
 

 

 

 

 

 

Літопис подій 2017                                        

року 

 



 
2017 рік був сповнений важливими подіями в житті 

громади, котрі генерувала й виконувала команда 

селищного голови Юрія Прилипка, маючи за девіз 

наступні слова: «Що не вдається здійснити одній людині 

– під силу вирішити разом!». У даній добірці матеріалів 

окреслимо найважливіші події, що відбулися протягом 

року. 

Щ0 ЗРОБЛЕНО 

*1 млн. 277 тис. грн залучено субвенцію на облаштування парку відпочинку  

(площа Рекунова); 

*1 млн.400 тис. грн. —на реконструкцію освітлення по вул. Свято-Покровська; 

*1 млн. 200 тис.— на реконструкцію зовнішнього освітлення на вулицях 

Остромирська та Дніпровська. Співфінансовно субвенціями  будівництво мосту 

чрез річку Рокач . Сума вкладень 4 млн. 650 тис. грн. 

*В освітній сфері профінансовано ремонти в школах селища, залучено 

субвенції на придбання комп’ютерної техніки; премійовано обдарованих учнів; 

в ЗШ№ 13 умебльовано класи, в початковій школі №16 замінено вікна, 

організовано поїздку випускників шкіл Гостомеля на базу відпочинку в Очаків. 

*Тривають роботи з капітальної реконструкції будівлі під ДНЗ по вул. Свято-

Покровській 73-с. Також ведуться роботи по спорудженню ДНЗ по вул. 

Остромирській 37-а. 

* Проводяться роботи з проектування нової загальноосвітньої школи на 240 

навчальних місць по вул. Остромирській. 

*Благоустрій: освоєно кошти на 6 млн. 146 тис. 400 грн; озеленення – 584.7 тис. 

грн. ремонт доріг, тротуарів, площ — 4 600, 6 тис. грн.; капітальний ремонт 

житлового фонду – 2095,7 тис. грн. Капітальні вкладення — 4041,4 тис. грн. 

Освоєно субвенцію на ремонт Культурно-оздоровчого комплексу у розмірі 



199,0 тис. грн. Виділено кошти на потреби Гостомельської амбулаторії 

(придбання автомобіля) – 230тис. грн. 

*Також виконано ряд інших робіт, спрямованих на поліпшення 

соціально-побутової інфраструктури селища, зміцнено матеріально-

технічну базу УЖКГ «Гостомель», у тому числі придбано 120 контейнерів 

для збирання сміття, залучено субвенцію (190 тис. грн) на придбання 

комп’ютерної та оргтехніки на потреби УЖКГ «Гостомель»; облаштовано 

місце відпочинку на пляжі Центрального озера, вирішено проблему з 

горінням торфів тощо. 

***************** 

Обсяг робіт міг бути значно більшим, оскільки 60% податку на доходи 

фізосіб платників податків нашого селища надходить до бюджету 

міста Ірпеня, за 9 місяців ця сума становить 64 млн. 881,3 тис. грн, 

тоді як увесь бюджет Гостомеля становить тільки 30 млн.202,0 тис. 

грн. Ситуацію щодо формування самодостатнього бюджету селища 

може змінити новий статус Гостомеля – ОТГ, з приводу чого ведеться 

активна робота.  

 

 

 

 

 

Прийнято архітектурну конституцію розвитку Гостомеля 

 

7 вересня прийнято генеральний план Гостомеля, не зважаючи на довготривалі 

дискусії. Його давно чекали жителі Гостомеля, оскільки без прийняття генплану 

«зависли» в повітрі» багато питань, і найголовніше — перспектива розвитку 

Гостомеля, збереження лісо-паркової зони, котра планувалася під забудову, 

спорудження альтернативної дороги до Києва, дитячих садочків, шкіл та інших 

закладів, відкриття нових робочих місць тощо. З 23-х депутатів селищної ради, 

присутніх на сесії, «за» дане рішення проголосували» 18. 

