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Гостомель: понад п’ять століть історії 
Селище, в якому я народився і виріс, багате на історичну спадщину, з на-

шим краєм пов’язані такі видатні постаті, як звитяжний козацький полковник 
Семен Палій, видатні діячі духівництва й мистецтва: Петро Могила, Микола 
Лисенко, навіть лікар Наполеона Домінік де ла Фліз присвятив один із своїх 
мальованих етюдів Мостищу. В Гостомелі народився ватажок повстанського 
руху 20-х років минулого століття отаман Орлик. Імена можна продовжувати, 
але вони в книзі — й набагато цікавіше буде про них прочитати. Тим більше, 
що історія Гостомеля сьогодні продовжується в іменах наших сучасників і вони 
її творять своїми трудовими здобутками на виробництвах і в підприємництві, 
в галузях освіти, культурі, спорті. Я особливо пишаюся тим, що наші земляки 
відомі далеко за межами Гостомеля.

Гостомельський край: історія
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Наше селище ні на мить не зупиняється на досягнутому, маючи найпотуж-
нішу виробничу базу в Приірпінні, представлену флагманами світової галузі, 
як от ПрАТ «Ветропак Гостомельський склозавод», аеродром ДП«Антонов» та 
десятками інших підприємств. Гостомель прагне стати містом зі статусом об’єд-
наної громади, аби мати більше можливостей для свого розвитку і задоволення 
соціальних потреб громади. Отже історія не тільки повторюється — вона триває 
у наших помислах, справах і діях.

Гостомельський селищний голова 
Юрій Прилипко

1494—2017 
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Звідки пішла назва Гостомель?
Селище міського типу Гостомель розташоване на вершині трикутника, утво-

реного річками Ірпінь та Буча, на рівнинній поверхні. А в унікальній пам’ятці, 
щоденнику випускників Гостомеля 1947—1948 років, що зберігається в історично-
му музеї ЗОШ № 13, є такі цікаві рядки про розташування селища: «Центральна 
частина села, так зване старе містечко, лежить на острові, між річками Бабкою та 
Млиновою…». Уже давно немає острова в містечку, як і згадуваних річок, лише 
назви їх нагадують, що колись в Гостомелі були млини. А ще поблизу селища є 
поклади різних глин, торфу, вапняку. В давнину місцеві жителі добували тут бо-
лотну залізну руду, смолу, виробляли поташ.

За переказом, Гостомель раніше називався Остромиром. Було таке чоловіче ім’я. 
Одна з найдавніших пам’яток старослов’янського письменства в давньоруській 

редакції називається Остромирове євангеліє. Воно було переписане в 1056—1057 
роках із староболгарського оригіналу для новгородського посадника Остромира. 

Дослідниця А. П. Коваль  у книзі про походження назв поселень України «Зна-
йомі незнайомці» робить висновок: «Коли це ім’я перестало вживатися, назва се-
лища поступово скорочувалася і спрощувалася, втрачаючи зв’язок з давнім ім’ям».
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Але як же Остромир перетворився на Гостомель? Науковці помітили, що писем-
ні пам’ятки півдня та півночі Русі мають мовні відмінності. Цілком можливо, що 
вищезгадане ім’я на землях нинішньої України побутувало в українській формі – 
Гостромир. 

Український краєзнавець  другої половини ХІХ століття Л. І. Похилевич, запи-
суючи російською мовою місцеві перекази про те, як раніше називався Гостомель, 
очевидно переробив ім’я на російський кшталт – Остромир. А -ль – це суфікс при-
свійності. Можливо, спочатку Гостомель називався Гостромирль чи Гостромерль, 
тобто поселення чи земля, що належала якомусь Гостромирові. На жаль, про ос-
таннього нічого не відомо.

Можна погодитись з А. Коваль, що після того, як ім’я Гостромир вийшло з 
ужитку, назва селища для зручності вимовляння перетворилася на Гостомель. Су-
фікс присвійності -ль активно діяв до ХІІ століття. Отож, напевне, це селище ви-
никло за часів Київської Русі. Однак археологи, у будь-якому разі поки що, цього 
давнього Гостомеля не знайшли.

Уродженка Гостомеля, краєзнавець Галина Осадча записала легенду, що був 
воїн Гост. Він зі своїми воїнами захищав населення, загинув і був похований на 
кладовищі, розташованому навпроти прохідної Гостомельського склозаводу, через 
дорогу. За легендою, Гостомель названо на його честь. 
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Палеонтологічні і археологічні знахідки
В заплавах річок Ірпінь і Буча знаходять кістки мамонтів та інших давніх тва-

рин. Вік цих кісток – 10—30 тисяч років. Під чаc очищення озера в Гостомелі було 
виявлено другий шийний і грудний хребці первісного бізона.

У 1956 році археолог М. Євтропов провів розвідку берегів річки Ірпінь у районі 
Гостомеля. На одній із дюн неподалік від склозаводу було виявлено накопичення 
кераміки. В закладеному шурфі площею два квадратних метри було знайдено ве-
лику кількість уламків кераміки, перепалені кістки, а також шість майже цілих 
посудин. Три з них були поставлені одна на одну. Горщик тюльпаноподібної форми 
був накритий  глибокою мискою. Всередині миски виявився  ще один маленький 
горщик.

У північній частині розкопу виявлено ще три горщики, які лежали на боці. В 
центрі розкопу знайдено асиметричну посудину тюльпаноподібної форми з малень-
ким денцем. Крім того, тут зібрано 17 фрагментів вінчиків від різного посуду. 
М. Євтропов зазначає, що поверхня посуду не була закоптілою.

У 1957 році археолог С. Березанська провела додаткове дослідження вищеопи-
саного об’єкта. Жодних слідів поселення не виявила і зробила висновок, що це 
був невеликий ґрунтовий могильник з трупоспаленням. Ці знахідки датуються 
ХV—ХІ ст. до н. е.

Експонати історичного
 музею ЗОШ № 13
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Перші згадки про Гостомель
Після навали монголо-татарів Русь була ослаблена і потрапила в залежність від 

золотоординських ханів.
У 1362 році Великий Князь литовський Ольгерд здійснив похід своїх військ на 

Подніпров’я і вигнав татар, зайнявши Київ та Київщину. Згодом Литва об’єднала-
ся з Польщею в єдину державу – Річ Посполиту. 

Перша писемна згадка про Гостомель датується 1494 роком. Тоді Великий Князь 
литовський Олександр відібрав гостомельський маєток у Сеньки Володкевича і пе-
редав князю Іванові Глинському. Володкевич отримав Гостомель від київського 
воєводи Юрія Пацевича, але королівської грамоти, яка б затвердила це рішення, 
не мав. 

Історична довідка

У грамоті 1496 року князь Олександр 
затвердив Глинському, його дружині та 
їхнім нащадкам Гостомель «з землями і 
орними, і бортними, і з сіножатями, і з 
озерами, і з ріками, і з річками і з їх по-
токами, і з бобровими гонами, з ставами і 
ставищами, і млинами, з борами і з ліса-
ми із їх ловищами, з лядами і лядищами, 
з усіма пожитками і доходами й платами 
грошовими і медовими, куничними і ли-
сичними, і з усім правом і панством, що 
здавна до того маєтку прислужило».

Глинські були свого часу відомою кня-
зівською родиною в Україні. Брат Івана, 
Михайло Глинський, уславився своїми пе-
ремогами над татарами. Він прагнув ство-
рити незалежну державу з українських, 
білоруських і російських земель, які вхо-
дили до складу Литовського князівства. 
Михайло спільно з братами Іваном і Ва-
силем очолив повстання проти короля Си-
гізмунда І. 

Після поразки повстання 1507—1508 рр. 
брати Глинські втекли до Москви.
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«Полоз-русак, славний козак»
Король Сигізмунд І віддав Гостомель Сеньку Полозовичу (Семену Полозу). Сень-

ко Полозович походив з української православної шляхти на Київщині. Він займав 
посади київського ключника, овруцького намісника, річицького державця, врешті 
черкаського старости. Сенько Полозович відіграв велику роль в обороні україн-
ських земель від нападів татар. Його блискучу перемогу над ординцями оспівали 
польські хроністи Децій і Бельський, котрі називали його «славний руський воїн», 
«Полоз-русак, славний козак».

Руськими, русинами, русаками з давніх-давен називали українців. Росіян у той 
час називали московськими, московитами.

На початку 20-х років ХVІ ст. Сенько Полозович і чорнобильський державець, 
син черкаського намісника Кшиштоф Кмитич здійснили з козаками похід ниж-
че Тавані. Тут, на дніпровській переправі, вони вели протягом тижня тяжкі бої 
з ординцями і перемогли, побивши та потопивши чимало ворогів. З допомогою 
Полозовича та Кмитича король Сигізмунд І намагався створити перші регулярні 
козацькі полки на службі польсько-литовської держави, тобто реєстрове козацтво.         
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Гостомель і Мостище у ХVII столітті. 
Гостомельський замок

      
На початку ХVІІ століття Гостомель належав Станіславу Харленському. У той 

час Гостомель з села виростає в містечко. С. Харленський насипав тут вали і спору-
див невеликий замок, неподалік сучасної Свято-Покровської церкви, й до сьогодні 
за селищною радою і церквою видно оборонні вали. Отже неподалік селищної ради 
знаходився колишній замок.  

У 1614 році в грамоті польського короля Сигізмунда І вказано: «Зважаючи на 
свіжо закладене місто Гостомля у воєводстві Київському, спадщині Станіслава 
Харленського, дворянина нашого, в сприятливому для торгівлі, і людьми, які 
осіло займаються промислами, для чимшвидшого зростання того міста, даруємо 
йому право магдебурзьке, встановлюємо базар і два ярмарки». У 1617 році Ста-
ніслав Харленський продав Гостомель Єжи Лясоті. Це був поляк православного 
віросповідання. Але невідомо, чи Є. Лясота перейшов з католицької церкви в пра-
вославну віру, чи ще його предок. Тоді бувало, що деякі поляки, переселившись 
з Польщі в Україну, приймали православне віросповідання.

Єжи Лясота помер у 1633 році, перед тим заповівши поховати своє тіло в пра-
вославному Межигірському монастирі, біля могили своєї першої дружини Богдани 
Немирич. Вона заповіла на монастир 400 злотих, а сам Єжи Лясота – 600.

У часи, коли Запорозька Січ стала ідеалом українського народу, волелюбне праг-
нення покозачитися охопило й жителів нашого краю.

У 1618 році населення сіл і містечок, розташованих у басейнах річок Тетерева 
та Ірпеня, утворило козацькі сотні й визнало себе частиною Запорозького війська.

Під час Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького Гостомель стає 
козацьким сотенним містечком. Гостомельська сотня (сотник Ярмулка Басарен-
ко) входить до Київського полку. Згідно, «Реєстром всього Війська Запорозько-
го», складеного після підписання Зборівського договору 1649 року, в сотні було 76 
козаків. Частина прізвищ, вказаних у реєстрі, і нині зустрічається серед жителів 
Гостомеля.
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Село Мостище колись належало
 Київському домініканському монастирю 

У 1651 році Богдан Хмельницький передав село разом з іншими домініканськи-
ми маєтностями православному  Київському Братському монастирю. Це переда-
вання підтвердив 1659 року полковник Василь Дворецький, а 1694 року – гетьман 
Іван Мазепа.

За часів полковника Дворецького село Мостище спалили татари. Маючи потребу 
в грошах, Братський монастир продав частину млинів на притоці Ірпеня Межи-
гірському монастирю. Саме той продаж і дав привід Межигірському монастиреві, 
як трактував цю справу Братський монастир, захопивши територію на цій річці й 
порожнє село Мостище і навіть вписати без відома гетьмана, як він запевняв, у на-
дану від царя грамоту на свої володіння. На початку 1691 року Межигірський мо-
настир випрохав універсал від гетьмана Івана Мазепи на цю територію. У 1686 році 
Мостище згадано як порожнє селище. Але тоді, очевидно, розпочалося інтенсивне 
заселення цієї території. Нею знову зацікавився Братський монастир. Розпочалася 
судова справа, до якої втрутився сам гетьман. Монастирі дійшли згоди в 1694 році 
в Батурині. Братський монастир заплатив гроші Межигірському за продані колись 
млини, забрав їх і всю територію назад та дістав універсал на них від гетьмана І. 
Мазепи.
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Гостомель за часів видатного козацького 
полководця Семена Палія

Гостомель наприкінці ХVІІ століття належав до володінь фастівського полков-
ника Семена Палія. 

Семен Палій неодноразово відвідував з козаками Гостомель і деякий час жив у 
Гостомельському замку. За його наказом було нарощено земляні вали й поглиблено 
рови замку, а також споруджено церкву.

13 лютого 1694 року польські вояки на чолі з Бальцером Вільгою виступили з 
Чорнобиля і напали на Гостомель, де застали тільки чотирьох козаків. Вони захо-
пили 40 коней, 20 волів і спустошили містечко, 
завдавши шкоди на 5 тисяч злотих.

Семен Палій — один із найдосвідченіших ко-
зацьких ватажків, народився на Чернігівщині, у 
Борзні, приблизно у 1640 році. Справжнє пріз-
вище – Семен Пилипович Гурко. Він закінчив 
київську Братську школу, наприкінці 70-х років 
пішов до козаків на Запоріжжя. Історія засвід-
чала Семена Палія одним із найпопулярніших 
лідерів козацького руху не лише в Україні, а й 
у всій Європі. Мав неабиякий військовий талант 
і досвід.

Палій відгукнувся на закличні універсали 
короля Речі Посполитої Яна ІІІ Собеського та 
влітку 1683 року на чолі підрозділу запорозьких 
козаків вирушив на допомогу європейській коа-
ліції до столиці Австрійської імперії міста Від-
ня. Взяв активну участь у відбитті в Османської 
імперії Парканської, Естергомської та Сеценської фортець на території Угорського 
королівства і Словаччини.

У березні 1684 року кандидував на гетьманську посаду козацтва Правобережної 
України. Того ж року отримав привілей Яна ІІІ Собеського (який у своїх листах 
називав Палія «богатирем з-під Відня») на формування охочекомонного козацького 
полку на Київщині.

У 1685 р. сейм Речі Посполитої відновив козацький устрій на Правобережжі. 
Палій, опираючись на постанову сейму, разом з наказним гетьманом Андрієм Мо-
гилою, полковниками Андрієм Абазином, Самійлом Самусем, Захаром Іскрою, 
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розпочав реколонізацію спустошених війнами земель на Правобережжі. 25 серп-
ня 1685 року Палій видав свій універсал з Білої Церкви, в якому сповіщав усіх, 
хто проїжджав територією його полку, про введення мита на користь місцевої ко-
зацької адміністрації. Збирав «медову» данину, «борошно» на військо, запровадив 
чинш для населення та індукту для купців на контрольованій ним території.

