
                                                                                                                                                           

Інформація про вільні нежитлові приміщення комунальної власності Ірпінської міської територіальної громади, які          

можуть бути передані в оренду суб’єктам підприємницької діяльності оновлений станом на 01.04.2021 р.                                                                                                                                                            
 

Тип об'єкта нерухомого майна  

(стисла характеристика) 
Адреса об’єкту 

Контактні дані, 

(ПІБ, телефон, Е-

mail) для 

отримання 

додаткової 

інформації 

Найменування ресурсу, в 

якому розміщена 

інформація 

Відділ культури, національностей та релігій 

Ірпінської міської ради: 
- міський будинок культури (загальна площа: 678,6 

кв.м): 

1) актова зала площею 251,9 кв.м (погодинно); 

2) нежитлове приміщення площею 33,6 кв.м 

(погодинно); 

3) нежитлове приміщення площею 13,5 кв.м 

(погодинно); 

- Клуб мікрорайону Романівка (загальна площа: 279,5 

кв.м): 

1) нежитлове приміщення площею 102,0 кв.м 

(погодинно); 

- Центральний будинок культури: 

1) нежитлове приміщення площею 40,7 кв.м 

(погодинно); 

2) нежитлове приміщення площею 225,3 кв.м 

(погодинно); 

3) нежитлове приміщення площею 418,4 кв.м 

(погодинно); 

4) нежитлове приміщення площею 30,1 кв.м 

(погодинно); 

- Ірпінська міська бібліотека: 

1) нежитлове приміщення площею 23,1 кв.м 

(погодинно). 

  

 

  

м.Ірпінь, вул.74  Стрілецької дивізії,1 

  

  

  

  

  

  

  

м.Ірпінь, вул.Поповича, 7, 

мікрорайон Романівка 

  

 м.Ірпінь, вул.Соборна,183 

  

  

  

  

  

 

 

  

м.Ірпінь, вул.Шевченка 3,а 

  

Антонюк Є.П. 

(начальник): 

 (04597) 555-93 

Охріменко О.І. 

(бухгалтер): 

(04597) 555-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

офіціний веб-сайт 

Ірпінської міської ради: 

https://imr.gov.ua/ 

 

Управління освіти і науки Ірпінської міської ради: 
- Дитячо-юнацька спортивна школа (загальна площа: 

1522,9 кв.м): 

1) спортивний зал площею 118, 6 кв.м 

(погодинно); 

 

 Київська об. м. Ірпінь, вул. Троїцька 

(Пролетарська), 40 

 

 

Глієва 

І.В.(спеціаліст 

відділу освіти) 

(04597) 605 41 

 

офіціний веб-сайт 

Ірпінської міської ради: 

https://imr.gov.ua/ 



2 ) спортивний зал площею 160, 6 кв.м 

(погодинно); 

3) нежитлове приміщення 16,6 кв.м 

4) нежитлове приміщення 16,7 кв.м 

5) нежитлове приміщення 17,2 кв.м 

6) ) нежитлове приміщення 17,4 кв.м 

7) нежитлове приміщення 20,4 кв.м 

8) нежитлове приміщення 16,9 кв.м 

9) спортивний зал площею 617, 6 кв.м 

- .Міжшкільний навчально-виробничий комбінат 

(загальна площа: 2140 кв.м): 

1) нежитлове приміщення площею 128,5 кв.м 

(погодинно); 

2) нежитлове приміщення площею 1184,9 кв.м 

- Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа I-III 

ступенів №12 з вивченням іноземних мов (загальна 

площа: 11348 кв.м): 

1) спортивний зал площею 763,3 кв.м 

(погодинно); 

2) нежитлове приміщення (їдальня) площею 

764,2 кв.м 

  

- Дитячо-юнацька спортивна школа «Спорт для всіх» 

(загальна площа: 650 кв.м): 

1) спортивний зал площею 144,8 кв.м 

(погодинно); 

2) спортивний зал площею 192,0 кв.м 

(погодинна). 

3) нежитлове приміщення 10,0 кв.м 

  

- Ірпінська загальноосвітня школа I-III ст. №2 (загальна 

площа: 5990 кв.м): 

1) спортивний зал площею 528,7 кв.м 

(погодинно); 

2) спортивний зал площею 87,7 кв.м 

(погодинно); 

3) нежитлове приміщення (їдальня) площею 

554,5кв.м 

- Ірпінська загальноосвітня школа I-III ст. №17 

(загальна площа - 6515,5 кв.м): 

1) нежитлове приміщення площею 70 кв.м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київська обл. м. Буча,вул. Яблунська, 

129 

 

 

 

 Київська обл., м. Ірпінь, вул. З. 

Алієвої, 64 

 

 

 

 

 

 

 Київська обл., м. Ірпінь, вул. З. 

