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ЗРУЙНОВАНИЙ,
АЛЕ НЕСКОРЕНИЙ



24 лютого в Україні розпочалася війна. протягом трьох 
днів ворог планував захопити Київ, але ірпінь зупинив 
окупантів ціною руйнувань 70% інфраструктури міста.

Ми зупинили ворога, ірпінь отримав статус місто-
Герой. Зараз перед нами стоїть завдання відбудови 
об‘єктів соціальної інфраструктури (лікарень, шкіл, 
дитячих садочків, об‘єктів спорту та культури); відбудови 
багатоповерхових та приватних будівель.

Саме тому ми створили громадську організацію «Фонд 
відновлення ірпеня» і звертаємося сьогодні до міжнародної 
спільноти з проханням про допомогу у відбудові міста-Героя 
ірпеня.

Олександр Маркушин
Ірпінський міський голова

до початку військових дій в ірпені це місто стало прикла-
дом відродження для всієї України та посідало перші по-
зиції в багатьох рейтингах комфортності проживання, ве-
дення бізнесу та інвестиційної привабливості.

лише за 6 років місто позитивно змінилося. Ми реконстру-
ювали дитячу поліклініку та почали будувати сучасний 
медичний центр, відкрили нові амбулаторії сімейної меди-
цини, дитячі садочки, 12 парків, скверів, набережну з вело-
доріжками, оновили Центральну площу, повністю оновили 
систему водопостачання за європейськими стандартами.

Але ірпінь внаслідок воєнних дій зазнав значних руйну-
вань. після звільнення ірпеня ми запросили представни-
ків архітектурної спільноти об’єднатися задля відбудови 
нашого красивого міста-Героя ірпеня.

на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну 
місто ірпінь стало фортецею Києва. Ціною життів і 
шокуючих руйнувань втримало окупантів на підступах до 
столиці. російські загарбники жорстоко понівечили зелене, 
затишне, комфортабельне місто. Сьогодні розтерзаний, але 
нескорений ірпінь потребує допомоги міжнародної спільноти 
– для відновлення та відбудови.

разом із мером ірпеня олександром Маркушиним та головою 
інвестиційної ради ірпеня Володимиром Карплюком ми 
заснували громадську організацію «Фонд відновлення 
ірпеня».

Кожен донорський внесок – це внесок у відродження 
життя в ірпені: допомога постраждалим мешканцям, 
які залишились без даху над головою, відновлення 
зруйнованих шкіл, лікарень, надважливих об’єктів 
соціальної інфраструктури.

Сергій Тарута
Почесний Президент «Фонду відновлення Ірпеня»

Промисловець, Народний депутат України

протягом місяця ми отримали від волонтерів десятки бачень, який може бути відновлений ірпінь. 
і це буде другою поразкою російського окупанта, який має усвідомити, що українці та ірпінчани не 
лише не здаються, а й об’єднуються для відбудови спільними зусиллями з міжнародними партнерами.

Ми створили громадську організацію «Фонд відновлення ірпеня» і разом з міжнародними партнерами 
докладемо усіх зусиль для відбудови нашого міста.

Володимир Карплюк
виконавчий директор Фонду відновлення Ірпеня

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, в 
иборюючи 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

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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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-со-
ціальне 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

ІРПІНСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ЛІЦЕЙ   
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ  
І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ДО ВІЙНИ
ірпінський академічний ліцей - молодий освіт-
ній заклад в ірпені.  реалізує освітні програми 
за такими напрямами навчання: інформаційно-
технологічний, 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 водо-
проводів, близько 1500 оглядових колодязів, 
понад 100 артезіанських свердловини, 19 водо-
напірних башт, 12 резервуарів питної води, 8 
станцій другого підйому, 4 станції водопідготов-
ки та знезалізування, 15 підвищувальних на-
сосних станцій майстерня з ремонту глибинних 
насосів; каналізаційне господарство: 198,435 
км мережі напірних і самопливних колекторів, 

33 працюючих цілодобово каналізаційних стан-
цій, 1 резервуар накопичувач стічних вод (4 тис. 
куб. м); транспортне господарство: 55 одиниць 
автомашин, 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, по-
крівля 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