 



 

 

 



 

 



Правління шведської організації SKL International - 
представники Компоненту 2 Програми U-LEAD - 

відвідали Гостомель з ознайомчим візитом 

 
 

Зустріч відбулася 1 вересня в приміщенні селищної ради. Високоповажних гостей зустріли 

селищний голова Юрій Прилипко, фахівці Центру надання адміністративних послуг, 

працівники виконкому, депутати. Представники шведської делегації відразу ознайомилися 

з роботою ЦНАПУ й висловили задоволення з приводу його діяльності. Також сказали, що 

вражені сучасними офісними стандартами селищної ради. Після невеличкої екскурсії по 

ЦНАП в актовій залі відбулася зустріч в форматі промов і відповідей на запитання. 
Виступаючи перед представниками шведської компанії SKL International селищний голова 

розповів про здобутки Гостомеля, перспективи його розвитку та подякував гостям за 

надану допомогу, насамперед за те, що включили Гостомель до числа 26 громад по 

створенню ЦНАПів. До слова зауважимо, що з січня поточного року, коли було прийняте 

рішення щодо створення ЦНАПу, було виконано великий обсяг робіт. Насамперед, 

відремонтовано приміщення згідно встановлених вимог, розроблено та впроваджено 

необхідну документацію щодо створення Центру. Згідно затвердженого плану ЦНАП було 

укомплектовано у повному обсязі меблями, комп’ютерною технікою та необхідним 

програмним забезпеченням. Персонал Центру вже пройшов 4 модулі тренінгів, попереду – 

останній модуль навчання. 
Представники шведської делегації, яку очолювала пані Марі-Луїс Рьоннмарк - голова 

правління SKL International, мер міста Умео, у своїх виступах заначали, що вони 

цікавляться питаннями виконання програми на місцях і як вона сприймається місцевою 

владою і громадою. З 26 громад України, де створюються ЦНАПи, для ознайомчого візиту 

було обрано саме Гостомель, оскільки ця громада є однією з найуспішніших в питаннях 

організації ЦНАП, який відкриється найближчим часом.   



У контексті даної зустрічі представники шведської сторони зазначили, що  Програма U-

LEAD з Європою: програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому 

рівні, підзвітності та розвитку» реалізується в Україні з 2016 року. Допомога по створенню 

ЦНАП в Гостомелі відбувається в рамках реалізації Компонента 2 програми U-LEAD. 

Зобов'язання Уряду України щодо виконання Програми разом із допомогою, яка надається 

U-LEAD та програмами інших донорів, є рушійною силою для успішного проведення 

реформ з децентралізації. Інтеграція надання адміністративних послуг — дуже важливий 

компонент пакету реформ з децентралізації. Зокрема вона пов'язана з покращенням 

доступу та підвищенням якості послуг для населення. Відтак, є потреба в створенні нових 

центрів надання адміністративних послуг, насамперед, у спроможних об'єднаних 

громадах, а також в модернізації існуючих ЦНАП в малих та середніх містах. 
До складу делегації, яка відвідала Гостомель, входили голова, директор та члени 

правління SKL International, а саме: 
Пані Марі-Луїс Рьоннмарк - голова правління SKL International, мер міста Умео, заступник 

голови Союзу міст Балтійського моря; 
Пан Паул Ліндквіст - заступник голови правління SKL International, член уряду 

Стокгольмського регіону, член комітету регіонів при Європейському Союзі; 
Пані Анна Хьовемарк - член правління SKL International, науковий співробітник міста 

Йоккмокк; 
Пан Йеркер Статтін - член правління SKL International, голова міжнародного відділу 

Шведської Асоціації міст і регіонів; 
Пан Маркус Нурберг - член правління SKL International, спеціаліст відділу фінансів 

міжнародного відділу Шведської асоціації міст і регіонів (SKL); 
Пані Йенні Янссон Піерс, виконавчий директор SKL Internationa 
 

 

 

 

Відкрито Центр надання адміністративних послуг 

 

Сучасний ЦНАП, презентований жителям Гостомеля 12 жовтня, був святковою подією 

в житі гостомельчан, з приводу чого організовано концерт та урочистості, на котрих 

побувало багато гостей, в тому числі іноземних делегацій. Відтепер за принципом 

«єдиного вікна» у Центрі можна отримати 81 послугу, починаючи з оформлення 

майнових прав, паспортної реєстрації, звірки комунальних послуг, отримати 



консультації юристів, пенсійного фонду тощо й не займати черг в Ірпені. 