Алієвої, 64 

 

 

 

 

 

 

Київська обл., м. Ірпінь, вул. 

Тургенівська, 28 

 

 

 

 

 

 

Київська обл., м. Ірпінь, вул. 

Тищенка,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(погодинно); 

2) спортивний зал площею 259,4 кв.м 

(погодинно); 

3) актовий зал площею 303 кв.м (погодинно); 

4) частина нежитлового приміщення площею 2 

кв.м (погодинно); 

5) частина спортивного залу площею 100 кв.м 

(погодинно); 

6) нежитлове приміщення площею 32 кв.м 

7) нежитлове приміщення площею 60 кв.м 

(погодинно) 

8) нежитлове приміщення (їдальня) площею 

288,8 кв.м 

-Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа I-III 

ступенів №1 з вивченням іноземних мов (загальна 

площа - 2620,4 кв.м): 

1. нежитлове приміщення площею 179 

кв.м (погодинно). 

2. Спортмайданчик 924 кв.м 

3) нежитлове приміщення (їдальня) площею 

297,45 кв.м 

-Ірпінська ДЮСШ  структурний підрозділ Стадіон 

«Чемпіон» (загальна площа будівлі - 492,7кв.м): 

1) нежитлове приміщення площею 65,8 кв.м 

(погодинно). 

2) нежитлове приміщення площею 93,5 кв.м 

(погодинно). 

-Михайлівсько-Рубежівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

(загальна площа – 4438,8 кв.м): 

1. нежитлове приміщення площею 85,5 

кв.м (погодинно). 

2. Спортивний зал  площею 162,6 кв.м 

(погодинно). 

3. нежитлове приміщення площею 17,4 

кв.м  

4. нежитлове приміщення площею 

34,9кв.м  

- Ірпінський ДНЗ № 1 (загальна площа – 2975 кв.м): 

1. нежитлове приміщення площею 100 

кв.м (погодинно). 

- Ірпінський ДНЗ № 8 (загальна площа – 2143 кв.м): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київська обл., м. Ірпінь, вул. 

Тургенівська,17 

 

 

 

 

 

 

Київська обл. м. Ірпінь, вул. Соборна, 

183 

 

 

 

 

Київська обл., Києво-Святошинський 

р-н , село Михайлівка-Рубежівка, 

вул.Церковна,25-Б 

 

 

 

 

 

 

 

Київська обл.. м. Ірпінь, вул. 

Ярославська 7, 

 

Київська обл.. м. Ірпінь, вул. 

 

 

 

 

 



нежитлове приміщення площею 62,2  кв.м (погодинно). 

- Навчально-виховне об’єднання "Ірпінський ліцей 

інноваційних технологій - Мала академія наук" 

Ірпінської міської ради (загальна площа – 1707,2 кв.м): 

1. нежитлове приміщення площею 258 

кв.м (погодинно). 

  

Г.Сковороди,9 

 

м. Ірпінь, вул. Ак. Заріфи Алієвої, 

61/1 

Комунальне підприємство "УЖКГ "Ірпінь": 

4) нежитлове приміщення житлового будинку площею 

18  кв.м; 

5) нежитлове приміщення площею 200,0 кв. м 

6) нежитлове приміщення площею 42,0 кв. м 

7) нежитлове приміщення площею 42,5 кв. м 

 

м. Ірпінь, вул. Миру, 10 

 

м. Ірпінь, вул. Миру, 4а 

м. Ірпінь, вул. Полтавська, 65 

м. Ірпінь, вул. Полтавська, 65 

Зінкевич Олексій 

Петрович тел. 

068-472-38-22   

офіціний веб-сайт 

Ірпінської міської ради: 

https://imr.gov.ua/ 

Ірпінський ліцей №3  
      (загальна площа: 9869,3  кв.м): 

1) спортивний зал площею 291,2 кв.м (погодинно); 

2) нежитлове приміщення площею 66,7 кв.м 

(погодинно); 

3) спортивний зал площею 548,6 кв.м (погодинно); 

4) нежитлове приміщення площею 184,8 кв.м 

(погодинно); 

5) нежитлове приміщення площею 73,8 кв.м 

(погодинно); 

6) нежитлове приміщення площею 103,2 кв.м 

(погодинно); 

7) нежитлове приміщення площею 182,9 кв.м 

(погодинно); 

7) нежитлове приміщення площею 288,2 кв.м 

(погодинно); 

7) нежитлове приміщення площею 223,2 кв.м 

(погодинно). 

 

м. Ірпінь, вул. Северинівська 

(Жовтнева) 129а 

 

Приймальна 

директора 

Федоров 

Станіслав 

Ігорович  

(04597)94539 

офіціний веб-сайт 

Ірпінської міської ради: 

https://imr.gov.ua/ 

 

            