КЛУБ МІКРОРАЙОНУ РОМАНІВКА

ДО ВІЙНИ
Клуб «романівка» - творчий простір, де можна 
було змістовно проводити час, гуртуватися на-
вколо традицій, навчати дітей творчості і про-
сто спілкуватись. Тут працювали дитячі гуртки 
з акторської майстерності, петриківського роз-
пису, вокальний гурток. Займалися рок-гурт і 
школа барабанщиків. Клуб був облаштований 
як затишний камерний заклад, де постійно від-
бувалися не тільки заняття творчих студій, а й 
концерти, вистави та святкові заходи культурно-
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 мужнос-
ті, 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 інформаційно-
комунікаційних технологій навчання, створено 
сучасний освітній простір, функціонує шкільне 
радіо, оснащені три спортивні зали, майданчи-
ки та футбольне поле. працює велика кількість 
спортивних гуртків та секцій: тхеквондо, 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

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. 

Irpin, street Trinity 40.
Founded in 1958.

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 руйнувань. 
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 пісен-
ного конкурсу “Євробачення-2022”- гурту “Ка-
луш оркестра”, відбувся виступ наживо знамени-
того канадського піаніста даріуса Мажинтаса.

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

G6MM + C7

Попередня вартість об’єкту становить €15 000 000

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.

Irpin street Vyhovsky, 5 (A, B, C, G, D)
Built in 2011.

G67G+G6

Попередня вартість робіт становить €130 000
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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), ліф-
тове приміщення, ліфтове обладнання, котельня, 
котли, газові труби, покрівля, фасад, вікна, двері 
в квартири, двері вхідні в будинок, камери віде-
оспостереження, пожежна сигналізація, прибу-
динкове 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



22 Фонд ВідноВлення ірпеня 23

ОСББ «ПРОВАНС-СЕРВІС»

ДО ВІЙНИ
десятиповерховий будинок, збудований за  
монолітно-каркасною технологією.
Загальна площа будинку – 4068 кв. м
Кількість квартир – 70
проживало 210 мешканців.

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
Вибито частину цегляної кладки у кутовій  
частині стіни на рівні дев’ятого поверху. 
Зірвано шар штукатурки разом із утеплювачем 
на ділянці фасаду від сьомого до дев’ятого  
поверху. 
Значно пошкоджено фасад – посічено оскол-
ками. 
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

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  
перекриттів.

м. ірпінь, вул. пушкінська, 62-л.
Збудований у 2016 році.

9G2GG66F+95

Попередня вартість робіт становить €330 000
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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

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
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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. пошко-
джено елементи системи організованого водо-
відведення в першому під’їзді.

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

9G2GG67H+P6

Попередня вартість робіт становить €16 000

ЖК «ІРПІНСЬКІ ЛИПКИ»

ДО ВІЙНИ 
дев’ятиповерховий будинок, загальною площею 
-14830 кв. м., 206 квартир. проживають 560 
мешканців, більшість із них вимушено пере-
їхали з донецької та луганської областей через 
бойові дії на сході України. на перших поверхах 
комплексу розташовані офіси та торгівельні 
павільони. Будинок зведений у зеленому районі 
на околиці міста в оточенні вікових сосен, біля 
озер. поруч розташована вся необхідна інф-
раструктура, власна транспортна автостоянка. 
Територія навколо комплексу завжди чиста та 
доглянута, висаджені декоративні рослини.

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
Будинок, що перебував в епіцентрі вирішальних 
боїв за місто-герой ірпінь. повністю зруйновані 
73 квартири, загальна площа руйнувань 13500 
кв. м. пошкоджені зовнішні конструкції, стіни, 
плити перекриття, 80% даху будинку, елементи 
благоустрію та озеленення. Вибиті всі вікна і две-
рі у квартирах і офісах. Значні руйнування фаса-
ду будинку. Є згорілі квартири.

м. ірпінь, вул. Гостомельське шосе, 24/1
Збудований у 2014 році.

Попередня вартість робіт становить: €14 320 000
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ОСББ «АДМІРАЛЬСЬКЕ»

ДО ВІЙНИ
Чотирьохповерховий цегляний будинок, утеплений 
пінополістиролом, фасади оздоблені мінеральною 
штукатуркою та пофарбовані. Тип опалення – авто-
номне, водопостачання – централізоване, газифі-
кований.
розташований в мальовничій місцевості із хвойни-
ми деревами,  поруч вся необхідна інфраструктура. 
Загальна площа – 2640 кв. м. 
Кількість квартир – 42 
проживало 126 мешканців, більшість з яких - це 
переселенці зі сходу України, які переїхали до ір-
пеня після першої хвилі військової агресії рф у 
2014 році.