 

 



Ще раніше, 6 жовтня, відбувся черговий візит шведської делегації до Гостомеля на 

чолі з послом Швеції в Україні Мартіном Хаґстрьом. Метою візиту була робоча зустріч 

щодо діяльності та перспектив Центру надання адміністративних послуг, створенню 

котрого посприяли шведи. Під час конференції в залі засідань виконкому посол Швеції 

в Україні Мартін Хаґстрьом зазначив: «Я відчуваю велике задоволення від побаченого, 

адже коли ми приїжджали до вас взимку, то думали, чи вдасться вам організувати 

сучасні офісні стандарти за короткий термін, мати кваліфікований персонал — і ви 

змогли! Скажу навіть більше — змогли досягти великого результату, отже ви на 

правильному шляху, а ми тепер маємо ще більшу впевненість допомагати іншим 

громадам…». 

 

На світлині (в центрі) посол Швеції Мартін Хаґстрьом 

 

 

 

Підготовано всі необхідні документи для створення ОТГ Гостомеля з селами 

Горенка, Мощун, Озера.  

Нагадаємо, Гостомельська громада, підтримавши волевиявлення жителів даних 

поселень, ще 22 червня 2015 року отримала затверджений головою Київської обласної 

державної адміністрації висновок щодо відповідності Конституції та законам України 

проекту рішень про добровільне об’єднання територіальних громад та всіх 

необхідних  ініціативних документів щодо об’єднання в спроможну громаду. Тобто 

процес триває, хоча він дуже складний, оскільки Горенка, Озера, Мощун належать до 



різних територіально-адміністративних одиниць. Горенська сільска рада, до якої входить 

і село Мощун до Києво-Святошинського району, Озерська сільська рада — до 

Бородянського,  Гостомель затверджує межі з Києвом, але процес уже на 

завершальному етапі, найближчим часом з інституту містобудування надійдуть 

документи, що будуть направлені в Верховну Раду. Зауважимо,  процес формування 

ОТГ в Київській області йде досить нелегко і наштовхується на ряд бюрократичних 

перепон, про що красномовно свідчить статистика: в Україні сьогодні існує 417 ОТГ,  а на 

Київщині статусу об’єднаної територіальної громади набули лише 6. Однак команда 

селищного голови Юрія Прилипка зробила все можливе, напрацювавши повний пакет 

документів, щоб вибори Гостомельської ОТГ відбулися невдовзі. 

 

 
Селищний голова Юрій Прилипко з представниками Гостомеля бере участь у 

роботі другого форуму об’єднаних громад в Києві 

 

 

 

19 жовтня Гостомель відвідав третій президент України (2005-2010 

р.р.) Віктор Ющенко 

 

Віктор Андрійович дорогою до аеропорту ДП «Антонов», де його цікавило будівництво 

нового терміналу для лоукост-перевезень відвідав селищну раду й зустрівся з 



селищним головою Юрієм Прилипком. У ході зустрічі в кабінеті селищного голови 

обговорювалися перспективи створення Гостомельської ОТГ. 