Брав участь у війні Священної ліги (Австрійська монархія, Річ Посполита, Вене-
ція, Ватикан) з Османською імперією 1684–1699 років та російсько-турецькій війні 
1686–1700 років. У складі війська Речі Посполитої Палій у 1685 році вирушив у 
похід до Молдовського князівства, де 1 жовтня був поранений у битві з турками під 
Боянами (Буковина). У 1686 році відзначився під час зайняття армією Речі Посполи-
тої молдовської столиці міста Ясси, яка перебувала під владою Османів.

Помітну політичну та військову діяльність розпочав після поразки гетьмана Юрія 
Хмельницького у його третьому гетьмануванні. Польська королівська влада всіля-
ко підтримувала козацький рух у зв’язку з активізацією Османської імперії. Через 
формування наказного гетьманства Правобережної України під контролем Речі По-
сполитої займає вигідні та помітні позиції в організації козацького руху завдяки 
своєму грандіозному авторитетові серед європейських монархів. Прославився оборо-
ною Австрії та Угорщини, незамінний учасник Священної Ліги, проводив боротьбу 
із турками в напрямку Молдавії, Валахії та Північного Причорномор’я.

1690 року Семен Палій повернувся із Січі на Правобережну Україну і відразу 
сформував там власну управлінську команду. Користуючись лояльністю Варша-
ви, поширює вплив на всю Київщину, Поділля, Брацлавщину і Волинь, части-
ну Білорусі та Молдавії. Фастівський полковник практично здійснює гетьманське 
управління. Протягом 1690-х років демонстративно проводить політику витіснення 
польської шляхти і кілька разів присягає московському цареві. Намагається узгод-
жувати власні дії з Іваном Мазепою, однак не завжди успішно. Фінальною причи-
ною спалаху нової війни стала заборона у 1699 році козацтва.

В 1702 році починає повстання проти Польщі, яке 
триває зі змінним успіхом. Повстанці захопили багато 
подільських міст, в тому числі Вінницю, Бар, Берди-
чів, Могилів, Немирів. Семен Палій оголосив Право-
бережжя «Вільною козацькою областю» і присягнув 
цареві Петру І, однак відмовився звільнити захоплені 
території після його наказу про підтримку короля Ав-
густа у зв’язку з Північною війною. Мазепа вступив 
на Правобережжя у 1704 році із 40-тисячною армією 
і арештував Палія. Звільнений у 1708 році, той допо-
магав промосковській частині старшини і брав участь 
у Полтавській битві 1709 року в лавах війська Скоропадського. Помер у 1710 році.
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Історія церкви Гостомеля
Історія церкви Гостомеля драматична, бо це часточка минулого України.
Свято-Покровська церква своєю назвою нагадує, що Гостомель був козацьким 

сотенним містечком. Адже запорозькі козаки вважали святу Покрову своєю покро-
вителькою. 
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На Запорозькій Січі була церква святої Покрови. Очевидно, церква тут була й 
раніше. Ще в 1614 році польський король Сигізмунд III надав Гостомелю магде-
бурзьке право. Отже, це було чимале містечко. І, звичайно ж, у ньому мала бути 
церква. Але вперше про неї згадується в історичних джерелах, другої половини 
XVIII століття, коли Гостомель належав до володінь фастівського полковника Се-
мена Палія. Коштом останнього та його козаків у Гостомельському замку було спо-
руджено церкву, архітектура котрої з того часу зазнала багато змін.

У 1770 році на її місці було побудовано уніатську церкву. У першій половині 
XVIII століття священиком був Андрій Михалевич, з 1751-го — його зять, шля-
хетний Яц Ганицький, а з 1777 року — Іоанн Миласевич. Усі троє поховані біля 
церкви. На могилі Іоанна Миласевича його син, який у 1797-му був київським ци-
вільним губернатором, установив чавунний пам’ятник. Церква перейшла з унії до 
православ’я швидше за все після того, як у 1793 році, у зв’язку з другим поділом 
Речі Посполитої, Правобережна Україна увійшла до складу Російської імперії.

Напередодні 1861 року письменними серед православних у Гостомелі були тіль-
ки священик і причетник. Український краєзнавець другої половини XIX століття 
Л. Похилевич повідомляє, що до Гостомельської парафії належали села Яблунька 
(нині частина Бучі), Блиставиця та Озера. У 1890-му в Гостомелі коштом парафіян 
було збудовано дерев’яну церкву (довжина — 28 метрів, ширина — 10, дах заліз-
ний). Вона була й осередком культурного життя.

Про це, зокрема, свідчить фото Гостомельського церковного хору 1903 року, яке 
зберігається в Київському музеї Івана Гончара.

З 15 лютого 1903 р. священиком у містечку був Андрій Львович Кремпинський. 
Народився він у селі Майданецьке Уманського повіту (нині — Тальнівський район 
на Черкащині). Родина священика нараховувала п’ять чоловік. Громада Гостомеля 
надала А. Кремпинському шмат сінокосу площею близько п’яти десятин (десятина 
— 1,09 гектара). У 1921 році Ворзельський волвиконком на запит Київського по-
вітвиконкому щодо священиків повідомляв, що селяни ставляться до А. Л. Крем-
пинського прихильно.

У 1937-му церкву було закрито. Секретар парторганізації Давид Естіс наказав 
директорові школи привести учнів, щоб ті подивилися на її розгром. Один госто-
мельчанин виліз по драбині на купол і зачепив мотузку за хрест, який активісти 
почали розгойдувати. Старі люди кричали: «Антихристи! Що ви робите?» Почувся 
тріск. Хрест упав додолу разом із верхньою частиною купола.

Після цього парторг Естіс власноручно зачепив мотузку за другий хрест. Скину-
ли і його. З церкви викидали на вулицю ікони та книги. Цінні речі порозкрадали. 
Бригада київських робітників поскидала дзвони (деякі з них розбилися), які забрали 
на переплавку. У церкві зробили зерносховище. У 1939 році колгосп ім. 13-річчя 
Жовтня, витративши на перебудову 54 тисячі карбованців, влаштував там клуб.

У жовтні 1941-го німецькі окупанти повернули це приміщення церкві. Люди 
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об’єднались у церковну громаду і зробили капітальний ремонт. Священиком став 
Петро Васильович Олександрович, який народився у 1875 р. у селі Княжичі на 
Київщині. Він закінчив духовне училище і три роки вчителював у церковнопарафі-
яльних школах. Потім був призначений паламарем. У 1895-му переведений пала-
марем у Гостомель. У 1908 році П. Олександрович був висвячений на сан диякона. 
З 1937-го працював чорноробом на Гостомельському склозаводі. В 1942-му — ви-
свячений на сан священика. Церковним старостою був обраний Харитон Йосипович 
Свіщенко, 1870 року народження, неписьменний. Члени церковної ради — кол-
госпники, сторож торфорозробки і домогосподарки.

На купалі церкви знову встановили хрест. У 1944-му ініціативна група вірую-
чих, яка складалася з 25 осіб, переважно 1870–80-х років народження, звернулася 
до влади з проханням віддадати їм приміщення церкви і зареєструвати громаду. 
10 серпня 1944-го остання прийняла приміщення церкви у безстрокове, безплатне 
користування. Але Раднарком СРСР постановою №1643–486с від першого грудня 
1944 року наказав вилучити у громади клубні приміщення (тобто церковні, в яких 
у 30-ті зробили клуби).

Поки тривала війна, Компартія ставилася до церкви досить терпимо. Комуністи 
не хотіли зайвий раз дратувати людей, але після війни становище змінилося. Знову 
розпочався тиск на церкву. 21 жовтня 1949 року релігійній громаді оголосили поста-
нову Київського облвиконкому про передачу церкви під клуб. У 1949-му в Гостомелі 
жило багато віруючих людей. А найближча діюча церква знаходилася у селі Мости-
ще. Тому селищна рада вирішила надати церковній громаді інше приміщення.

28 квітня 1950 року уповноважений Києво-Святошинського райвиконкому 
(до якого належав Гостомель) та представники місцевої ради винесли з церкви 
все її майно й перенесли його до квартири священика. Частину його склали на 
подвір’ї останнього. Тоді ж голова Гостомельської ради А. П. Смирнов і свяще-
ник П. В. Олександрович у присутності голови колгоспу імені 13-річчя Жовтня 
Куліковського підписали договір про те, що, відповідно до рішення Київського 
облвиконкому за № 1693 від третього серпня 1949-го про вилучення у Покровської 
церкви клубного приміщення, селищна рада надає інше для церковного майна і 
ведення служби в Гостомелі з орендною платою за користування ним у розмірі 150 
карбованців. Було вказано, що вартість ремонтних робіт входить до цієї плати.

Нове приміщення — так звана «хата Раца» — розташувалося по вулиці Фрунзе, 
12. Будинок був дерев’яний, складався з двох кімнат, кухні та коридору і потре-
бував ремонту. Розміри — 12х6,5 метрів, висота — 2,8. Фундаменту не було, дах 
залізний. Хата була збудована років сто тому.

Даремно гостомельська релігійна громада скаржилася уповноваженому Ради у 
справах православної церкви при Раді Міністрів УРСР Хадченку, що нове примі-
щення непридатне для здійснення церковної служби і що у селищі вже є два клуби  
робітничий і колгоспний. Марною виявилась і скарга московському патріархові.
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У церковному приміщенні зробили республіканський спортивний клуб. Його утри-
мували коштом республіканського комітету із спорту. Всередині церковного примі-
щення влаштували волейбольний майданчик, установили бруси, повісили кільця, 
привезли штангу та гирі. Через декілька років його переобладнали під звичайний 
клуб.

13 грудня 1957 року указом патріаршого екзарха всієї України на посаду штатно-
го священика в Гостомелі був призначений Іоанн Іоашювич Тарнавич. У травні 1960-
го технічна комісія зробила висновок, що церковне приміщення у селищі перебуває в 
аварійному стані й опечатала його. Церковна громада не мала коштів на його ремонт 
чи придбання іншого. Тому віруючі були змушені відвідувати церкву в Бучі.

Виконком Київської обласної ради депутатів трудящих ухвалив дозволити ви-
конкому Києво-Святошинської районної ради розібрати будинок церкви в Гостоме-
лі й придатний будівельний матеріал використати для господарчих потреб. Упов-
новажений Ради у справах Руської православної церкви при Раді Міністрів СРСР 

Свято-Покровський храм, с. Гостомель, настоятель церкви отець Петро
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по Київській області й м. Київ М. Ф. Бібік дозволив знести аварійне приміщення 
і запропонував зняти з реєстрації церковну громаду селища Гостомель, оскільки 
вона не має церковного приміщення Рада у справах Руської православної церкви 
при Раді Міністрів СРСР рішенням від 6 січня 1961 року зняла з реєстрації право-
славну громаду в селі Мостище, рішенням від 16 лютого — у селищі Гостомелі, а 
рішенням від 24 квітня — у селищі Польова Буча. Зняття з реєстрації — це фак-
тична заборона. Аж у 1989-му, коли СРСР розвалювався, на прохання віруючих, 
влада у Гостомелі повернула церкві старе приміщення, яке використовувалось як 
клуб. Люди взялися його переобладнувати. Спочатку тут служив священик отець 
Олексій, сьогодні настоятелем храму є отець Петро, який доклав багато зусиль до 
відновлення церкви. Небайдужий до постійної допомоги церкві і селищний голова 
Юрій Прилипко, він також за довго до цієї посади, з 2011 року, фінансово підтри-
мував паломницькі поїздки святими місцями України.

Зустріч під час хресної ходи сестер милосердя і прихожан до святої обителі
в урочище Кип’яче 
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Видатні постаті Гостомельського краю
Iмена видатних постатей, пов’язаних з нашим краєм: Петро Могила і Микола 

Лисенко, Антон Марцинківський.
З нашим краєм пов’язані спогади видатного митрополита Петра Могили: «Року 

1629, місяця липня 5, привелось мені в маєтку моєму монастирському, що називався 
Рубежівка, у слуги мого Станіслава Третяка бути, і там новий дім освячувати, який 
він збудував». Відомий дослідник ХІХ ст. С. Голубєв вважав, що Рубежівка була 
власністю не монастирською, а Петра Могили, і була куплена ним ще до постригу.

Збереглися й листи, написані у Рубежівці до своїх румунських родичів.
На фасаді Свято-Покровської церкви Гостомеля є меморіальна табличка, 

присвячена митрополитові, засновникові Лаврської школи, з якої постала Києво-
Могилянська академія, перша академія в Східній Європі.

У Гостомелі на початку 70-х років XIX століття Микола Лисенко записав цикл 
весільних пісень. Співочі традиції в Гостомелі продовжуються й досі, яскравим 
прикладом є народний хор «Криниця», молодіжні гурти, як от «Феєрія».

У Мостищі жив польський письменник і етнограф Антоні Марцинківський 
(псевдонім — Антоні Новосельський). У Мостищі він написав книгу «Український 
народ», яка була в особистій бібліотеці Тараса Шевченка. 

Ìикола 
Ëисенко

Антоні
 Ìарцинківський
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Поділ України. Історії та легенди
Колись річка Ірпінь була кордоном і довгий час побутувала легенда про гайда-

мацькі скарби.
Московія і Річ Посполита підписали у 1667 році Андрусівське перемир’я, а в 1689 

—  «Вічний мир». Московський цар прийшов на допомогу Богдану Хмельницькому, 
але наслідком цієї допомоги став поділ України. Лівобережна Україна перейшла під 
владу Москви, а Правобережна лишалася під владою Польщі. До Московського цар-
ства на Правобережжі відійшов Київ і територія, обмежена річками Дніпро, Ірпінь 
і Стугна. Оточувала територію форпостна лінія. Форпостні команди складалися з 
російських солдатів і українських козаків. Один форпост був у Мостищі. В Гостомелі 
розташувалася митниця.

У 1747 році на території нашого краю діяли численні, хоча й дрібні загони гайда-
маків, котрі були вихідцями з Києва, під керівництвом Гапона, Кощієнка, Бородав-
ки і старообрядця Харитона Коняхина. Вони захопили багато шляхетських дворів і 
навіть містечка Гостомель і Чорнобиль. У 1758 році поблизу Гостомеля діяли гайда-
мацькі загони на чолі з Грицьком Ступаком. У липні 1768 року гайдамаки знову за-
хопили Гостомель. Серед них був Федір Шевченко, який згадується в народній пісні 
«Хвалилася Україна…» та у вірші Тараса Шевченка «Швачка». 

Після багатьох воєн Гостомель став селом. У 1771 році тут нараховувалося 52 
будинки.

У 1778 році власник гостомельського маєтку Юзеф Якубовський виклопотав у ко-
роля привілей на проведення в Гостомелі 10 ярмарків. Ю. Якубовський хотів підняти 
Гостомель знову до рівня містечка.