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
В наслідок бойових дій пошкоджені: 90% покрів-
лі будинку, квартирні двері та вхідні групи, виби-
ті або розбиті вікна у квартирах та торгівельних 
приміщеннях. Загальна площа руйнувань 1750 
кв. м.

м. ірпінь, вул. Гостомельське шосе, 22
Збудований у 2014 році.

Попередня вартість робіт становить: €2260000

ОСББ «10 ЛІНІЯ, 4А»

ДО ВІЙНИ
п’ятиповерховий будинок. Стіни з керамічної це-
гли, утеплений, фасад оздоблений мінеральною 
штукатуркою. Тихий затишний двір із хвойними 
деревами.
Загальна площа будинку – 798,1 кв. м 
Кількість квартир – 18
проживало 54 мешканця

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ 
Внаслідок потрапляння військових боєприпасів 
повністю зруйновано покрівлю будинку і кварти-
ри на верхньому поверсі. пошкоджено стіни та 
перегородки поверхів з руйнацією конструкцій 
покриття, а також елементи системи водовідве-
дення, системи централізованого водо-, газо-, 
електропостачання. Вибито вікна в квартирах та 
на лоджіях.

м. ірпінь, вул.10 лінія 4а
Збудований у 2011 році.

Попередня вартість робіт становить: € 970 000
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ОСББ «НАДІЯ ІРПЕНЯ»

ДО ВІЙНИ
Цегляний п’ятиповерховий будинок, утеплений 
пінополістеролом. Фасад оздоблений декоратив-
ною штукатуркою та пофарбований.
Загальна площа –  800 кв. м. 
Кількість квартир – 24 
проживало - 72 мешканця

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
на 100% зруйновано дах та квартири на верхніх 
поверхах. пошкоджено фасад, вікна, двері, бал-
конні конструкції, каналізаційні та водопровідні 
стояки, сходові клітки. потребує заміни електро-
проводка. руйнувань зазнала і прибудинкова те-
риторія.

м. ірпінь, вул. 10 лінія 1
Збудований у 2009 році.

Попередня вартість робіт становить: € 940000

ЖБК «ЮВІЛЕЙНИЙ»

ДО ВІЙНИ
дев’ятиповерховий будинок, побудований із це-
гли, зовнішні стіни обкладені керамічною плит-
кою. Централізоване опалення та водопостачан-
ня. Будинок газифікований. Великий зелений 
двір із квітниками, зонами відпочинку та дитячим 
ігровим майданчиком.
Загальна площа будівлі – 6842,3 кв. м. 
Кількість квартир –  107
проживало - 324 мешканця, різної вікової кате-
горії, загалом корінні ірпінчани.
 

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
під час бойових дій в будинку розбиті всі квар-
тирні та балконні вікна, пошкоджено дах та по-
січено осколками фасади.

м. ірпінь, вул. покровська, 17
Збудований у 1977 році.

Попередня вартість робіт становить: € 330000
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ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК

ДО ВІЙНИ
панельний житловий будинок із плоскою покрів-
лею. Був побудований одним із перших серед 
дев’ятиповерхівок. В якому народилось і вирос-
ло не одне покоління ірпінчан.
Загальна площа –  4281 кв. м. 
Кількість квартир –  90
проживало  360  мешканців

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
пошкоджено дах, зовнішні стіни, огороджуючи 
конструкції, на 100% розбиті вікна, повністю 
зруйновані 3 квартири.

м. ірпінь, вул. Северинівська 121
Збудований у 1946 році.

Попередня вартість робіт становить: € 520000

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК

ДО ВІЙНИ
дев’ятиповерховий панельний будинок, в якому 
багато років проживали жителі ірпеня, створю-
вали родини, народжували дітей. Будинок гази-
фікований з центральним опаленням та водо-
постачанням. Затишний двір з дитячою ігровою 
зоною.
Загальна площа – 4666,3 кв. м. 
Кількість квартир – 72 
проживало  288  мешканців

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
під час бойових дій будинок зазнав руйнацію. 
на 50% пошкоджена покрівля, вікна, потріска-
ні внутрішні стіни, частково пошкоджені несучі 
конструкції  та фасад.

м. ірпінь, вул. Северинівська 128
Збудований у 1983  році.