 



 

 

 

, 

14 жовтня відзначено День селища 
 

Під Покровом Богородиці 



 
 

Гостям милі. Є така версія про походження назви Гостомеля, тож гостей на День 
народження селища, а саме його 523-річницю приїхало багато. 
Свято  розпочалося з Божої літургії в Свято-Покровському храмі, який відвідав селищний голова з 

працівниками виконкому. Нагадаємо, що 14 жовтня відзначалося аж чотири свята в один день: свято 

Покрови, День захисника Вітчизни, українського козацтва й День заснування Гостомеля. Багатий 

своєю історією Гостомель заслужив такий День народження. Привітати гостомельчан приїхали сусіди, 

представники влади Мощуна та Горенки, які прагнуть бути в об’єднаній громаді з Гостомелем, 

народний депутат України Михайло Гаврилюк, герой України Олександр Галуненко, депутат обласної 

ради Галина Єрко, голова Києво-Святошинської РДА Мирослава Смірнова, міський голова Бучі 



Анатолій Федорук, який очолює організацію Київської області АМУ, депутат міськради ОТГ Олевська 

Олександр Ніколайчук. До речі,  Олевськ є найбільшою ОТГ в Україні, об’єднуючи 54 населених 

пунктів (35 тисяч жителів), в Гостомеля з Олевськом склалися партнерські стосунки. Вітали 

гостомельчан також голова партії Захисників Вітчизни Юрій Кармазін, отамани українських козацьких 

осередків, і навіть отаман болгарського козацтва. 

 

«Герої не вмирають Герої, герої поміж нас, 
Вони нас захищають, коли приходить час…» 
Урочистості розпочалася з вшанування пам’яті загиблих в зоні АТО, селищнй голова з працівниками 

виконкому поклав квіти до обеліску на Алеї Слави. Двом героям, полеглим в зоні АТО посмертно 

присвоєно звання Почесні громадяни Гостомеля — Олександру Старову та Ігорю Горбенкові. 

*** 

До Дня народження Гостомеля була підготована змістовна розважальна програма, за участі співучих 

зірок України, яку підготувала творча команда Культурно-оздоровчого комплексу (директор Наталія 

Черінська, художній керівник Ірина Соболь). На святковому концерті виступила Народна артистка 



України Руслана Лижичко. 

 

 

Ініціативи 
11 листопада відбулася презентація Агенції розвитку Гостомеля.  

Ця громадська організація створена для реалізації проектів в сфері економіки, освіти, розвитку 

інфраструктури, підтримку культури, розвитку сфери охорони здоров’я, залучення інвестиційних 

коштів, розробки стратегії розвитку Гостомеля. 

Як розповів на презентації один зі співкоординаторів Агенції Ростислав Скуратівський, тепер ті, 

хто бажає реальних змін для селища, зможуть звернутися за різноманітною допомогою. Як от 

допомога в розробці бізнес-плану або отримання грантових коштів. 

Головний координатор проекту, депутат селищної ради Надія Дудник висловила міркування, що в 

Гостомелі могли  би бути вдалими проекти авіаційного та аграрного кластерів. 

На презентацію в якості гостя завітав й координатор Агенції розвитку Дніпра Володимир 

Панченко. Він розповів про роботу очолюваної ним агенції, поділився своїми думками стосовно 

перспектив розвитку для Гостомеля. 

Ще одною метою новоствореної агенції є створення та підтримка позитивного іміджу Гостомеля. 

Селище, яке невдовзі стане центром Гостомельської об’єднаної територіальної громади, має 

великий потенціал в сфері економіки, будівництва, створення лоукосту. Великим фактором є й 



територіальна наближеність до столиці. Зараз розпочато процес капітального оновлення 

інфраструктури селища, згідно нового Генерального плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створено робочу групу з формування 

громадського бюджету 

 

13 грудня в селищній раді Гостомеля відбулася зустріч депутатів, працівників 
виконкому й громадськості з обговорення проекту створення інформаційної платформи 
участі громадян селища в формуванні бюджету на 2019 рік. Як пояснили ініціатори 

цього проекту, депутат селищної ради Надія Дудник і координатор Агенції розвитку 
Гостомеля Ростислав Скуратівський, формування громадського бюджету 
здійснюватиметься в кілька етапів – у 2018 році буде проведена інформаційна акція 