Ось одна з прикордонних історій ХVІІ століття, зафіксована в судовій справі. У 
1777 році в Києві втік з-під арешту поп Григорій Курилов. В його звинуваченні гово-
рилось: «…о растлении насильно солдатской дочери девки Ирины Романовой верхняго 
города Киева Покровской церкви попом Григорием Куриловым и им же Куриловым 
в блудном насилии канонирской жены вдовы Марфы Брусковой». Курилов сховався 
в будинку священика Івана Яблоновича. Там він попросив перекладача прикордонної 
комісії полкового осавула Максима Леонтовича провести його за кордон. Леонтович 
відвіз Курилова на бричці до Мостище. Місцеві жителі Петро і Василь Кравченки по-
годились провести попа через кордон. Леонтович написав листа до міщанина Антона 
Добровольського, який раніше втік з Києва і оселився в Гостомелі.  Вночі Курилова 
провели до Добровольського, який був затятим контрабандистом.

Заняття контрабандою у ті часи називали таємним провозом, а контрабандистів 
– таємнопровізцями. Київські міщани таємно провозили через кордон до Києва на 
возах чи санях угорське вино і французьку горілку в обшитих полотном діжках.

Таке бурхливе життя тривало до 1793 року, коли Російська імперія, в зв’язку з дру-
гим поділом Речі Посполитої, зайняла Правобережну Україну, і кордон відсунувся дале-
ко на захід разом з пристрастями прикордонного життя. Але ще довго в нашому краю 
розповідали легенди про скарби, які буцімто десь тут заховали гайдамаки.
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Гостомель у першій половині ХІХ ст.

Сторінка з  літопису
випускників  ЗОШ № 13, 

с. Гостомель

У 1803 році Гостомельський маєток 

купив судовий діяч Юзеф Моржковський,  

1831 році цей маєток придбав Фелікс Бе-

резовський. Він заснував у Гостомелі низ-

ку промислових підприємств. У Кимерці, 

крайній частині містечка, нижче по річці 

Ірпінь, було засновано шкіряний завод, 

а в Баланівці – винокурню з кам’яною 

крамницею, пивоварню і цукровий завод. 

Баланівка раніше була окремим селом з 

25-ти дворів за 3 версти від Гостомеля 

на річці Рокач. Городи і поля тут були 

удобрені і придатні для вирощування цу-

крового буряку. Тому селян було звідси 

переселено, а на їхній землі почали виро-

щувати буряк.

За сприяння Березовського в Гостоме-

лі була організована єврейська початкова 

школа. Тому всі євреї були письменними, 

а з православних – жодного, окрім свя-

щеника і причетника. До 1861 року шко-

ли для селян у Гостомелі не існувало.

До 1848  року селяни займалися борт-

ництвом (лісовим бджільництвом). Але в 

1848 році всі борті були оголошені влас-

ністю поміщика. Колишні власники от-

римали від поміщика компенсацію – по 

15 копійок.
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Мостище у малюнках та спогадах
У 1812 році лікар армії Наполеона Домінік де ла Фліз потрапив у полон під 

Смоленськом і був відправлений до Ніжина. Він залишився жити в Україні. Його 
називали Дем’ян Петрович Делафліз. З 1843 року він працював старшим лікарем у 
палаті державних маєтностей. Делафліза залучили до роботи Комісії з опису Київ-
ського навчального округу, що відкрилася в 1851 році при Київському університеті 
та Російському географічному товаристві. Лікар-етнограф залишив по собі кілька 
альбомів з кольоровими малюнками і описом десятків населених пунктів Київської 
губернії. Змалював він і село Мостище.

У 12 (з них дві старі) просторих, чистих і охайних хатах села Мостище мешкали 
41 чоловік і 49 жінок. Вони утримували 20 волів, 19 корів, 51 вівцю, 50 свиней і 
розводили курей. 

Цікаво, що біля села Романівки в річці Ірпінь водилися щуки, карасі й окуні. 
Раків і п’явок було мало. А біля Мостища в тій же самій річці Ірпінь були тільки 
раки, риби і п’явок не було.
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Гостомель у другій половині 
ХIХ — на початку ХХ ст. ст.

Після проголошення реформи 1861 року розкріпаченим селянам земля була про-
дана. Селян зобов’язали щороку виплачувати за землю 1500 карбованців 23 копій-
ки.

Скасування кріпосного права сприяло розвитку промисловості. У 1889 році по-
міщик Остаф’єв відкрив цегельню в Мостищі.

У другій половині ХІХ століття багато представників української інтелігенції 
займаються вивченням народних звичаїв і фольклору. На початку 1870-х років 
композитор М. Лисенко записав у Гостомелі цикл весільних пісень, що є класич-
ним зразком цього жанру.

У цей час Гостомель – центр волості – мав 134 двори, чисельність жителів – 
1203 особи, більшу частину якої складали селяни, інші – міщанського стану, а 
також дворяни і духовенство.
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На поміщицьких заводах та на заснованому 1874 року київським купцем 1-ї 
гільдії М. Гребонсом смоловарному заводі була зайнята значна кількість мешкан-
ців. Решта населення займалася переважно хліборобством, ремісництвом, випадко-
вими заробітками, торгівлею. Гостомельці везли на київські ринки продукти сіль-
ськогосподарського виробництва та ремісництва. Найбідніша частина населення 
відправлялася на заробітки до Києва.

У 1885 році кількість жителів Гостомеля становила лише 768 осіб, у 1897 році 
– 1115, переважну частину якої складали жінки. У 1900 році в Гостомелі мешкало 
3563 жителі, а фактично перебувало тільки 2184.

У самому містечку в цей час нараховувалось 12 крамниць, один великий мага-
зин, водяний млин, 2 кузні, 2 питейних заклади.                   

У 1912 році купець 2-ї гільдії Ш. Гіберман побудував у Гостомелі склозавод, що 
дало змогу багатьом жителям не шукати заробітку на стороні. Безпосередньо бу-
дували завод і були його першими робітниками поляки. Для роботи на Гостомель-
ському склозаводі оселилися в селищі поляки Репери, Мальчевські, Голубовські, 
Місюни, Скиби, Матусевичі, Брауни та інші.

Колишне приміщення селищної  ради
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Революціонери і погромники
У Гостомелі наприкінці ХІХ століття проводили революційну агітацію серед се-

лян київські народники, переважно студенти. Згодом тут було створено соціал-де-
мократичний гурток, до якого увійшли брати Левицькі, Баркан і Черевацький (ке-
рівник гуртка). Гостомельські революціонери підтримували зв’язок з польськими 
соціал-демократами. Мали підпільну бібліотеку в будинку Баркана і поширювали 
листівки серед селян. Це був заклик до боротьби проти самодержавства. Велику 
активність виявили члени гуртка в роки першої російської революції.

5 серпня 1905 року о 12 годині ночі група молоді пройшла вулицями містечка 
з вигуками: «Хай живе свобода! Геть самодержавство!» Демонстранти розійшлися 
до прибуття поліції.

Після підписання російським царем Миколою ІІ маніфесту 17 жовтня 1905 року 
країною прокотилася хвиля єврейських погромів. Реакція боролася таким чином 
з революційним рухом, активну участь у якому брали євреї – робітники та реміс-
ники, єврейська молодь. Було й економічне підґрунтя погромів. Сучасний дослід-
ник І. Г. Самарцев зазначає: «Навіть поверховий аналіз співставлення соціальної 
структури єврейського населення в Україні з відповідною структурою інших етно-
сів – українців, росіян, поляків – свідчить, що вони суттєво відрізнялись. Непро-
порційна перевага участі євреїв у невиробничій сфері тягнула за собою цілу низку 
проблем соціально-політичного змісту, насамперед живила підґрунтя міжетнічних 
конфліктів. Дуже часто єврей-лихвар, торговець  уособлював для українського се-
лянина, російського робітника причини злиденного буття, соціальної несправедли-
вості. Заохочувала ці настрої й офіційна влада, спрямовуючи соціальне невдово-
лення у вигідне їй річище».

Згідно з даними «Єврейської енциклопедії» у 1847 році в Гостомелі проживало 
403 євреї. А в 1897-му загальна кількість жителів містечка становила 2001 особа, 
з них 916 євреїв.

20 жовтня 1905 року в Гостомелі відбувся єврейський погром. Підбурювачі за-
певняли усіх, що в Києві та інших містах вища влада дозволила громити євреїв 
і про це нібито опубліковано в особливих оголошеннях. Погромники, серед яких 
були і місцеві, грабували крамниці і квартири євреїв.

1 жовтня близько 10-ї години ранку в Гостомель прибули 50 громил з Мостища 
і розгромили три єврейські будинки. Тоді місцеві селяни та потерпілі євреї озброї-
лися кілками і прогнали їх. Після цього вже ніхто не порушував порядок.

«Єврейська енциклопедія» зазначає, що в Гостомелі євреїв громили німецькі 
колоністи. Тоді ж єврейські погроми відбулися і в інших містечках і селах Київ-
щини, зокрема в Мостищі.
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Отаман Орлик з Гостомеля
Відомо чимало фото гостомельців в українському національному одязі. Селя-

ни брали участь у національно-визвольних змаганнях українського народу 1917 
— початку 1920-х років. Навесні 1919 року антибільшовицьке повстання відбу-
лося на Київщині. Делегати повстанців із Нових Петрівців прибули в Гостомель, 
Мостище та інші села і закликали приєднатися до повстання. Селяни Гостомеля 
вирішили взяти участь у виступі. Вони схопили більшовицького комісара Госто-
меля Остапенка, який хотів повідомити своїх господарів про повстання, і вбили 
його. В ніч на 10 квітня повстанці підірвали залізничний міст через річку Ірпінь. 
10 квітня повсталі атакували Київ, але за-
знали поразки. Про українські патріотичні 
настрої місцевих  жителів  свідчить,  зокре-
ма,  протокол зборів  селян  Гостомельської 
волості, які 14 березня 1920 року постано-
вили  встановити  в  Гостомелі пам’ятник 
Т. Г. Шевченку на п’єдесталі, де раніше був 
пам’ятник царю Олександру ІІ.

Найвідомішим із гостомельців, які боро-
лися за незалежність України, був отаман 
Орлик. Він настільки героїчно боровся за 
незалежність України, що потім про нього 
з ненавистю писали в своїх романах кілька 
радянських письменників – Микола Остров-
ський («Як гартувалася сталь»), Петро Сєве-
ров «Ірпінь» у журналі «Радуга», окремим 
виданням вийшов під назвою «Якщо зако-
ханий») і Ростислав Самбук («Ненависть»).

Справжнє ім’я отамана Орлика – Федір 
Петрович Артеменко. Він народився в Госто-
мелі, у Кимерці,  23 грудня 1896 року в се-
лянській родині. Його батько помер незаба-
ром після народження сина. Мати вийшла 
заміж удруге.

Федір ще з юних літ показав себе особи-
стістю. У 14 років він подався до Києва і 
влаштувався помічником механіка в компа-
нії з продажу американських грамофонів. Отаман Орлик
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Щомісяця одержував по три карбованці. Цієї зарплати вистачало, щоб допомагати 
матері Зіновії Тесленко і платити за репетиторство для вступу до гімназії.

Коли 1914 року вітчима Єрофея Тесленка мобілізували на війну, Федір Артемен-
ко перевіз матір з Гостомеля до Бучі, де збудував хату по вулиці Києво-Мироцькій. 
Потім повернувся до Києва. Здав екстерном екзамени за 6 класів гімназії і добро-
вільно пішов до війська. Закінчив Київську школу прапорщиків і був відправлений 
на фронт. Воював хоробро, командував ротою. У червні 1917 року одержав чин 
поручника.

Коли почалася українізація армії, Федір Артеменко пішов до корпусу під коман-
дуванням генерала П. Скоропадського.

Однак Центральна Рада не створила війська, навіть ті частини, які були, пороз-
валювались. Артеменко повернувся до Бучі.

За гетьмана Павла Скоропадського і Директорії Федір Артеменко знову служить 
в українській армії – в київській комендатурі, начальником штабу гарнізону у 
Фастові і Козятині та штабу Східного фронту, помічником командира бронепоїз-
да та помічником командира Окремого куреня. Але звалив Артеменка тиф. Після 
одужання його мобілізували денікінці і зарахували у комендантську офіцерську 
роту. Та Артеменко взяв відпустку для лікування і повернувся до Бучі. У 1920 році 
влаштувався десятником на торфорозробці. Ось тут ним зацікавилися чекісти: по-
грожували, ображали, принижували. 

У вересні 1920 року Федір зібрав 15 відважних хлопців і подався в ліси.
Першою операцією стало роззброєння десяти червоних кавалеристів під Феліці-

алівкою Дилерської волості. Того дня отаман визначив терен дії нової організації – 
Київський та Радомишльський повіти. Артеменко взяв за псевдонім ім’я соратника 
і наступника Мазепи на посаді гетьмана України Пилипа Орлика, який відомий не 
стільки військовими подвигами, скільки створенням першої в сучасному значенні 
Конституції. Більшовики писали: «Банди Орлика, Струка, Хвостенка, Гонти». Але 
чи були це банди? Щоб нас не звинуватили в упередженості, звернімося до кому-
ністичних документів того часу, які зберігаються в Державному архіві Київської 
області. У цих документах повідомляється, що банди воюють за самостійну Украї-
ну. Місцеве населення ставиться до таких бандитів співчутливо і постачає їм харчі.

Бандитами їх називали більшовики. Один із очевидців тих подій на сторінках 
ленінградського журналу «Былое» за 1924 рік розповідав, що селяни називали їх 
не бандитами, а партизанами, козаками і добродіями.

Українські партизани користувалися  великим успіхом серед сільських дівчат. 
Козаки були постійними учасниками вечорниць, де завзято танцювали. А коли 
партизани мусили переховуватись у лісах, дівчата, ризикуючи життям, носили їм 
хліб, сало та інші харчі.

За спогадами очевидців, Орлик був білявий, середнього зросту, непогано грав 
на гітарі і співав приємним баритоном українські пісні.. Грабували селян не ці так 
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звані «бандити». В цьому легко переконатися, звернувшись до власне більшовиць-
ких документів. Грабували селян червоноармійські частини. Навіть представники 
радянської влади на селах змушені були скаржитися на червоноармійців. Зокрема, 
є в архіві скарги, що червоноармійці, розквартировані в Гостомелі, Бучі і Лісовій 
Бучі, грабують місцеве населення.

Лише українські партизани були захисниками селян. Вони несподівано напада-
ли на продзагони, відбирали награбоване і роздавали хліб селянам.

За спогадами старожилів, які записав учитель історії середньої школи № 3 в 
Ірпені Олексій Передерій, голову Ірпінського ревкому Івана Курдюкова називали 
«кривавим». Одного разу він затримав селянина з сусіднього села, допитав, вивів 
за приміщення ради і вбив.

Але налетів на ревком отаман Орлик з партизанами. Секретаря Ірпінського осе-
редку Комуністичної партії Григорія Курдюкова застрелили на місці, а Іванові вда-
лося втекти. І. Курдюков, скориставшись нічною темрявою, втік до заплави річки 
Ірпінь і сидів там по шию у воді. А то вже була пізня осінь чи навіть початок зими. 
Після того Іван Курдюков захворів на сухоти. Помирав він тяжко. Комуніст Курдю-
ков запросив священика і сповідався йому в гріхах. після сповіді священик вийшов 
зі сльозами на очах – був вражений, скільки невинних убив Іван Курдюков.