Попередня вартість робіт становить: € 730000
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ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК

ДО ВІЙНИ
панельний житловий будинок - дев’ятиповерхівка, 
в якому проживало 320 місцевих жителів, лікві-
даторів аварії на Чорнобильській атомній елек-
тростанції, учасників АТо/ооС, працьовитих 
українців. Будинок газифікований із центральни-
ми комунікаціями.
Загальна площа – 6385 кв. м. 
Кількість квартир – 107 
Велика зелена прибудинкова територія з газо-
нами, майданчиком для воркауту та зонами для 
відпочинку та дитячих ігор.

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
покрівля пошкоджена на 50%, три квартири по-
вністю зруйновані, декілька постраждали під час 
пожежі та частково ушкоджені, розбиті вікна.

м. ірпінь, вул. Северинівська 131
Збудований у 1981 році.

Попередня вартість робіт становить: € 610000

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК

ДО ВІЙНИ
дев’ятиповерховий житловий будинок, побудо-
ваний із білої цегли. Газифікований. В будинку 
проживає родина воїна-захисника, який загинув 
під час оборони міста від російської армії, по-
чесного громадянина міста ірпеня.
Загальна площа –  5660.1 кв. м. 
Кількість квартир – 66 
проживало -  253 мешканців

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
після прямих влучань військової зброї окупантів 
665.63 кв. м. покрівлі зазнало ушкоджень. Виго-
ріли та повністю зруйновано 4 квартири, пошко-
джені несучі конструкції, зовнішні стіни, вибиті 
вікна, зруйновані балконні блоки, двері та мета-
леве огородження.

м. ірпінь, вул. Соборна 146
Збудований у 1987 році.

Попередня вартість робіт становить: € 720000
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ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК

ДО ВІЙНИ 
п’ятиповерховий житловий будинок із керамічної 
цегли, на 5 під’їздів, висота стель 2,7 м. опален-
ня та водопостачання централізоване, газифіко-
ваний. У затінку дерев великий затишний двір із 
дитячим майданчиком та парковкою для автомо-
білів. Біля кожного під’їзда дбайливо доглянуті 
квітники та газони, встановлені лавки для відпо-
чинку.
Загальна площа будинку –  5923.6 кв. м. 
Кількість квартир – 90 
проживало 360 мешканців, декілька поколінь ір-
пінчан.

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
Внаслідок неодноразових обстрілів повністю 
зруйнована покрівля будинку. Від пожежі ви-
горіло декілька квартир. пошкоджено віконні та 
балконні блоки в квартирах мешканців будинку, 
балконні двері, металеве огородження балконів і 
лоджій. Вибито вхідні двері до квартир. Зазнали 
руйнувань зовнішні та внутрішні стіни, залізобе-
тонні конструкції та плити перекриття. Загальна 
площа пошкоджень 1458 кв.м.

м. ірпінь, вул. Миру, 1-а. 
Зданий в експлуатацію у 1980 році.

Попередня вартість робіт становить: €1 750 000

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК

ДО ВІЙНИ
п’ятиповерховий будинок, в якому проживала 
переважна більшість літніх людей, і молоді ро-
дини з дітьми. В будинку багато років вирувало 
мирне життя, у кожного були свої плани та мрії. 
Будинок побудований із керамічної цегли, 
Загальна площа – 4914.7  кв. м. 
Кількість квартир –  66
проживало  265  мешканців

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
пошкоджено 70% покрівлі будинку, розбиті всі 
вікна та вибиті віконні блоки. після прямих влу-
чань ворожої зброї повністю зруйновано 33 квар-
тири. Більшість з них вигоріли під час пожежі. За-
гальна площа руйнувань складає 3524 кв.м. 

м. ірпінь, вул. Миру, 16
Збудований у 1982 році.

Попередня вартість робіт становить: € 3760000
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ЖБК -12 САЛЮТ

ДО ВІЙНИ
дев’ятиповерховий панельний будинок, роз-
ташований в оточенні хвойних дерев, біля кра-
сивого міського парку «покровський» з чистим 
повітрям. Територія навколо будинка завжди 
прибрана і охайна, із зонами відпочинку та дитя-
чим майданчиком. 
Загальна площа –  4497 кв. м. 
Кількість квартир – 72 
проживало  - 216 мешканців

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
розбиті вікна в квартирах жителів та на балконах,  
пошкоджено фасад будинку, повністю зруйнова-
но 3 квартири, частково зазнали ушкоджень 12 
квартир.

м. ірпінь, вул. полтавська 61
Збудований у 1994 році.

