:00-

14:00 

субота 21:00 до 00:00 

вихідні дні: неділя, 

понеділок 

 

096-126-87-21 https://www.facebook.c
om/groups/154996848
5209027/?ref=share 
 

13. Будинок 

культури  

села Козинці 

с.Козинці, 

вул.Шкільна,41 
Грубин Олександр 

Петрович - 

директор 

середа-неділя 10:00-19:00 

вихідні дні: понеділок, 

вівторок 

 

095-471-33-10, 

096-110-12-58 

- 
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