В окремі періоди чисельність загону Орлика сягала 150 і більше бійців. Вони 
мали на озброєнні кулемети, гвинтівки, шаблі і гранати. Отамани Голубченко, Гон-
та, Гайовий, Яблучко певний час визнавали зверхність Орлика. Коли Орлик ді-
знавався, що хтось із цих загонів пограбував селян, то відразу з’являвся на місце, 
чинив суд і наказував бити грабіжників шомполами.

Загін Орлика влаштовував диверсії на залізницях, що вели на Коростень і 
Фастів, руйнував комунікації в тилах Червоної армії.

Партизани більше доби на одному місці не сиділи. З села виїжджали в одному 
напрямку, а за селом повертали в протилежний бік. Уранці були в одному місці, а 
під вечір – верст за 40. Іноді, щоб пройти п’ять верст з села  до села, петляли 30.

У Орлика була добре поставлена розвідка. Місцеве населення охоче інформувало 
партизанів. Серед агентів Орлика була і юна дівчина з Бучі Ганна Лучай, батько 
якої працював в адміністрації Південно-Західної залізниці. Дівчина з Гостомеля 
Ганна Осадча таємно співпрацювала з Орликом, пішла в загін партизанів і загинула 
в бою під Радомишлем.

Заходи Москви для придушення українського партизанського руху. 
Щоб тримати Україну в покорі, Москва розташувала тут понад мільйонну армію.
Внаслідок збройного опору селянства Комуністична партія змушена була замі-

нити продрозверстку продподатком. Але українські партизани продовжували бо-
ротьбу. Адже вони боролися за незалежність України. Щоб придушити збройний 
опір, більшовики поєднали деяке послаблення в економічній сфері з жорстокими 
репресіями.
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В Києві була створена Київська окружна нарада по боротьбі з бандитизмом. 
Наказ № 2 цієї наради за підписами Задонського, Петіна і Іванова вводив у селах 
інститут відповідачів. Від кожних 10 хат призначався один відповідач. У випадку 
вбивства в селі або неподалік представника радянської влади, червоноармійця або 
члена комнезаму, розстрілювали подвійну кількість відповідачів. Урятуватись від 
розстрілу відповідачі могли, лише видавши убивць. За спійманих партизанів чи 
знайдену без допомоги відповідачів зброю цих людей штрафували. За партизана 
або кулемет – пара коней або корова, або 200 пудів хліба. За знайдену гвинтівку, 
обріз чи револьвер – одна свиня або пара овець, або 20 пудів хліба.

Майно родин, члени яких перебували у партизанських загонах, конфісковувалося.
У секретній інструкції до наказу № 2 зазначалося: «Взагалі мати на увазі, що 

головною метою створення інституту відповідачів є зовсім не негайний розгром 
бандитизму шляхом репресій (що недопустимо), а внесення чвар і розшарування в 
село, створення атмосфери, коли бандит боятиметься, що його видадуть, відпові-
дач, боячись репресій, при нагоді видаватиме бандитів, а потім, боячись помсти з 
їхнього боку, може бути використаний як старанний інформатор.

 …Роздачею конфіскованого майна з штрафів незаможам і заходами політичного 
впливу слід створити в селі обстановку, коли бандити і відповідачі будуть боятись 
доносів з їхнього боку. Незаможні ж будуть зацікавлені у видачі тих і інших».

Заборонялося записувати відповідачами людей, лояльних до влади, родичів чер-
воноармійців і бідняків.

У числі сіл і селищ, де призначались відповідачі, були Біличі, Романівка, Сто-
янка, Мостище, Ірпінь, Гостомель, Буча, Яблунька, Михайлівна, Ворзель та інші.

У Гостомелі було призначено 16 відповідачів. З них – один бідняк, решта – се-
редняки, вісім неписьменних і п’ять малописьменних. У родині бідняка Антона 
Спиридоновича Ноги було 13 душ. Він мав 10 десятин землі, корову і конячку. У 
середняка Опанаса Андрійовича Єрмоленка було семеро дітей до 20 років. У Якова 
Федотовича Осадчого син служив у Червоній армії. У Михайла Романовича Лози 
було четверо дітей, з них двоє – глухонімі. Тільки в Якова Пилиповича Литвинен-
ка син Грицько був у партизанах.

Кандидатами у відповідачі (на випадок розстрілу відповідачів вони мали заміни-
ти їх) було шість чоловік, усі середняки: два неписьменні, чотири малописьменні. 
Продподаток виконали всі.

Боротьба українських партизанів у 20 роках
Перипетії боротьби українських партизанів можуть стати сюжетом пригодниць-

кого роману.
У ніч з 12 на 13 вересня 1921 року загін Орлика в кількості 30 чоловік вчи-

нив наліт на село Бабинці. Було вбито співробітника політбюро по боротьбі з 
бандитизом Тимошенка, сильно побито міліціонера Рожитховського і секретаря 
сільради.
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24 вересня Орлик вчинив наліт на Клавдієве. З каси 3-ї будівельної дільниці 
партизани забрали 29 мільйонів і 700 тисяч карбованців, а також друкарську ма-
шинку. Отаман Орлик залишив розписку за взяті гроші і машинку.

Червоноармійці влаштували облаву на болоті біля села Мірча, де, за даними роз-
відки, мав переховуватися загін Орлика. Однак там партизанів не виявили. А в цей 
час українські партизани в Гостомелі вбили таємного агента ЧК Назара Свіщенка.

8 листопада відповідач із села Качали Леонтій Малько був посланий загоном 
червоноармійців на розвідку в село Мірчу. По дорозі його зустріли вершники з чер-
воними бантами і зірками. Почали розпитувати. Малько, думаючи, що це червоні, 
розповів про своє завдання. Але то були партизани Орлика. Вони побили Малька, 
відвели його в Мірчу і розстріляли на очах у селян.

За це червоні розстріляли з числа відповідачів Мірчі Якима і Миколу Шпаків.
У ніч з 14 на 15 листопада в селі Бабинці ночувало 25 червоних кавалеристів і 

троє міліціонерів. Патрулів не виставили. Несподівано налетів загін Орлика, в яко-
му нараховувалося 20 чоловік. Серед червоних почалась паніка. Сім червоних було 
вбито, інші розбіглися. З українських партизанів загинув лише один.

У листопаді 1921 року частини армії Української Народної Республіки під ко-
мандуванням генерал-хорунжого Ю. Тютюнника перейшли польський кордон і за-
глибилися в Україну. Отаман Орлик зі своїм кінним загоном приєднався до По-
дільської групи цього війська. Сотник Харченко пізніше згадував цей загін: «Його 
кіннота мала досконалий вигляд – добірні люди, добре озброєні». Далі цей самий 
сотник описує бій з червоними: «…частина їхньої кінноти пішла оточувати наше 
праве крило. Тут зустрів їх Орлик з рештою нашої кінноти й, незважаючи на знач-
ну перевагу червоних, рішучою атакою погнав їх. І так більше години, аж до смер-
ку, Орлик крутився з москалями, виказавши з себе доброго командира».

Уряд УНР сподівався, що поява війська генерал-хорунжого Ю. Тютюнника 
викличе в Україні загальне повстання. Але час був обраний невдало. Шанси на 
повстання були раніше, коли комуністична влада тільки починала збирати прод-
податок. А тепер ще й додалася рання сувора зима, до якої не були підготовлені 
українські військовики. Не вистачало і зброї.

У Мар’янівні  отримали звістку, що група генерала Тютюнника розбита. Хто 
зна, що було б з Подільською групою, якби не отаман Орлик. Він провів її лісовими 
стежками до кордону. Коли було вирішено повертатися до Польщі, Орлик зали-
шився. Він сказав: «У себе в краю помру зі зброєю в руках».

Отаман Орлик зі своїми партизанами боєм затримав червоних і дав змогу По-
дільській групі відійти за кордон. 

У ніч з 18 на 19 січня 1922 року частина партизанів загону Орлика зупинилася 
в хаті лісника Козловського за шість верст від Мірчі. Несподівано їх оточив загін 
398 полку. Розпочався бій. Червоні підпалили хату. В бою загинуло сім партиза-
нів. Троє намагалися прорватися, але були захоплені в полон. Ще троє партизанів 



32

Гостомельський край: історія

продовжували відстрілюватися і згоріли разом із хатою. Один партизан утік у село 
Качали. У доповіді Київської повітової наради по боротьбі з бандитизмом повідом-
ляється: «Згідно із відомостями, вказаний бандит був задушений рідним батьком, 
який є відповідачем».

Але Орлика не було. Один із полонених 
партизанів Петро Фесок не витримав чекіст-
ських допитів і зізнався, що отаман Орлик, 
який перед цим був тяжко поранений, пе-
ребуває на лікуванні у своєї тітки Марини 
Хмарської в Бучі. Вранці 22 січня 1922 року 
уповноважений ЧК по боротьбі з бандитизмом 
у Київському повіті Бабарик заарештував по-
раненого Орлика.

26 лютого 1922 року колегія Київської гу-
бок засудила Федора Артеменка та його со-
ратників Якова Хоменка і Федора Ногу до 
розстрілу.

29 вересня 1923 року Київська окружна 
воєнна нарада із задоволенням констатувала: «Визнати, що в справі боротьби з 
бандитизмом, особливо політичним, який у Київському окрузі був сильно розвину-
тий, застосування інституту відповідачів дало позитивний результат – політичний 
бандитизм цілком придушений і в нинішній час не проявляється».

Але після ліквідації українських партизанів починається зростання справжньо-
го бандитизму. У травні 1922 року у звіті Ворзельського волвиконкому зазначало-
ся, що «політичного бандитизму по волості немає, а на зміну йому помічаються по 
деяких селах випадки кримінального бандитизму». 

Документи по справі отамана Орлика 



33

1494–2017 

20 і 30-ті роки. Колективізація
На початок 20-х рр. ХХ ст. становище в країні було дуже важке. Смертність 

перевищувала народжуваність. Зарплати на харчі не вистачало. Робітники виго-
товляли різні домашні речі для продажу та обміну на харчі. Виручало підсобне 
господарство. Співробітники волвиконкому на роботі майже не з’являлись і муси-
ли 1-2 дні на тиждень підробляти, аби було за що жити. Зарплату часто видавали 
борошном. 16 липня 1923 року в Гостомелі знову почав працювати склозавод, кіль-
кість робітників становила 300 осіб. Відбудували крохмальний завод на Баланівці. 
Більшість населення займалося хліборобством. 

У 1929 році на землях Баланівки у колишньому маєтку поміщика Красовського 
створено сільськогосподарську комуну імені Петровського, яку очолив Олійник.
Вона об’єднала 20 родин і володіла 167 га землі, мала 7 коней і 40 голів худо-
би. Після розпаду комуни було створено товариство спільної обробки землі імені 
ОГПУ, що об’єднало 303 бідняцьких господарства, у розпорядженні яких було 685 
га орної землі. 1931 року в Гостомелі заснували колгосп «Зірка», першим головою 
був Ф. Мілер.
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Голодомор і масові репресії 1930-х років
У 1930 році Гостомель було віднесено до складу Київського району. За планом 

колективізації на 1930 рік по Київському району в Гостомелі мали організувати 
колгосп з усуспільненням майна 75 дворів та 220 гектарів землі.

На той час у Гостомелі вже існувала комуна ім. Г. І. Петровського, яка об’єд-
нувала 20 родин, мала 167 гектарів, 7 коней і 42 голови великої рогатої худоби. 
У 1928–1930 роках комуну очолював Михайло Іванович Марченко, згодом доктор 
історичних наук, ректор Львівського університету, дід журналіста і дисидента Ва-
лерія Марченка.  Однак комуна не мала наймитсько-бідняцького ядра. Тому голова 
Гостомельського комнезаму не вважав її за комуну. Комуна ім.  Г. І. Петровського 
об’єднувала міцні господарства і тому викликала недовіру у влади.

У 1930 році в Гостомелі було створено колгосп, який об’єднав 303 бідняцькі 
господарства, які мали 685 га усуспільненої  орної  землі та 98 голів худоби. Кол-
госпна система була своєрідною формою масового вилучення зерна. Для цього була 
вигадана дворазова оплата праці в колгоспах на вироблену кількість продуктів: 
аванс і повний розрахунок наприкінці року. Двічі на рік селянин мав одержувати 
символічну плату. Але розрахунки затримували цілком свідомо, оскільки була від-
повідна постанова уряду, що забороняла видавати зерно колгоспникам на трудодні 
в колгоспах, які не виконали державного плану. Хліб забирали з домівок селян.

Десь у цей час у Бучі та Гостомелі проживала родина тоді ще майбутньої поетеси 
і письменниці української діаспори у США Ганни Черінь. Її батько в час Україн-
ської Народної Республіки співав у республіканській капелі О. Кошиця і мусив ті-
кати від переслідувань більшовиків. Він працював на Гостомельському склозаводі.

У 1932 році кількість населення Гостомеля  становила 2948 осіб, у Мостищі (з 
хутором Берковцем) – 440. У Гостомелі  в 1933 році померло 82 особи. Звичайно, 
причини смертей різні. Але хлібороби 27-річний Віктор Субренко і 28-річний Олек-
сій Лапін померли від виснаження. Коліт і виснаження стали причиною смерті 
23-річного Степана Чалого. Від виснаження помер 27-річний робітник склозаво-
ду Федір Дьогтяр. 55-річний робітник Филимон Соць теж помер від виснаження. 
44-річний хлібороб Павло Герасименко помер від авітамінозу. 53-річний робітник 
радгоспу Улько Тимченко помер від завороту кишок (після тривалого голодуван-
ня багато з’їв). З невідомих причин померли хлібороби: 17-річний Іван Осадчий, 
23-річний Іван Луценко та 40-річний чоботар Олексій Скрипник.

Найчастіше лікарі називали причиною смерті туберкульоз і захворювання сер-
ця. Смерть від голоду ніде не вказана. Але старожили згадували, що у Гостомелі 
помирали і від голоду.
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Населення СРСР було поділене на категорії, частина яких підлягала ліквіда-
ції. Це – колишні дворяни, поміщики, буржуазія, царські чиновники, офіцери і 
їхні діти, колишні члени всіх партій, окрім більшовицької, духовенство, куркулі 
та підкуркульники, учасники всіх антикомуністичних повстань (хоча вони були 
амністовані) та колишні учасники опозиційних течій усередині ВКП(б). Звичайно, 
заарештовували і тих, хто дозволяв собі покритикувати політику Комуністичної 
партії і радянського уряду.

Представники вищеназваних соціальних груп перебували під наглядом і знищу-
валися незалежно від їхньої діяльності та соціальних поглядів. Їх соціальне похо-
дження вважалося цілком достатньою підставою для цього. А українських селян 
виморювали голодом мільйонами.