стосовно залучення мешканців Гостомеля до ініціативи запропонувати власний проект, 
пов’язаний з покращенням життя в селищі, взяття участі в конкурсі з метою перемогти 

в голосуванні й втілити свою ідею в рамках бюджету 2019-о року. На першому етапі 
автори  проектів мають зібрати підписи жителів на свою підтримку. Потім усі проекти, 
що пройшли першу стадію, будуть сформовані для електронного голосування, 



платформа котрого буде створена в 2018 році. Що потрібно жителям селища робити в 

даний час? Як пояснювали під час зустрічі, секретар Громадської ради Ірпінської 
міськради Тетяна Лаговська й директор КП «Гостомельські інформаційні технології» 
Олександр Коваленко, треба формувати свої пропозиції. Відразу зауважимо, в даному 

проекті, через адміністративну підпорядкованість Гостомеля Ірпінській міськраді 
медицини й освітньої сфери, проекти щодо покращення цих закладів не 
розглядатимуться, акцент варто робити на благоустрої та комунальній галузі: 

облаштуванні паркових зон, дитячих майданчиків, утепленні будинків, створенні відео-
охоронних зон тощо.    

Таким чином, проекти, які найбільше підтримають під час  електронного голосування, 

будуть реалізовані під контролем авторів та громадськості. Під час зустрічі створено 
робочу групу, яка готуватиме перший етап для формування бюджету участі, її 

очільником обрано керуючого справами виконкому Світлану Чечко. Група складається 
з 9 осіб: по троє представників від депутатського корпусу, виконавчого комітету, 
громадськості. 

Як наголосив під час зустрічі Ростислав Скуратівський, громадські бюджети успішно 
впроваджені в багатьох містах України, піонерами їх реалізації були Чернігів, Черкаси 
й Полтава. Особливої уваги заслуговує досвід колишнього козацького містечка Глухів, 

очільником котрого є нащадок мецената й цукрозаводчика Миколи Терещенка, Мішель 
Терещенко, де формування бюджету за участі громадськості стало прозорим і вплинуло 
на покращення життєдіяльності цього населеного пункту. 
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Культура і спорт 

За минулий рік проведено близько 200 святкових та культурно-

оздоровчих, спортивних заходів. На Центральному озері 
обладнано місце відпочинку, де проводилися турніри з пляжного 
волейболу, безкоштовні кіноперегляди під відкритим небом. 
Окрім цього, гостомельчани побували на престижних фестивалях, 

змаганнях, футбольних турнірах, де здобували призові місця. 

Перше місце на «Bukovel Chaban Fest» 

 

Наші колективи "Хвиля танцю" та "Феєрія" разом з художнім керівником Іриною 
Соболь виступили престижному фестивалі "Bukovel Chaban Fest". Гостомельскі юні 

таланти, які тішать нас на всіх урочистостях, що відбуваються в Гостомелі, на цей раз 
продемонстрували свої артистичні вміння перед глядачами Західної України! Їхні 
виступи, які є сплавом танцю і пісні, тонули в оваціях і спонукали поринути в світ 

прекрасної і високої музики, запального танцю, через що наші юні артисти були дуже 
високо поціновані містянами Буковеля та його гостями й отримали найвищу оцінку — 1 
місце! Окрім такої високої відзнаки наші 29 юних артистів мали змогу чудово відпочити 

й насолодитися гарною карпатською природою. 

Батьки й діти дякують Юрію Прилипку за надану нашим артистам спонсорську 
підтримку. 

 

 

 



 

 

Мрія здійснилася! «Bon Triumph» здобув Гран-Прі 

 

Такі слова прозвучали від однієї із учасниць старшої групи вокально-хореографічної 
студії «Bon Triumph» Анастасії Яцентюк. Дуже довгий та важкий був шлях до здійснення 



головної мрії дівчат старшої групи колективу: Ю. Біленької, К. Нестеренко, В. Семченко, 

О. Семченко, О. Ющук, А. Яцентюк. А мріяли вони про головну нагороду конкурсу – 
Гран-Прі. Перемоги в міських, обласних, всеукраїнських конкурсах. І ось, нарешті, 
зважилися ризикнути прийняти участь у міжнародному конкурсі. 