Попередня вартість робіт становить: € 520000

ОСББ «ГРІНД ЛАЙф 3»

ДО ВІЙНИ
Будинок складається із 17 поверхів,  фасад уте-
плений пінополістиролом, оброблений мінераль-
ною штукатуркою та частково декоративними 
панелями. Функціонували всі комунікації. догля-
нута територія навколо, висаджені декоративні 
рослини. В будинку проживали 389 жителів, як 
постійні мешканці ірпеня, так і переселенці зі 
сходу України.
Загальна площа – 8884 кв. м. 
Кількість квартир – 96 

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
Значних руйнувань зазнала покрівля будинку та 
постраждали несучі конструкції.  Також розбиті 
всі вікна, ушкоджений фасад, 32 квартири по-
вністю зруйновані, 16 частково.

м. ірпінь, вул. Сковороди 3
Збудований у 2012 році.

Попередня вартість робіт становить: € 1990000
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ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК

ДО ВІЙНИ
Цегляний п’ятиповерховий будинок, на першому 
поверсі якого розташовані торгівельні магази-
ни, аптека, пошта. поблизу знаходиться міський 
парк «покровський» та природні озера. В будин-
ку проживали переважно люди похилого віку.
Загальна площа – 4157 кв. м. 
Кількість квартир – 64 
проживало  -192  мешканців

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
розбиті вікна, балконні конструкції, вітрини ма-
газинів. Від пожежі постраждало багато квартир, 
17 зруйновані. 

м. ірпінь, вул. Котляревського 54а
Збудований у 1970 році.

Попередня вартість робіт становить: € 60000

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК

ДО ВІЙНИ
п’ятиповерховий цегляний будинок, з одним 
під’їздом. дбайливо доглянутою квітучою прибу-
динковою територією та побудованим яскравим 
дитячим майданчиком. В будинку проживали ро-
дини ліквідаторів аварії на ЧАеС.
Загальна площа –  1494 кв. м.
Кількість квартир – 60  
проживало -  180 мешканців

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
Будинок зазнав часткову руйнацію, вибиті вікна, 
пошкоджено дах та огороджуючи конструкції.

м. ірпінь, вул. Громадянська, 2б
Збудований у  1972  році.

Попередня вартість робіт становить: € 20000



42 Фонд ВідноВлення ірпеня 43

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК

ДО ВІЙНИ
п’ятиповерховий будинок, який було збудовано 
для розселення людей після аварії на Чорно-
бильської АеС.
Загальна площа – 2943 кв. м. 
Кількість квартир –  40
проживало - 163   мешканців
Будинок цегляний, газифікований з доглянутою 
зеленою територією.

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІ
Внаслідок влучання снаряду у підвал будинку, 
вигоріли всі комунікації. після вибуху з’явилися 
тріщини на несучих конструкціях будинку. пли-
ти на першому поверсі дали усадку та змістилися 
на кілька сантиметрів. Вибиті вікна та двері. по-
страждали балконні конструкції.

м. ірпінь, вул. Громадянська 2
Збудований у 1986  році.

Попередня вартість робіт становить: € 470000

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК

ДО ВІЙНИ
панельний житловий будинок, в якому 9 повер-
хів. Газифікований з центральним опаленням.
Загальна площа –  4314.2 кв. м. 
Кількість квартир – 72
В будинку 292 мешканців, багато з яких постійно 
проживають тут все своє життя.

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІ
розбиті вікна та балкони, пошкоджені міжквар-
тирні несучі конструкції та козирки над вхідною 
групою дверей, стіни фасаду та огороджуючі 
конструкції. Сильно постраждали квартири на 
верхніх поверхах, дві квартири повністю зруйно-
вані.

м. ірпінь, вул. Садова 61а
Збудований у 1960 році.

Попередня вартість робіт становить: € 580000
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ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК

ДО ВІЙНИ
Будинок збудований із білої цегли, розташова-
ний в центрі міста ірпеня. поруч знаходиться вся 
необхідна інфраструктура, торгівельні павільйо-
ни, залізничний вокзал, центральна площа, за-
клади культури, організації та установи. У дворі 
будинку є місця для відпочинку, занять спортом 
та дитячих розваг. 
Загальна площа –  10370.7  кв. м. 
Кількість квартир –  129
проживало  387  мешканців

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
Від прямих попадань військової зброї повністю 
вигоріли 4 квартири, вибиті віконні та балконні 
блоки, розбиті вікна, порушені бетонні балконні 
конструкції та металева огорожа, є пошкодження 
зовнішніх та внутрішніх стін будинку.