Винищення йшло поступово. У Гостомелі в колгоспі працював бухгалтером ко-
лишній штабс-капітан царської армії Ф. І. Осадчий. У 1932 році за критику влади 
Федора Івановича засудили на три роки позбавлення волі і відправили будувати 
Біломорсько-Балтійський канал. Але на будівництві він працював бухгалтером і 
потім повернувся додому. А у 1937 році його знову заарештували.

Згодом рідні дізналися, що донос на Осадчого написав секретар сільради. Коли 
його запитали, навіщо так зробив, то він пояснив, що йому наказав лейтенант 
НКВС. Дружина Федора Івановича цікавилася, що з її чоловіком. Жінці відповіли, 
що Осадчий Ф. І. засуджений до десяти років ув’язнення без права листування і по 
закінченні покарання повернеться додому. А наприкінці 1980-х років діти Федора 
Івановича отримали довідку, що у 1937 році їхнього батька розстріляли.

Знищували кращих – найбільш освічених, активних. Часто у них навіть на-
щадків не залишалося. Найсприятливіші умови для виживання були для осіб, поз-
бавлених шляхетних почуттів. Катування й страх перед ними породжували нові 
інстинкти, рефлекси, психофізіологічні зв’язки. Змінювалася психіка.

Сучасний київський історик Сергій Білокінь зробив висновок, що суспільна кри-
за на пострадянському просторі є прямим наслідком нищення людської субстанції 
попередньою комуністичною системою.

Гостомель – селище міського типу у Київській області. Із 22 липня 1967 року 
підпорядковане Ірпінській міськраді. Рішенням Київського облвиконкому від 10 
квітня 1972 року Мостище включене до селища міського типу Гостомеля.  Станом 
на 1 травня 2017 року наявна кількість населення становить 15 070 осіб, постійне 
населення  — 15 015.



Період Другої світової війни 
Іменами героїв війни названо вулиці селища.
Із початком Великої Вітчизняної війни населення Гостомеля відразу взяло участь 

у будівництві оборонних укріплень біля Мощунського лісу. Оборонні позиції на 
річці Ірпінь тримали 171-а і 20-а дивізії, 3-я повітряно-десантна бригада Червоної 
армії, у боях також брало участь місцеве населення.

6 липня 1941 в районі Гостомеля пілот 36-ї авіаційної дивізії молодший лейте-
нант Зайцев кілька разів атакував німецький літак, витративши всі набої, спря-
мував свій літак на ворожий і пропелером зрізав його хвіст. Ворожий літак упав і 
згорів, двоє німецьких пілотів, хоч і вистрибнули з літака, але загинули. Молод-
ший лейтенант Зайцев вдало приземлився неподалік свого аеродрому. Іменем героя 
названо одну з вулиць селища.  У 1969 році їм споруджено меморіал.

Героя Радянського Союзу пілота-винищувача капітана В. К. Кулешова було зби-
то у повітряному бою над Мостищем. Його ім’ям названо одну з вулиць у Мостищі. 
З Гостомеля тільки під час першої мобілізації пішло на війну 269 бійців.

Німецькі фашистські загарбники наступали по всьому фронту і 24 серпня 
1941 року о 4-й годині дня селище Гостомель без опору зайняли окупанти.

За період війни фашисти закатували 31 особу, спалили 60 житлових будинків, 
вивезли на примусові роботи 115 юнаків і дівчат.

Сума збитків гостомельців від окупантів становила 7 мільйонів 711 тисяч 793 
карбованці (за довоєнними цінами), а загальна сума збитків жителів Мостища — 
4 мільйони 138 тисяч 695 карбованців, 67 жителів цього села загинули на фрон-
тах Другої світової війни.

Партизанський опір окупантам 
19 серпня 1941 року німці окупували Гостомель. Але радгосп окупанти зали-

шили. Колгоспно-радгоспна система була зручною формою експлуатації селянства.
У травні 1943 року було створено Києво-Святошинський райком ЛКСМУ. Його 

першим секретарем був затверджений Андрій Смирнов, який працював монтером у 
радгоспі. Він налагодив старенький радіоприймач РПК-10 і слухав Москву. Госто-
мельські підпільники псували сільськогосподарський реманент, поширювали зве-
дення Радінформбюро і збирали розвідувальні дані. Молодий лікар Гостомельської 
лікарні Надія Солодюк ходила до лісу лікувати тяжкопоранених партизанів.

У 2011 році в Києві вийшла друком книга «Рідня. Поліція і партизани, 
1941–1944. На прикладі України». Це збірка документів вермахту, СС, НКВС 
– ГРУ, Центрального і Українського штабів партизанського руху, партійних орга-
нізацій, а також інтерв’ю з учасниками і свідками подій. Звичайно, більшість доку-
ментів була написана російською мовою. Тому й книгу видали російською мовою. 

Гостомельський край: історія
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Автори-укладачі Олександр Гогун, Іван Дерейко і Анатолій Кентій пояснюють, що 
однією із головних причин обмеження дослідження територією України є значно 
краща доступність відповідного архівного матеріалу в Україні порівняно з Росією 
і Білоруссю. На перший погляд, дивна назва книги пояснюється тим, що в поліції 
і партизанах служили люди однієї національності, нерідко односельчани, а часто 
й родичі. Боротьба між ними перетворювалася на братовбивчу в прямому значенні 
цього слова.

У збірнику є документи і про наш край та наших земляків, зокрема про роз-
гром поліцейського куща в Гостомелі влітку 1943 року. Під час війни командир 
Київського партизанського загону Яків Кузнець, комісар і начальник штабу загону 
звітували, що розгромили район поліції, вбили коменданта гостомельської поліції 
і трьох поліцаїв, захопили цінну документацію, 11 гвинтівок, 5 револьверів, дві 
тисячі патронів, тридцять гранат, харчі і обмундирування на 15 осіб. Семеро по-
ліцаїв перейшли в партизанський загін, а решта розбіглася. А в бесіді молодшого 
наукового співробітника Комісії з історії Великої Вітчизняної війни при АН УРСР 
П. Новохацького з Я. Кузнецем після війни цей епізод має інший вигляд. 

В Гостомелі служило 32 поліцаї. Комендантом поліції був Бакланов (старший 
лейтенант Червоної армії, колись служив у білогвардійських частинах). Розпові-
дали, що він здав в полон німцям свою роту і здався сам. Він висилав людей на 
примусові роботи в Німеччину, розстрілював, убив двох партизанів. Всі поліцаї 
відзначалися жорстокістю.

У Гостомелі на склозаводі перебував німецький гарнізон (300 осіб), а в школі 
розташувалися власовці (400 осіб). Між ними, біля шосе, було приміщення полі-
ції. Воно було оточене дротяним загородженням. На подвір’ї влаштовано окопи і 
бункери.

Партизани вирішили напасти на поліцаїв, коли ті отримають харчі, пиво і горілку.  
О 12-й годині ночі командир Київського партизанського загону Яків Кузнець і 

11 партизанів підійшли до поліцейської садиби. Розрахунок партизанів був вірним. 
На подвір’ї вартувало двоє поліцаїв напідпитку. Кузнець і партизан Русакович 
рушили до дротяного загородження. Поліцаї запитали, хто йде. Русакович, одяг-
нутий в однострій коменданта поліції, закричав у відповідь:  «Що ти не бачиш?!» 
Кузнець і Русакович забрали у поліцаїв зброю. В нічній тиші двічі пролунав свист. 
Решта партизанів зайшли на подвір’я поліції. Потім партизани увійшли в при-
міщення. Поліцаї спали. Партизани забрали їхню зброю. В цей час вулицею про-
йшов німецький патруль, але нічого не помітив. Після цього партизани розбудили 
поліцаїв, як згадує Кузнець, «не особливо делікатно». Шинелі, взуття і харчі за-
горнули в ковдри, навантажили на поліцаїв і вивели їх на подвір’я. Яків Кузнець 
відчинив камеру і побачив там селянина із Мостища. Його відпустили. Кузнець 
вийшов на ганок і, побачивши лікаря загону Надію Солодюк, згадав, що вона ще 
по дорозі в Гостомель просила дозволу вбити коменданта поліції Бакланова. За на-
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казом командира Кузнеця, Русакович і Сербін відвели Бакланова назад у будинок. 
Яків Кузнець запропонував Надії Солодюк виконати те, що вона хотіла. Коли вона 
зайшла в будинок, Бакланов закричав: «Лікарю, врятуйте!» Солодюк ударила його 
німецькою гранатою в обличчя, а коли він упав, завдала удар беззвучкою (так пар-
тизани називали ніж) у плече. Комендант з криком про допомогу схопився руками 
за лезо ножа. Бакланова вдарили прикладом карабіна по голові, а лікар перерізала 
йому горло.

Потім партизани повели поліцейських у ліс. Поліцейські несли вузли з речами 
і свої гвинтівки, з яких уже було вийнято затвори.

Кузнець упізнав серед поліцейських Бойка і пригадав один випадок. Наприкінці 
1942 року хлопчик років 13-14 їхав велосипедом у село Луб’янку міняти речі на 
хліб. У Баланівці його зупинив поліцай Бойко, оголосив євреєм і застрелив, а речі 
q велосипед забрав.

Яків Кузнець розповідав: «Ми підійшли до Бучанського лісу. Бойку було нака-
зано роздягтися (одяг нам був потрібний), а Сербіну доручено його знищити. Сер-
бін вистрелив йому в потилицю. Бойко впав. Його втягли в канаву. Лікар пішла, 
перевірила і доповіла, що він мертвий. Група рушила далі».

В яру, біля станції Ворзель, де мали переходити залізницю, було влаштовано 
партизанський суд. Двоє партизанів були проти розстрілу полонених поліцаїв, але 
командир Кузнець і інші проголосували за розстріл. Поліцейських розділили на дві 
групи. Меншу групу відвели вбік, а 19-м поліцейським наказали роздягтись і ляг-
ти долілиць. Кузнець звернув увагу на 17-літнього поліцейського Романюка із села 
Мощуни. Він пожалів хлопчика, наказав йому одягтися і перейти до першої групи. 

Решту поліцейських зарізали ножами. Але одного не дорізали. Він раптом 
схопився і кинувся тікати. Троє партизанів погналися за ним, але незабаром 
повернулися й сказали, що не знайшли втікача. Але цей поліцай знав багатьох 
партизанів. Яків Кузнець послав за ним двох партизанів. На світанку вони по-
чули стогін. Поліцейський прохав не вбивати його, він і так помре. Але хлопці 
добили його.

Від фашистів Гостомель визволяли двічі
У виданих пізніше спогадах Якова Кузнеця розповідь про ліквідацію поліції 

дещо пом’якшена. Там Солодюк убиває Бакланова, бо він намагався чинити опір, а 
поліцейських розстрілюють, бо вони намагалися привернути увагу німців.

Гірша ситуація склалася з помічником Бакланова Гудименком, який ночував 
дома. Гудименко почав відстрілюватися і поранив Антона Забарила. Партизани 
кинули у вікно Гудименка гранату і, підхопивши пораненого товариша, почали 
відходити городами. До ранку Антон не дожив. 

З певністю можна сказати, що партизани розгромили гостомельський кущ полі-
ції і вбили деяких поліцаїв.
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Бойова група Петра Шльонського із партизанського загону імені Міжнародно-
го юнацького дня отримала завдання підірвати міст на річці Ірпінь у Мостищі. 
Чотири доби лежали партизани в болоті, зарослому очеретом. Але не могли піді-
братися до моста, бо стояли ясні місячні ночі. На четверту добу, скориставшись 
передранішнім туманом, підтягли човен ближче до мосту. І знову день лежали в 
очереті. Надвечір небо затягло хмарами, пішов осінній дощ. Партизани заванта-
жили човен вибухівкою і, прихопивши бікфордів шнур, тихо попливли до мосту. 
Його було підірвано.

Від німецьких окупантів Гостомель визволяли двічі. Вперше – 13 жовтня 
1943 року. Але наступного дня німці знову захопили селище.

5 листопада частини 74-ї стрілецької дивізії визволили Мостище. 6 листопада 
1943 року до 12-ї години 109-й стрілецький полк 74-ї стрілецької дивізії визволив 
Гостомель.

Експонати історичного музею і меморіал, с. Гостомель 
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Ніхто не забутий, ніщо не забуто
Щороку вдячні гостомельці гідно вшановують пам’ять своїх односельців, які 

полягли на фронтах Великої Вітчизняної війни. Напередодні Дня Перемоги, який 
відзначає увесь наш народ, велика кількість людей збирається біля руїн ДОТу часів 
війни у Мостищі. Тут, під величними мостищенськими соснами, проходять урочи-
сті заходи: мітинг, святковий концерт, урочистий марш військових, поздоровлення 
ветеранів, 22 роки поспіль підтримку на організацію урочистостей, що відбувають-
ся тут, надає селищний голова Юрій Прилипко.  Усіх бажаючих пригощають сол-
датською гречаною кашею з військової польової кухні. У багатьох на очах бринять 
сльози — вони згадують своїх друзів та рідних, які не повернулися з війни.

Після закінчення урочистостей ветеранів та гостей розвозять на замовлених ав-
тобусах по домівках. А наступного дня, — 9 Травня — вони знову зустрічаються, 
щоб покласти квіти біля пам’ятників загиблим воїнам у Гостомелі, на Баланівці 
та у Мостищі.

Вічна слава усім, хто загинули у боях за визволення нашої Батьківщини від 
німецько-фашистських загарбників!

Спогади ветеранів
Солдати Великої Перемоги — вони серед нас!

На сучасному етапі перегляду і переоцінки багатьох сторінок історії України у 
роки Другої світової війни стало особливо актуальним питання вивчення історії 
своєї малої Батьківщини, дослідження 
героїчної долі, її людей, їх життєвий 
приклад мас стати для нас взірцем. З 
Гостомеля тільки під час першої мобілі-
зації пішли на фронт 269 бійців. 

І серед них Петро Тарасович Червоний 
та Євдокія Каленківна Грачова.

«Роки забрали моїх однопол-
чан, але пам’ять про них і досі 

жива». 
Петро Тарасович Червоний, незва-

жаючи на поважний вік, йому вже за 
дев’яносто, ще й досі добре виглядає та 
залишається оптимістом, хоча пройти 
довелося багато лихоліть, голодомор і Петро Тарасович Червоний
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війну. Причому воювати, він посміхається, довелося з нащадками самураїв, тоб-
то японцями. «Вони не знали страху, коли йшли в бій, а ще їм на своїй землі було 
легше, ми всі були солдатами, тому не беруся судити про історію… – ділиться 
спогадами ветеран.— На фронті я був сержантом, форсував річку Амур, брали 
Харбін». 

