
 

525 років під омофором Покрови 

 

 

 

До ювілею селище готувалося заздалегідь, тож було що показати численним гостям, 
серед яких завітали  й іноземні делегації, зокрема представники органів місцевого 
самоврядування з міста Ришнов (Румунія).  



 

Привітати гостомельців також прибули представники влади населених пунктів 
Приірпіння: Ірпеня, Бучі, Коцюбинського, Ворзеля. Зворушливо пройшло віншування 

Почесних громадян Гостомеля. Герой України з Золотою зіркою №1, льотчик-
випробувач Олександр Галуненко під час своєї вітальної промови наголосив, що 
гостомельське небо, як і люди, для нього особливі, працьовиті й сумлінні. Під час 

урочистої частини селищним головою було відзначено близько 200 гостомельців: 
кращих керівників і працівників підприємств, освітньої та медичної галузей, учнів, а ще 
10 господарів найкращих садиб, переможців конкурсу. Відзначаючи земляків, Юрій 

Прилипко звернувся до всіх,  побажавши добробуту й злагоди, єдності в помислах і 
діях, закликавши  працювати на результат нашого спільного дому. А результат уже 
очевидний. 

 До ювілею Гостомель зробив справжній прорив у багатьох сферах життєдіяльності 
древнього містечка, особливо благоустрої. Оновлено 10 доріг, ще більше простелено 

тротуарів. відремонтовано навчальні й дошкільні заклади. Здійснено масштабну акцію 
озеленення, висаджено 525 дерев і кущів, відкрито три меморіальні стели, що постали 
на Алеї Козацької Слави, Алеї Слави на честь героїв АТО (ООС). Це своєрідні літописні 

сторінки, що закарбували імена двох героїчних епох: козацької, коли Гостомель був 
сотенним містечком і з яким було пов’язано імена чотирьох козацьких ватажків, і 
п’яти  героїв нашого часу, які воювали в зоні АТО (ООС) і пішли в вічність. Третій 

монумент, який був відкритий на ювілей, на честь видатного церковного, освітнього й 
політичного діяча Петра Могили, що бував у Гостомелі і чиє ім’я, як засновника, носить 
найдавніший виш у східній Європі — Києво-Могилянська академія.   



  

 

 



 

 

     
 Ще до урочистостей і святкування, за християнською традицією вранці відбулася 

святкова літургія, на якій був присутнім селищний голова Юрій Прилипко. Після 

Богослужіння, в якому взяли участь священники інших приходів, настоятель храму 
отець Петро освятив  пам’ятну стелу митрополиту Петру Могилі. 

 

 



Згодом відбулося урочисте відкриття стели героям АТО (ООС) на Алеї Слави. 

 
 
14 жовтня селище жило святом ще з самого ранку - діти розважалися на атракціонах, 

на стадіоні проходив турнір ветеранів футболу, ще раніше (12 жовтня) відбулися дитячі 
баталії, що є свідченням продовження славних футбольних традицій Гостомеля. 

  
 
Епіцентром велелюдного святкування стала площа біля склозаводу, що вирувала і 

світилася усміхненими обличчями. Тут можна було ознайомитися з фотолітописом 
селища, насолодитися виступами місцевих творчих сил, здобутками учасників гуртків 
позашкілля. А ще посмакувати різноманітними смаколиками, розважити дітей в ігрових 

зонах, взяти участь у розіграші цінних призів. Увечері на великій сцені яскраво 
«засвітилися» зірки українського шоу-бізнесу: гурт "Адам", Світлана Тарабарова, Alena 
і  Tamerlan,   а нічний феєрверк доповнив позитивні емоції  цього незабутнього 

святкування. 

 

 



 

Ювілею селища, яке вже кілька століть є під омофором Покрови сприяла навіть 
погода,  зазвичай прохолодна, а в цей день - сонячна і привітна.   



 

 

На сцені — селищні голови минулих каденцій Олег Мельник (біля мікрофона) Анатолій 
Кириченко (ліворуч) з діючим очільником Гостомеля Юрієм Прилипком 

 

 



 

 
 



 

 



 

 



 

 

 