3 червня відбувся міжнародний конкурс «Україна – це ти». У конкурсі брали участь 
колективи з різних країн: Вірменії, Молдови, Угорщини, Польщі тощо. На розгляд журі 
були представленні дві вокально-хореографічні композиції : «Дикі танці» у змішаній 

віковій категорії та «Зозуля» у 5 віковій категорії. Хочеться наголосити, що студія 
працює у складному жанрі – вокально-хореографічному, де журі оцінює 
одночасно  вокал, хореографію і відповідність хореографії до вокалу. 

Дуже напружено проходила підготовка до конкурсу: з потом, зі сльозами. А потім знов 
були сльози при оголошені переможців, але це були сльози радості! Наші діти посіли 1 

місце за композицію «Дикі танці», 1 місце за композицію «Зозуля». І самою 
несподіваною нагородою стала нагорода Гран-Прі за вокально-хореографічну 
композицію «Зозуля»! Не змогли стримати сліз радощів і художній керівник колективу 

Олена Дорошенко і керівник з вокалу Єлизавета Дорошенко. 

« Ось і закінчився навчальний рік у вокально-хореографічної студії «Bon Triumph» БК 

«Чотири леви». Цей рік був для колективу важким: виступи у різних святкових 
концертах: в тому числі, благодійних концертах для військових, участь та перемоги у 
кількох всеукраїнських конкурсах у Києві, Івано-Франківську, Трускавці… Нещодавно 

колектив дав свій звітний колективний концерт. І чудовим завершенням навчального 
року стала участь у Міжнародному вокально-хореографічному конкурсі «Україна – це 
ти». Керівники пишаються своїми дітьми і вдячні всім, хто вірить, хто підтримує наш 

колектив. Особлива подяка селищному голові Юрію Іллічу Прилипку за постійну 
підтримку допомогу нашого колективу. 

Тепер наш Гостомель зазвучав не тільки на всю Україну, наш Гостомель зазвучав у 
інших країнах! 

 

Єлизавета Дорошенко виступила на 
Міжнародному конкурсі в Берліні 

Єлизавета Дорошенко  у листопаді поточного року представляла Україну в Німеччині 
на найвищому рівні серед 16-и країн світу в Міжнародному конкурсі "Euro POP Contest" 

й зайняла 4 місце.  Для того що б поїхати туди, була опрацьована велика програма. 
Поїздка відбулася завдяки сприянню селищного голови Юрія Прилипка, який постійно 
підтримує юну співачку.  Артистка також вдячна Благодійному фонду народного 

депутата Михайла Гаврилюка.. «Свою вдячність в словах за меценатську підтримку 
висловити просто не можливо! — сказала нашому кореспонденту Єлизавета 
Дорошенка, — я відчувала на сцені також підтримку своєї родини, колективу БК 

«Чотири леви» і земляків, тому на Міжнародному конкурсі почувалася впевнено й була 
сповнена гордості, що представляю Україну та рідний Гостомель". 

Педагог з вокалу, Альона Савінова, яка навчала таких зірок, як Настю Каменські та 
Еву Бушмину сказала, що пишається Єлизаветою Дорошенко 

 



 

Юна зірка Гостомеля Єлизавета Дорошенко 

 

 

 

 

 

Випущено перше видання книги «Гостомельський край: 
історія і сучасність»  

Її можна відкрити в рубриці «Громадянам», в розділі «Історія селища». Наразі над 
книгою продовжується робота, враховуються побажання читачів, доповнюються 
розділи для другого видання. 