— А яким був найскладніший бій під час війни?
— Вони всі були нелегкими. Але згадується, коли мені був даний, на перший 

погляд, непосильний наказ – переправитися на протилежний берег без усіляких 
плавзасобів, але що значить наша вроджена винахідливість, неподалік були те-
леграфні стовпи, 10 довелося спиляти та зв’язати мотузками, щоб таким чи-
ном облаштувати плоти для переправи. І хоч японські кулеметники били дуже 
прицільно, ми вдало доправилися до протилежного берега. Взагалі, серед підлеглих 
мого відділення, котре складалося з 12-ти чоловік, загинув тільки один солдат, 
але шкода, що роки вже забрали усіх моїх співслуживців, але пам’ять про них 
жива й досі. І в цьому сенсі, я можу сказати досить чітко, ми назавжди в нео-
платному боргу перед тими, хто творив Велику Перемогу. Саме їм завдячує сучас-
на Європа за перемогу над фашизмом,  вірю, що війну на Донбасі виграємо також, 
бо за нами правда…».

— Петре Тарасовичу, а давайте поговоримо про мирне життя.
— Працював каменярем і столяром, взагалі люблю трудитися, робота, хоч на 

перший погляд і проста, але саме вона дає сили, ще й досі люблю доглядати за 
городом. Щодо біографії, народився в селі Ìайданівка Бородянського району. Радий, 
що доля звела з моєю дружиною, Надією Романівною, якій вже 85 років й вона та-
кож багато пережила…

— У Вас була любов з першого по-
гляду?

— Саме так, хочу сказати, щоб 
не траплялося в житті, але тре-
ба цінувати свої почуття до своїх 
половинок. Взагалі, любов і тримає 
мене на цьому світі. 

«Добро рятує світ».
Єдокія Каленківна Грачова пішла 

на фронт у 16 років. І хоч вік був не 
призовний, але для тих, хто вихову-
вався в інтернаті, такі цінності, як 
патріотизм, були в самому серці. Во-
ювала  командиром артилерійського 
розрахунку  гармати,  яку називали Євдокія Каленківна Грачова
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«сорокапяткою». Особливо згадує бої в Угорщині, вони були дуже запеклими. Опе-
рація тривала 108 днів. Штурм добре укріплених позицій перетворив Будапеш-
тську операцію на одну з найбільших та найкровопролитніших битв в історії 
Другої світової війни.

Але Євдокія Каленківна скромно говорить про героїзм на війні, каже: «головне 
бути людиною у всіх складних ситуаціях». Сьогодні їй 93-й рік, і хоч зі здоров’ям 
уже є проблеми, все одно не втрачає інтересу до життя, ще доглядає за квіта-
ми на присадибній ділянці, але доводиться користуватися ходунками. Особливо 
вдячна, що в Гостомелі завжди шануються традиції доброчинності, які з року в 
рік продовжує селищний голова Юрій Прилипко, згадує, що задовго як він прийшов 
до влади, допоміг їй вирішити питання з будівництвом господарської споруди на 
прибудинковій території, профінансувавши всі роботи. «А скільки він допомагає 
людям і робить для селища, причому не тільки від свята до свята згадує вете-
ранів... Добро рятує світ»,– зауважує, глибоко замислившись, Євдокія Каленківна. 

Експонати історичного музею,  с. Гостомель



Під час святкувань Дня Перемоги
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Воїни-інтернаціоналісти нашого селища
Афганістан...
Згадаймо ті дні, коли разом з світанком
Вставали вони, мчались на танках,
Або «БеТееРом», вперед на ті гори,
Де ворог засів, що бив по колонах…

Згадаймо бої. Згадаймо загиблих.
Шануймо батьків наших рідних. 
Пониклих в журбі за синочком, 
що смерть там знайшов...
Геройськи загинув! У вічність пішов!..

Не всі вони повернулися з далекого походу.  Не повернулися додому з афганської 
війни 3360 воїнів-українців; з них 3280 загинуло, а 80 пропало безвісти чи потра-
пили в полон. Дорогою героїв пішли у безсмертя наші односельчани: Володимир 
Радченко і Анатолій Чайка. Пам’ять про них на обелісках подвір’я біля селищної 
ради, де колись була школа, в котрій вони навчалися. На війну у Афганістані було 
відправлено 48 наших земляків, чимало гостомельців воювали в інших гарячих 
точках: Чехословаччині, Африці, на Кубі.
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 Військова форма й гітара  воїна-інтернаціоналіста  Віктора Цитроша 
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АТОвці Гостомеля
…Герої не вмирають, герої поміж нас,
Вони нас захищають, коли приходить час.
Герої не вмирають, вони завжди живуть,
У себе я питаю, чого так рано йдуть…

Неоголошена війна, що розпочалася у нашій країні в 2014 році під назвою АТО, 
не залишили їх байдужими, близько 300 жителів Гостомеля пішли на передову 
боронити країну й чимало наших воїнів з Гостомеля й сьогодні на фронті. Наші 
ветерани АТО воювали в найгарячіших точках протистояння російській агресії і 
вийшли живими з Іловайського та Ізваринського оточення, з-під Дебальцево, інші 
ж пішли у вічність, дорогою світлої пам’яті і безсмертя.    

Олександр Олександрович  СТАРОВ
(28 червня 1979 – 21 вересня 2014)

Старшина, 25-й батальйон територіальної оборони 
«Київська Русь»

Загинув 21 вересня 2014 року близько 6-ї 
ранку під час нападу бойовиків на блокпост 
25-го батальйону територіальної оборони «Ки-
ївська Русь», неподалік Дебальцевого Доне-
цької області. Старов Олександр Олександро-
вич під час мінометного обстрілу отримав 
поранення, несумісне з життям. Указом Пре-
зидента України № 109/2015 від 26 лютого 
2015 року «За особисту мужність і високий 
професіоналізм, виявлені у захисті державно-
го суверенітету та територіальної цілісності 
України», нагороджений орденом «За муж-
ність» ІІІ ступеня (посмертно).

«Яка гарна наша Україна, якби ти тільки 
знала, і я не можу не стати на її захист від 
підступників загарбників», згадує слова сина 
мама героя Раїса Михайлівна. 

Сьогодні Олександр Старов поглядом із віч-
ності оберігає ЗОШ № 14.

Олександр Старов
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А була сотня – тепер вже тисячі
Крилатих Ангелів в Небеснім батальйоні
Усі вони до Бога відійшли.
Щоб зберегти життя мільйонів.
Тепер вони стоять на блокпосту,
що зветься «батальйон небесний».
Й продовжують тепер на небесах вони
свій шлях й обов’язок почесний.

Ігор Ігорович ГОРБЕНКО
(13 січня 1983 – 24 червня 2014)

Український спецпризначенець, підполковник групи «Альфа» 
Служби безпеки України

Ігор Горбенко закінчив Ніжинську гімна-
зію №3, після чого навчався у Чернігівському 
військовому ліцеї та Полтавському інституті 
зв’язку. Служив у спецпідрозділі «Альфа» 
Служби безпеки України. Під час війни на 
Сході України у 2014 році виконував наказ 
забезпечення блок-посту апаратуроюзв’язку.

24 червня 2014-го біля гори Карачун під 
Слов’янськом терористи збили за допомогою 
переносного зенітно-ракетного комплексу 
український військовий вертоліт Мі-8, який 
повертався з блокпоста з фахівцями, що вста-
новлювали апаратуру з метою фіксації фактів 
порушення перемир’я в зоні проведення АТО. 
У вертольоті перебували п’ятеро членів екі-
пажу та четверо працівників СБУ, зокрема й 
Ігор Горбенко.

3 липня 2014 року його було поховано у 
Гостомелі.

Посмертно нагороджений Орденом Богдана 
Хмельницького III ступеня з присвоєнням вій-
ськового звання «підполковник».

Ігор Горбенко

1494–2017 



Андрій  Анатолійович БлОНСьКий
(25 червня 1974 — 07 листопада 2016)

Служив лейтенант розвідником в 11-му 
батальйоні. Він народився і виріс на Ба-
ланівці (мікрорайон Гостомеля), де мав 
багато друзів та приятелів, які любили та 
поважали його за веселий і легкий харак-
тер, щирість, щедрість та вроджене почут-
тя справедливості.

З 1991 до 1997 року Андрій навчався в 
Київському вищому інженерному училищі, 
але службу розпочав у повітрянодесантних 
військах, на посаді командира взводу.

Андрій Блонський
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Музей селища Гостомель
22 лютого 2001 року завдяки багаторіч-

ній краєзнавчій роботі учнів та вчителів у 
школі було відкрито музей історії селища 
Гостомель.

Музей складається з 11 розділів і кіль-
кох музейних залів, присвячених різним 
періодам історії селища і налічує більше 
2000 експонатів. Серед них: речі побуту, 
одяг, фотографії, зразки продукції місцевих 
заводів, документи та інші цікаві й цінні 
експонати.

Перший розділ присвячено періоду від 
найдавніших часів до XVIII століття. Від-
криває його зображення «Приірпіння в дав-
ні часи». У розділі представлені археоло-
гічні знахідки на території села Мостище, 
залишки кісток  мамонта, шерстистого но-
сорога; перші знаряддя праці, посуд. Знач-
ну історичну цінність має передрук двох 
грамот литовського князя Олександра 1494, 
1496 років, у яких уперше згадується назва Гостомель. На стендах експонуються 
портрети князів, які бували в Гостомелі чи якимось чином впливали на історію се-
лища. Зразок грамоти магдебурзького права нагадує, що у 1614 році це право було 
надано Гостомелю. Висвітлюється хронологія переходу Гостомеля від одних поль-
ських власників до інших. На стенді представлені також документи, інші екс-
понати, що розповідають про добу національно-визвольної війни 1648–1654 
рр. під проводом Б. Хмельницького.

Другий розділ краєзнавчого музею присвячений історії Гостомеля періоду 
ХVІІІ — поч. ХХ століття. Значна частина експонатів розповідає про заснування 
та історію православного храму у Гостомелі. Це світлина Свято-Покровської цер-
кви — архітектурної пам’ятки XVII століття — у минулому та сучасний її вигляд.

Експозиція розповідає й про економічний розвиток нашого селища в ХІХ сто-
літті та напередодні революції 1905–1907 років. Представлено тут звіти, довідки, 
статистичні дані.

Третій розділ музейної експозиції присвячений періоду 20–30-х років XX 
століття. У ньому систематизовано матеріали, які розповідають про економічні 



53

1494–2017 

перетворення в селищі, розвиток освіти після закінчення громадянської війни, а 
також про жахливі події 30-х років — репресії та голодомор.

Четвертий та  п’ятий розділи музею присвячено історії Гостомельського склозаво-
ду, який є гордістю нашого селища. Це одне із найбільших підприємств  Гостомеля.

Шостий розділ розповідає про роботу гостомельського підприємства — 
КСП «Бучанський». За цими музейними матеріалами  можна прослідкувати всі 
етапи становлення та розвитку колективного сільськогосподарського підприємства.

Сьомий розділ —  «Велика Вітчизняна війна».
Музейні експозиції цього розділу мають наступну структуру:
— Початок Великої Вітчизняної війни та окупаційний режим.
— Гостомельчани на фронтах війни.
— «Ніхто не забутий, ніщо не забуто».
У результаті пошукової роботи учнівського колективу школи вдалося відслід-

кувати бойовий шлях багатьох односельчан, про що розповідають фотоматеріали, 
описи бойового шляху, бойові нагороди, фронтові листи, військові квитки, матері-
али періодичної преси 1945 р. Спільними зусиллями пошукової роботи учнівського 
та педагогічного колективу було відтворено імена всіх гостомельчан, які загинули 
на фронтах Великої Вітчизняної війни. Імена 193 односельчан занесені до списку 
«Ніхто не забутий, ніщо не забуто».

В експозиції представлено і речові пам’ятки війни — гранати, солдатські фляги, 
пілотки, офіцерські фуражки.

Наступний, восьмий розділ, знайомить відвідувачів музею з роботою одного із 
підприємств Гостомеля — авіаційним науково-дослідним комплексом ім. О. Ан-
тонова. В експозиції зібрано матеріали, які розповідають про історію заснування 
льотно-дослідницької і довідної бази, про сучасну діяльність цього підприємства.

Про культурне життя селища йдеться в одному із наступних стендів музею — 
у дев’ятому розділі. Тут представлені твори поета Кленца В. Б. Матеріали і фото 
розповідають про його творчий шлях.

Великий внесок у розвиток культури селища зробили ветерани, які організува-
ли хор під керівництвом Рукояшного В. В.

Матеріали наступного стенда присвячені місцевим органам виконавчої влади —
Гостомельській селищній раді. Сотні односельчан, більш ніж за півстоліття, були 
депутатами селищної ради. Всі вони сприяли розвитку Гостомеля. Про це розпові-
дають списки найактивніших депутатів усіх скликань та їхні фото, які представ-
лені на стендах.

Шкільний краєзнавчий музей відіграє велику роль у вивченні історії рідного 
краю, села, вулиці, домівки — місцевості, де людина народилася і виросла. Він 
виховує глибоку повагу до вікових народних традицій, історико-культурної спад-
щини.



54

Гостомельський край: історія

Завдяки вивченню, використанню місцевого історичного матеріалу учні мають 
змогу вийти за межі підручників, відчути історичні події, осмислити історичні 
процеси. Використання краєзнавчого матеріалу дає змогу зробити більш цікавими 
уроки з історії, київщинознавства, географії, української літератури. Ці матеріали 
духовно збагачують кожну особу, виховують нездоланну відданість Вітчизні, вчать 
шанувати свій народ.

Ìатеріали з історичного музею ЗОШ № 13, с. Гостомель
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Експонати з 
історичного 

музею
 ЗОШ № 13, 
с. Гостомель
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Експонати з 
історичного

 музею
 ЗОШ № 13, 
с. Гостомель
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Історія селищної бібліотеки
Храм книжної мудрості Гостомеля, котрий очолює Зоя Мілевська, знаходиться 

у найдавнішому приміщенні краю. Будинок пережив два століття й зберігся до 
наших днів. У 1876 році будівля бібліотеки, як згадують старожили, належала 
Ігнату Литвиненку та Литвиненко Федосці, по вуличному їх звали Майнули. У 
20-роках під час розкуркулення будинок Литвиненків забрали й відкрили першу 
бібліотеку, як тоді ще казали хату-читальню. У 30-роках на бібліотеці була ще 
вивіска КолБуд, себто колективний будинок, але в ньому була й бібліотека. У Кол-
Буді займався хоровий гурток, духовий оркестр — керівник Мальчевський Антон 
Карлович. Його син, Леонід Антонович, якому сьогодні вже 94-роки й досі викла-
дає в Центрі творчості дітей і юнацтва уроки духової музики.
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У 1941 році, коли Гостомель зайняли німецько-фашистські окупанти, примі-
щення було зайнято їхніми вояками.

З 1944 року бібліотека починає працювати знову, а з 1950 року тут влаштовува-
лися кіноперегляди.