м. ірпінь, вул. Шевченка 4
Збудований у 1989 році.

Попередня вартість робіт становить: € 2520000

ОСББ «БУДИНОК НА ГАЙДАРА»

ДО ВІЙНИ
Будинок із червоної цегли, побудований за су-
часними технологіями, оснащений всіма комуні-
каціями
Загальна площа –  4995 кв. м. 
Кількість квартир –  23
проживало  69  мешканців

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
Внаслідок влучання ворожих снарядів 10 квар-
тир зруйновано повністю, 5 частково. В будинку 
вибиті вікна, декілька квартир вигоріло, від по-
шкодження системи водопостачання будинок за-
топило водою, всюди цвіль, несучі стіни потріс-
калися, існує вірогідність відходження балконів. 
Весь під’їзд не придатний для проживання.

м. ірпінь, вул. Гнатюка 6
Збудований у 2019  році.

Попередня вартість робіт становить: € 2840000
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ОСББ «ВИСОКА, 10А/1»

ДО ВІЙНИ
новенький сучасний будинок, побудований за 
новітніми енергоефективними технологіями, з 
керамічної цегли та газоблоку, утеплений, оздо-
блений штукатуркою та пофарбований. навколо 
дома завжди доглянута територія, висаджені ба-
гаторічні рослини, є зони для відпочинку. Чисте 
повіт
Загальна площа –  2300 кв. м. 
Кількість квартир – 36 
проживало  85  мешканців
Технологія будівництва – цегляна, утеплення – 
пінополістирол, стіни – цегла, газоблок. 

ПІСЛЯ ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ 
повністю знищено дах з покрівлею, 5-й поверх бу-
динку та 10 квартир. Частково знищено плити пе-
рекриття, тинкування внутрішніх стін будівлі. Част-
ково пошкоджена цегляна кладка несучих стін та 
значна частина перегородок. Вибиті віконні блоки 
та пошкоджено облицювання фасадних стін. Бага-
то квартир постраждали від задимлення після по-
жежі. потребують капітального ремонту системи 
електропостачання та освітлення, каналізації та 
водопостачання. 
опади продовжують руйнувати 4-й поверх та нижні 
поверхи. Загальна площа руйнувань 1173.8 кв.м.

м. ірпінь, вул. Висока, 10 а/1
Збудований у 2015 році.

Попередня вартість робіт становить: € 1080000

irpinhelp.com

РЕКВІЗИТИ

Для переказів у гривні (UAH):
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  
«фОНД ВІДНОВЛЕННЯ ІРПЕНЯ»
ЄдрпоУ 44785594.

UA893225400000026000101076034
призначення платежу  
«добровільні пожертвування».

Для переказів у євро (EUR):
Intermediary Institution:
Commerzbank AG,
FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
SWIFT: COBADEFF

Beneficiary Bank:
FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK
KYIV, UKRAINE
SWIFT: FUIBUA2X

Beneficiary:
UA893225400000026000101076034
PO «FIR»

Remitance Information:
Acc UA863348510000000000001600920,
призначення платежу: Voluntary donations

Для переказів в доларах США 
(USD):
Intermediary Institution:
The Bank of New York Mellon
New York
SWIFT: IRVTUS3N

Beneficiary Bank:
FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK
KYIV, UKRAINE
SWIFT: FUIBUA2X

Beneficiary:
UA893225400000026000101076034
PO «FIR»

Remitance Information:
Acc UA863348510000000000001600920,
призначення платежу: Voluntary donations

Для переказів у фунтах стерлінгів  
(GBP):
Intermediary Institution:
Commerzbank AG,
FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
SWIFT: COBADEFF

Beneficiary Bank:
PIVDENNYI BANK
ODESSA, UKRAINE
SWIFT PIVDUA22
Acc. 400886522200GBP

Beneficiary:
UA893225400000026000101076034
PO «FIR»

Remitance Information:
acc. UA773282090000016009010008039
призначення платежу: Voluntary donations

Криптовалюти
BTC: 
bc1qz3tr2lz0ytja78u7d08qq7uz28tc2a6pxlx67z

ETH: 
0xC595645A46b07BAB91643532B897BCD073c7
43dC

USDT (TRC20): 
TVD2eJVqQjuk99AQyW4XjcYZKbHiayyi4d



irpinhelp.com