Також в 2017 році розпочато видання газети «Гостомель сьогодні», створено відео-
канал» «Говорить Гостомель» 



 



Прапор селища на європейському ринзі підняв 
чемпіон з Гостомеля   

 

18-й річний спортсмен Леон Авалян взяв участь в чемпіонаті Європи з бойового самбо, 
котрий відбувсяв в липні поточного року. Змагання пройшли в Хорватії, в них взяли 
участь досвідчені й титуловані бійці, та незважаючи на молодий вік, гостомельський 

спортсмен виявив справжній спартанський характер і був непереможним, завоювавши 
золоту медаль у своїй віковій групі. Відтак гостомельський прапор на таких престижних 
змаганнях був на на найвищій сходинці п`єдесталу. Але на цьому Леон Авалян не 

зупинився й вийшов на килим у старшій віковій групі, де завоював бронзу. Привітаємо 
спортсмена з подвійною перемогою та побажаємо йому в подальшому успіхів у 
спортивній кар`єрі. 

СК Спарта й особисто тренер клубу Сурен Саргсян дякують селищному голові Юрію 
Прилипку за допомогу в організації поїздки спорстмена-переможця. 
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ФК «Факел» Гостомеля здобув перше місце в 
чемпіонаті Києво-Святошинського району 

Пропонуємо Вашій увазі короткий коментар тренера команди Ігоря Вакуленка. 

 На початку ігор ми ставили перед собою дуже високу планку, виграти чемпіонат і 
перейти до Вищої ліги, і нам це вдалося! На рахунку команди за два етапи ігор — 38 
забитих голів у ворота суперників. Хочу подякувати усій команді за виявлений 

професіоналізм, прагнення перемогти. Троє гравців ФК «Факел» визнано кращими 
футболістами Києво-Святошинського району в Першій лізі, а саме: голкіпера Ярослава 
Бурдейного, бомбардира Сергія Дикого, в його активі 10 забитих голів, захисника 

Сергія Власенка. 
 
Тренер ФК «Факел» Ігор Вакуленко 

  



 
Команда ФК «Факел» на сцені культурно-оздоровчого комплексу під час 
нагородження відзнаками селищної ради 

 



 

На першому дитячому фестивалі впіймали 

рибу на 3 кг. 800 гр, і навіть рака. 

 

  

Відбувся 1-й дитячий фестиваль рибальства на Центральному озері. Подія унікальна 
за своїм задумом, бо важко знайти аналогії не тільки в Приірпінні, а й в Україні. З даною 

ініціативою виступив Ігор Миколаєвський, її підтримав селищний голова,  депутати 
селищної ради Надія Дудник, Наталія Черінська. 

Дня відкриття фестивалю, звичайно, найбільше чекали діти, як розповідають батьки, 
самі заводили будильники й вставали о 5-й ранку, щоб бути першими на березі озера, 
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котре також чекало на них, щоб подарувати радісні миті. І от на спокійному та сонному 

плесі загойдалися перші поплавці, котрі не раз змушували юних рибалок затамовувати 
подих, коли клювала риба — і не тільки, навіть рак спіймався на вудочку, що свідчить 
про чисту воду на Центральному озері, причому, наступного дня селищний голова, коли 

купався, упіймав, ще двох раків, згадавши своє дитинство. Але не тільки він пригадав 
ці щасливі роки, разом з дітьми на озеро прийшли батьки й цілі родини, як от сім’я Ігоря 
Миколаєвського. Найбільшим уловом за час проведення фестивалю була риба на 3 кг. 

800 грам! (товстолоб). 

 



По завершенні змагань, юні рибалки, окрім позитиву, отримали грамоти, призи та 

подарунки від селищного голови й депутатів, мережі магазинів «Рибалка». 1-й дитячий 
фестиваль став справжнім святом, яке продовжувалося на березі озера за столом у 
затишній альтанці, де була смачнюща юшка та смажена картопля. Спілкуючись і 

радіючи за успіхи своїх дітей, батьки висловилися за продовження подібних заходів, 
їхні прагнення були підтримані організаторами. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 