У бібліотеці сьогодні є велика скарбниця книг. Серед них книги наших земля-
ків-письменників, зокрема рідкісні видання краєзнавця Галини Осадчої. Вона була 
учасником Другої світової війни у званні майора медичної служби, удостоєна орде-
на Богдана Хмельницького, медалі «Захисник Батьківщини» та інших нагород. Тут 
також є книги Радія Радутного, Володимира Кленца.  
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Учасники народної самодіяльності, що збиралися в приміщенні  
нинішньої селищної бібліотеки, с. Гостомель

Під час робочої зутрічі з авторами книги  А. Зборовським, 
В. Собчуком, активним читачем А. Топалом
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Через серце Гостомеля пролягли дороги,
Зв’язалися перехрестями давні віки,
І просять у храмі Святої Покрови, у Бога,
Благословення в походи знов козаки.
Щоб в зоні АТО боронить Україну, 
Життя віддаючи за друзів своїх,
Щоб небо Гостомеля було мирне,
І світле для цілого світу і всіх. 

Валентин СОБЧУК,
член Національної спілки журналістів і 

письменників, лауреат Національної премії 
ім. Антоновичів

1494–2017 
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Герой України з золотою зіркою № 1, 
льотчик-випробувач, Олександр Галуненко: 

«Гостомельське небо, як і люди для мене особливі…»

Перший Герой України, легендарний льотчик-випробувач Олександр Галуненко  
завжди бажаний гість у Гостомелі, він охоче відвідує урочисті заходи в нашому 
селищі, зокрема бував на цьогорічних святкуваннях Дня Перемоги біля ДОТу в 
«Канадському містечку».

Незважаючи що йому виповнився 71 рік, він і досі активний та завжди від-
критий до спілкування. «Гостомельське небо, як і люди для мене особливі,— го-
ворить Олександр Васильович,— це пов’язано не тільки з професією та близьким 
розташуванням аеродрому, де працює чимало жителів селища, є козацький дух в 
гостомельчанах, адже неспроста містечко булокозацьке, а я і сам родом з козацько-
го краю, народився в селі Троїцьке Мелітопольського району Запорізької області. 
Особливо відрадно, що Гостомель сьогодні розвивається і багато зусиль до цього 
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докладає селищний голова Юрій Ілліч та його команда. Не має сумніву, що всі 
задуми здійсняться, адже я також не відразу підкорив небо, так коли є мрія та 
зусилля, то результат завжди буде позитивним...».

— Коли починався Ваш шлях до авіації?
— Стежки мого дитинства були тернистими, батьки рано пішли з життя, з сьо-

мого класу, щоб полегшити життя бабусі з дідусем, пішов навчатися до найближ-
чого інтернату, а згодом опинився у інтернаті, розташованому безпосередньо на 
острові Хортиця, у Запоріжжі. Як і більшість хлопчаків тих часів, почувши гуркіт 
літаків, задивлявся в небо, і звичайно ж, мріяв щоб колись також торкнутися до 
хмар крилами стального птаха. Однак спочатку небо обійняв під куполом пара-
шута. До речі, першій стрибок зробив водночас зі своєю майбутньою дружиною 
Валентиною, з якою прожив майже півстоліття, і хоч вона вже на Небі, завжди 
згадуватиму те небо й ту висоту, з якої ми наважилися зробити крок на зустріч 
хмарам і юнацьким мріям. Це стало однією з улюблених історій нашої родини – як 
моя Валя тоді випередила мене, стрибнувши першою.

— А як Ви познайомилися з майбутньою дружиною?
— Ми навчалися в інтернаті в одному класі, а через деякий час навіть опини-

лися за однією партою, адже класна керівниця сподівалася на позитивний вплив 
відмінниці Валентини на мене. Й не помилилася!

Пізніше було навчання в авіаційному училищі, Ленінградському інституті авіа-
ційного приладобудування, Школі льотчиків-випробувачів, улюблена робота…

— Ви сказали, що Гостомельське небо для Вас особливе, чим воно так запам’я-
талося?

— У цьому небі відбувалося моє становлення як льотчика-випробувача. При-
йшовши на підприємство «Антонов», відразу після випуску зі Школи льотчи-
ків-випробувачів, все своє льотне життя я провів саме тут. Якщо скласти всі годи-
ни, проведені в польотах на антоновських літаках, вийде політ тривалістю більше 
календарного року. Тож запам’ятати було що!

— Професія льотчика-випробувача постійно пов’язана з ризиком, які риси ха-
рактеру в ній найголовніші?

— По-перше, потрібно всім серцем любити цю справу. Віддавати їй всього 
себе — постійно вдосконалюватися, працювати над власними знаннями та нави-
чками й особистісними характеристиками, стежити за досягненнями авіаційної 
галузі, засвоювати передовий досвід та багато іншого. В екстремальній ситуації 
ти можеш розраховувати лише на свої можливості, отже маєш весь свій вільний 
час присвячувати своєму професіональному розвитку. Адже ця праця помилок 
не пробачає: на заслужений відпочинок за віком льотчики-випробувачі виходять 
рідко. Розуміючи це, дану професію і вибирають собі тільки сильні духом, сміли-
ві хлопці. А професія привчає їх бути ще й відповідальними, дисциплінованими, 
емоційно стійкими.
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— Які льотні випробування Ви вважаєте найскладнішими у своєму житті?
—    Простих випробувань не буває взагалі – це завжди ризик та відповідаль-

ність. До виконання кожного завдання готуєшся заздалегідь, прагнеш передбачити 
усі можливі складнощі та шляхи їх подолання. Але безперечно, що польоти на Ан-
225 «Мрія» з космічним багаторазовим човником «Буран» на зовнішній підвісці 
(тобто «на спи нілітака») були найбільш унікальними та безпрецедентними серед 
усіх інших випробувань. Сама по собі «Мрія» неперевершена та виняткова – польо-
ти на найбільшому транспортному літаку в світі за визначенням не можуть бути 
простими. Мені довелося першому у якості командира екіпажу, як у нас кажуть 
– «вчити «Мрію» літати», а водночас – вчитися самому пілотувати цей надзвичай-
ний літак. А наступний крок – польоти з теж таким собі немаленьким «Бураном» 
на спині – значно ускладнював процес пілотування. Крім «Бурана» зверху, ще й 
відповідальність, яка на нас, на екіпаж, теж вагомо тиснула! Слава Богу, ми гідно 
справилися. Показали диво, створене в Україні, всьому світові, визиваючи захо-
плення і подив не тільки пересічнихг ромадян, але й авіаційних експертів самих 
розвинутих країн.    

— Що Ви скажете про перспективи Вашого рідного підприємства та української 
авіації взагалі?

— Сьогодні, на жаль, наша країна переживає не самі легкі часи. Складнощі є 
мабуть у кожній галузі, на кожному підприємстві. ГП «Антонов» — не виключен-
ня. Нам сьогодні не просто втілювати імпортозаміщення, знаходити нових парт-
нерів та замовників, працювати в умовах відсутності державного замовлення й 
відповідно – фінансування, та при цьому не відставати від конкурентів – літако-
будівників інших країн світу, а іноді за своїми славетними традиціями, ще й ви-
переджувати їх по деяких питанням. Але – з чого ми й розпочинали свою розмову 
– нас відрізняє від усього іншоголюдства наш особливий козацький дух. Ми не від-
ступаємо перед труднощами, не опускаємо руки, а всім бідам на зло, працюємо ще 
активніше, енергійніше, завзятіше. Я вірю в те, що у антоновського підприємства 
все буде гаразд. Адже я знаю, які люди там працюють. Самовіддані своїй справі та 
закохані у небо та авіацію. Що найбільш радує – до нас сьогодні приходить й така 
саме молодь: вмотивована на роботу в авіації, патріотична та талановита. Скажу 
впевнено: доки в Україні народжуються такі сильні та розумні хлопці та дівчата, 
доки вони мріють про польоти та власну участь у розробці та створенні прекрасних 
літаків – є у нашої Батьківщини всі шанси залишатися авіаційною та літакобудів-
ною державою!

Стежками життєвого шляху
Олександр Васильович Галуненко живе в Бучі, в будинку, спроектованому за 

власним проектом.  Його шляхом пішов син Євген, якій є льотчиком-випробува-
чем ДП «Антонов». У Олександра Васильовича четверо онуків. Тепер коротко про 
основні життєві етапи. Закінчив Чернігівське вище військове авіаційне училище 
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льотчиків (1964–68) за спеціальністю льотчик-інженер, Ленінградський інститут 
авіаційного приладобудування (1971–74), Школу льотчиків-випробувачів Мініс-
терства авіаційної промисловості СРСР (1973–75). Працював в АНТК ім. Антонова 
з 1975 року льотчиком-випробувачем. Зараз радник Президента ДП «Антонов», 
Герой України, заслужений льотчик-випробувач СРСР, заслужений працівник 
транспорту України, заслужений майстер спорту України, президент Федерації 
авіаційного спорту України. Олександр Галуненко встановив 263 світові авіаційні 
рекорди, з них 110 – в одному польоті на надвеликому вантажомісткому літаку 
Ан-225 «Мрія». Ім’я українського льотчика занесене в 1991 році до «Книги рекор-
дів Ґіннеса». Мабуть, символічно, що імена наших двох славетних співвітчизників 
– Івана Кожедуба і Олександра Галуненка «зустрілися» на сторінках цієї книги.

 «Я за свою льотну біографію такої стійкості нервів ні у кого не зустрічав. Залі-
зо. В будь-якій ситуації він вів себе спокійно», – характеризує товариша заслуже-
нийльотчик-випробувач, Герой СРСР Юрій Курлін.

У підмосковному Жуковському Олександр Галуненко за два роки освоїв 11 (!) 
типів літаків, літав разом з майбутніми Героями Радянського Союзу, в тому числі 
Світланою Савицькою, першою в світі жінкою-космонавтом, яка вийшла у відкри-
тий космос. А випускний льотний іспит на літаку Су-7 у нього брав кумир юності 
легендарний льотчик-випробувач Володимир Іллюшин, син знаменитого авіакон-
структора.
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Історія Гостомельської освіти

Історія освіти древнього селища Гостомель, що існує вже понад п’ять століть, сягає в 
глибину віків. Невеличке селище Гостомель, що за переказами у сиву давнину мало 
назву Гостромир, розташоване за двадцять п’ять кілометрів від Києва, там, де неве-
личка річка Рокач, вигинаючись, зливається з Ірпенем, утворюючи маленький пів-
острів, що тоне в зелені садів та верболозів.

Перша згадка про Гостомель сягає 1494 року. Багато бачив він за час свого 
існування. І страждав, і втішався безліч разів протягом 512 років. Переходив з 
рук литовських князів в руки польських королів, вів запеклу боротьбу за своє 
визволення. Одним словом, жив і творив свою славну історію, хоча довгі століття в 
Гостомелі не було жодного грамотного православного християнина, окрім священ-
ника та причетника. І тільки у 1831–1832 роках за сприянням одного з наступних 
володарів селище — поміщика Фелікса Осиповича Березовського було утворено 
єврейське елементарне училище. Відтоді усі члени єврейської общини мали змогу 
навчитись грамоті. А трохи згодом, у цьому ж таки 1832 році, була створена цер-
ковно-приходська школа, де навчалось 40 дітей. Це була перша школа, де мали 
змогу здобувати освіту бідні селяни.

Приміщення церковно-приходської школи
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У 1900 році розпочала свою освітянську діяльність двокласна земська школа на 
170 чоловік. Та більшість дорослого населення селища все ще залишалось безгра-
мотним, тому у 1906 році за рахунок земства при Гостомельському двокласному 
училищі були створені вечірні класи для дорослих, у яких навчалось до 40 чоло-
віків і жінок. … У звітних даних за 1911 рік значиться, що всього навчалося 25 
підлітків, з них — п’ять дівчат. Працювало три вчителі.

У 1911 році за рік роботи вечірніх класів від Земства надійшло 278 руб. 45 коп., 
які були використані таким чином: Винагороди викладачам — 200 руб. Підручни-
ки та навчальні прилади для слухачів — 38 руб. 45 коп. Письмові приладдя для 
слухачів — 5 руб. освітлення — 20 руб. 75 коп. Інші витрати (на дрібні господарчі 
потреби) — 14 руб. 25 коп. Всього: 278 руб. 45 коп. У цей навчальний рік класи 
потребували світлових картин для чарівного ліхтаря. Завідуючий училищем про-
понував Земству виділяти 10–15 руб. щорічно на придбання книг для того, щоб 
створити власну бібліотеку для загального користування.

Вже у 1913 році чисельність слухачів у вечірніх класах збільшилась до 34 чо-
ловік, з них дівчат — до 13 чоловік. На цей навчальний рік Земською Управою 
для роботи вечірніх класів виділено 248 руб. (Газета «Ірпінський вісник» від 
12.06.99 р. стр. 13). 

Саме тут, у невеличкій двокласній школі, одержали свої початкові знання сла-
ветні гостомельчани: Шульга Михайло Сидорович — професор, доктор біологічних 
наук, чиє ім’я можна побачити на сторінках Української енциклопедії; Забарило 
Клим Степанович — професор Львівського університету; Шульга Іван Сидорович 
— головний лісничий у Пущі-Водиці. У спогадах Шульги Семена Івановича, ко-
лишнього учня земської двокласної школи, ветерана праці гостомельської школи 
значиться, що приміщення школи було розташоване на території сучасної ветери-
нарної лікарні, а згодом на тому місці, де нині височіє пам’ятник Слави.

20-ті роки ознаменувалися великими соціальними перетвореннями в розвитку 
селища. Гостомельський виконком звертає свої погляди на навчання та виховання 
підростаючого покоління. Не дивлячись на нестачу учительських кадрів, шкільних 
приміщень, учбових посібників, у Гостомелі була відкрита школа на 300 місць. 
Приміщення школи знаходилось спочатку на території сучасної ветлікарні, а зго-
дом на перехресті вулиць Червоноармійскої і Леніна. В новій школі вчили не тіль-
ки читати й писати, педагоги дбали про різнобічний розвиток молоді, а тому вони 
організували роботу фотогуртка, стрілкового гуртка. Історія залишила нам ім’я 
вчителя фізики Хомицького Олега Івановича, який створив хоровий гурток у шко-
лі — її гордість.

1936 р. —  рік відкриття в Гостомелі середньої школи, яку було збудовано у цен-
трі містечка. Першого вересня нова школа гостинно відкрила свої двері дітям. Ві-
домі імена першого педагогічного колективу, який очолив директор школи Родіон  
Кулицький. В наступному  1937 р.  відбувся  перший  випускний  бал.  Атестати 
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отримали 19 юнаків та дівчат, серед яких майбутні члени педколективу Шпак Ма-
рія Порфентіївна, Кодякова Марія Прокопіївна та Осадчий Володимир Петрович. 
40-і роки принесли нові випробування — окупацію селища німецько-фашистськи-
ми загарбниками. У вогненому 1941 році педколектив на чолі з директором Шті-
лерманом Михайлом  Нестеровичем  випускали в життя четвертий випуск — 15 чу-
дових юнаків та дівчат. А учні 9 – го класу так і не змогли стати десятикласниками 
- війна. І був серед них талановитий, музично обдарований юнак Мальчевський 
Леонід Антонович, який і досі керує духовим оркестром школярів. В тяжкі часи 
окупації вчителі й учні школи всіма силами боролися з поневолювачами. Членами 
підпільної організації, що діяла в Києво-Святошинському районі, стали вчителі 
Кодякова М. П., Шпак М. П., Шульга С. І. Зв’язковими між підпіллям і партиза-
нами стали вчорашні учні, хлопчики 10–12 років. В листопаді 1943 р. прийшло 
визволення на багатостраждальну гостомельську землю. Відбудову школи взяли на 
свої тендінтні плечі жінки — педагоги: директор школи – Білик Ольга Степанівна, 
вчителі – Ребрик Тіна Яківна, Завірюха Фрося Мусіївна, Майкова Паша Павлівна 

Приміщення середньої школи, де знаходиться нинішня селищна рада 
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та ін. Зранку вони проводили заняття в уцілілих кімнатах, а після обіду ставали 
до важкої роботи – треба було відновити школу. Скінчилася війна. В 1945 р. на 
роботу до школи приходить фронтовик, вчитель хімії Верстюк Федір Степанович. 

Він назавжди залишився в селищі. Невдовзі він стає директором школи і був 
ним протягом 20 років, а потім вчителем. Школу повністю буде відновлено та до-
будовано нове крило. В школі зустрів свою майбутню дружину, першу випускницю 
повоєнного випуску Онащенко Марію Олександрівну, яка згодом стала вчителем 
української мови і літератури. До сьогодні подружжя живе в селищі, радіє успіхам 
дітей та онуків, буває частим гостем в школі.

Минали роки, зростало селище, дітей шкільного віку ставало дедалі більше. 
Стара школа не могла прийняти таку кількість дітей, довелося організувати нав-
чання в дві зміни. Педколектив поставив питання перед селищною радою про бу-
дівництво нової школи. І ось нарешті настав довгожданий день — 13 жовтня 1994 р. 
В день, коли гостомельчани святкували 500-річчя рідного селища, вони отримали 
чудовий подарунок — нову красуню-школу. Першим директором школи – новобу-
дови був Пальніков О.Г., якого у 1995 р. 14 грудня, змінив на цій посаді Захлю-
паний В. М. Під керівництвом Володимира Миколайовича школа набувала нового 
розвитку, збагачувала та зміцнювала свої кращі традиції. Обладнаний комп’ю-
терний клас, придбано сучасну комп’ютерну копіювальну техніку, обладнані 49 
навчальних кабінети, бібліотеку, читальний зал, музей історії школи та історії 
селища Гостомель. Сьогодні у школі навчається 1003 учні у 37 класах. Педколек-
тив на чолі з директором Захлюпаним В. М. докладає багато зусиль для створення 
необхідних умов для навчання та всебічного розвитку учнів.

7 лютого 1997 р. в день 60 — річчя середньої школи зусиллями педагогічного 
та учнівського колективів було відкрито музей школи, де зібрані і систематизовані 
всі матеріали, пов’язані зі школою, її працівниками та випускниками, починаючи 
з 30-х років ХІХ ст. до наших днів.

У  2000–2001 н.р.  проведено  урочисте  відкриття  музею історії с.  Гостомель. 
20.03.2001 року відбулась презентація шкільного сайту, автором якого є директор 
школи Захлюпаний Володимир Миколайович.

З травня 2001 року школа почала випускати свою шкільну газету «Шкільний 
дзвінок», а з березня 2002 року вийшла електронна версія шкільної газети.

З березня 2002 року в школі почав працювати інформаційний центр навчаль-
но-виховної роботи.

1 вересня 2004 року в школі відкрито мультимедійний клас, обладнаний проек-
тором, демонстраційними моніторами, інтерактивною дошкою.

З вересня 2004 року школа є науковою лабораторією інформаційних технологій 
навчання КОІПОПК.

З лютого 2005 року в школі почав працювати другий комп’ютерний клас. 
З лютого 2008 року в школі працює два мультимедійних класи, обладнаних 
інтерактивними дошками та проекторами (подарунок Прилипка Ю. І.)
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Ірпінська загальноосвітня школа I–III ступенів
 № 13 бере свій початок із кінця 19-го сторіччя.

Iрпінська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 13 

Як повна середня загальноосвітня  школа заснована у 1936 році. 
Заклад розташований в селищі Гостомель. 13 жовтня 1994р. школа перейшла 

у нове приміщення.
У 2017–2018 навчальному році у школі навчається 1090  учнів у 39 класах.
Кількість працівників, які працюють у закладі  — 102 особи. З них педаго-

гічних працівників 68 осіб, бібліотекарів —  4, обслуговуючого персоналу  — 30. 
Серед педагогічних працівників: відмінник освіти України -15, учитель-методист  
— 12, старший учитель — 12, учителів вищої категорії — 26, учителів І категорії 
— 16, учителів ІІ категорії —  8, учитель-спеціаліст — 16.

У школі діє 49 навчальних кабінетів 32 з яких обладнані мультимедійною 
технікою: комп’ютерами, проекторами, екранами, периферійними пристроями. 
В школі є більше ніж 300 електронних програмних засобів навчального при-
значення, два комп’ютерних класи, клас нетбуків, мультимедійний кабінет, мето-
дичний кабінет, інформаційно-аналітичний центр навчально-виховної роботи, дві 
майстерні, дві спортивні зали, кімната народознавства, музей історії школи, музей 
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історії селища Гостомель, бібліотека з читальним залом, актова зала, кімната шко-
ляра, їдальня. Є також: медичний пункт, бухгалтерія. Школа працює на повній 
автономії, самостійно організовує харчування учнів. На території школи обладнані 
дитячий та спортивні майданчики, вуличні тренажери, футбольне поле з штучним 
покриттям.

Школа під’єднана до мережі Інтернет (виділена лінія), заклад забезпечений 
локальною мережею, школа має власний веб-сайт: http://www.school13-irpin.
nethouse.ua

Проблемне  питання  школи:  «Використання  сучасних  інформаційних  техно-
логій в управлінській  діяльності  та  навчально-виховному  процесі  загальноос-
вітньої  школи  в  умовах  впровадження  нових  Державних  стандартів. Вивчення  
історії  рідного  краю,  ознайомлення  учнів  з  культурною  спадщиною  україн-
ського  народу,  з  народними  традиціями,  формування  в  учнів  кращих  якостей  
національного  характеру,  виховання  громадянина  України».

Дослідно-експериментальна робота  та інноваційна діяльність:
1. Інноваційний проект  «Науково-методичні  основи  використання  інформа-

ційно-комунікаційних  технологій  у  навчально-виховному  процесі  в  середовищі  
«1  учень  — 1 комп’ютер»  на  базі  шкільних  нетбуків».

2.  Науково-педагогічний  проект  «Інтелект  України».
3.  З  2004 р.  до  2015 р.  школа —  лабораторія  інформаційних  технологій  

навчання  при  КОІПОПК,  мета  дослідження  якої  «Розробка, апробація та впро-
вадження сучасних інформаційних та комунікаційних технологій у навчально-ви-
ховний процес і управлінську діяльність керівника загальноосвітнього закладу».

4.  З  2012 р.  до  2015 р. — опорний  навчальний  заклад  «Психологічне  за-
безпечення  розвитку  конкурентоздатності  освітніх  організацій».

5.  З  2013 р. — опорний  навчальний  заклад  «Впровадження  стандартів  яко-
сті  превентивної  освіти».

6.  З  2013 р.  —  обласна  школа  передового  педагогічного  досвіду  «Органі-
зація  дозвіллєвої  діяльності  користувачів  бібліотеки».  

7. З 2017 р. — дослідно-експериментальні  2 перші класи (регіональний рівень) 
в контексті Концепції Нової української школи.

8. З 2017 р — експериментальний 10-тий клас з апробації інтегрованого курсу 
«Історія України в контексті всесвітньої історії».

Ірпінська ЗОШ І–ІІІ ступенів підтримує постійний творчий зв’язок з науковця-
ми АПН України щодо оновлення змісту навчально-виховного процесу початкової 
школи. У закладі відбуваються творчі зустрічі із співробітниками Інституту педа-
гогіки АПН України. Колектив учителів навчального закладу — творчий колек-
тив, у якому працюють обдаровані учителі, які мають високу науково-теоретичну 
і методичну підготовку, досконало володіють сучасними формами і методами нав-
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чання, спрямовують свою діяльність на вдосконалення та систематичне впрова-
дження інноваційних форм навчально-виховної роботи з учнями. Результатом їх 
діяльності стають нові моделі, методи, технології навчання і виховання. 40 учите-
лів школи пройшли підготовку за програмою «Інтел. Навчання для майбутнього». 
У своїй роботі вони використовують власні та створені з учнями школи мультиме-
дійні проекти. Найбільше таких проектів мають учителі: Захлюпана Н. П., Філіп-
чук В. І.,  Уховська Л. М.,  Будинська Л. В.,  Овсієнко Л. М.,  Смик Т. Р.  Цікаві 
творчі  надбання мають учителі Колесник Н. А., Павленко К. М., Ярильченко Н. В., 
Чернюк М. І., Чала Л. М., Біляк К. М. та інші.

Школа, лауреат Всеукраїнського конкурсу «100 кращих шкіл України», призер 
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Початкова школа — ХХІ сторіччя».

У навчально-виховному процесі школи органічно поєднуються різні форми ос-
вітньої діяльності з організацією змістовного дозвілля вихованців. Учні охоплені 
гуртками, які працюють на базі школи, а також в позашкільних навчальних за-
кладах. У школі діють гуртки художньо-естетичного, краєзнавчого, еколого-на-
туралістичного, науково-технічного, трудового, фізкультурно-спортивного напрям-
ків. Школярі — активні учасники різноманітних конкурсів, оглядів, фестивалів, 
виставок, акцій, свят, екскурсій.  У школі діють різні спортивні секції, організо-
вуються спортивні змагання, турніри, спортивні свята.

Навчально-методичне та матеріальне забезпечення дозволяє в повному обсязі 
виконувати навчальні програми, за якими працює колектив учителів школи.
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В одному із мальовничих куточків селища Гостомель знаходиться Ірпінська за-
гальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 14, що має славну історію, давні традиції та 
сучасні тенденції в організації навчально-виховного процесу. 

Історія освіти Гостомельщини бере свій початок від 1900 року. Цього року було 
відкрито першу двокласну земську школу, де навчалося 170 учнів. На місціниніш-
ньої ЗОШ № 14 до Великої Вітчизняної війни стояла льотна військова частина. 
Вона була невелика, особовий склад розміщувався у кількох казармах. Дітина-
вчались у селищі Гостомель. Після закінчення Великої Вітчизняної війни льотна 
частина повертається на місце своєї попередньої дислокації.

Постає необхідність відкриття школи для дітей військо вослужбовців. Команду-
вання військової частини виділяє під школу частину будинку, в якому розміщу-
валася військова медично-санітарна частина. І тільки значно пізніше, на початку 
50-х років, весь будинок було віддано школі. Але подія 1 вересня 1946 року стала 

Ірпінська загальноосвітня школа
 I-III ступенів № 14
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знаменною для всіх жителів містечка: була відкрита початкова школа. З почат-
ку свого існування вона довго  функціонувала  як малокомлектна. Працювало у 
школі два вчителі. Після  закінчення  початкової школи діти військовослужбовців 
здобували подальшу освіту, як правило, у Київській середній школі № 40. Ав-
тотранспортний зв’язок військового містечка з Гостомелем, Ірпенем, Києвом був 
відсутній. 

Із 1 вересня 1951 року школа одержує статус семирічної, а з 1960 року, відповідно 
до реформи, школа існує як Гостомельська восьмирічна політехнічна трудова школа  з  
російською  мовою  навчання. Директором  був  призначений Єрмашов П. М.

З вересня 1951 року починає працювати у школі вчителем історії та географії 
Євсігнєєва В. В. У1953 році її призначають директором школи. Цій нелегкій посаді 
віддала Віра Василівна 22 роки свогожиття. У період з 1956 до 1958 року кількість 
учнів у школі неухильно зростає. У 50-х роках постаєпитання про закриття вось-
мирічної школи як нерентабельної.  Так  тривало  до  початку  70-х років. На 1 
вересня 1962 року в школінавчається 90 учнів. Наповнюваність класів від 5 до 16 
учнів. У школі працює 13 учителів. Школа працює у дві зміни до кінця 1988–1989 
навчального року. Великого значення надавалось військово-патріотичній, спортив-
но-масовій роботі з учнівською молоддю.

У 1967 році, в зв’язку з упорядкуванням адміністративного поділу, селище 
Гостомель перейшло до міста Ірпеня. Відповідно і школа перейменована в Ірпін-
ську восьмирічну школу № 14. Період з 1963 до 1974 року у школі навчається від 
80 до 90 учнів. Поступово збільшується кількість учнів у школі. У 1974–1975 на-
вчальному році навчається у школі 116 учнів, а у 1979–1980 — 208 учнів.

З лютого 1976 року першим завучем школи призначено Харкевич (Забарило) О. П., 
яка пропрацювала на цій посаді 19 років.

З 1 вересня 1975 року директором школи стає Сінчук Я. Я., учитель фізики 
за фахом, талановитий педагог, мудрий керівник. За 11 років роботи на посаді 
директора Сінчук Я. Я. результативно пов’язував проблеми навчально-виховного 
процесу та будівництва нової школи. 

У школу 1 вересня 1986 року приходить новий директор — Ситницька В. І. 
У 1988 році було отримано дозвіл на виконання робіт з будівництва нової школи, 
яку будували військові будівельники 70-го УНР Київського Червонопрапорного 
військового округу. Двоповерхова школа на 489 місць була відкрита 1 вересня 
1989 року. Їй надано статус середньої школи.

У 1992 році на загальношкільних батьківських зборах було вирішено переваж-
ною більшістю голосів підняти клопотання перед відповіднимиінстанціями про пе-
реведення школи на українську мову навчання.

Сьогодні Ірпінська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 14 Ірпінської місь-
кої ради Київської області  є навчальним комунальним закладом  територіальної 
громади м. Ірпеня.
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На даний час у школі діє музей селища Гостомель, музей бойової слави, а музей 
школи тимчасово не працює за браком приміщення.

Залучення учнів до музейної діяльності позитивно позначається на вихованні у 
них почуття патріотизму та розвиткові їх національної самосвідомості, дбайливого 
ставлення до історії, культури та навколишнього середовища, набутті в них нави-
чок дослідницької роботи. 

Була проведена величезна робота учнів, батьків, вчителів з вивчення історії рід-
ного краю. І як результат — урочиста церемонія відкриття музею історії селища, що 
відбулася 25 травня 1994 року і присвячена 500-річчю заснування селища Гостомель.

Найдорожча скарбниця нашого народу — це його пам’ять. Ось чому робота уч-
нівського і педагогічного колективу спрямована на те, щоб учні виховувалися на 
бойових і трудових традиціях старших поколінь, глибоко знали історію рідного 
краю, були зацікавлені в тому, щоб зберегти і для себе, і для нащадків її світлі 
і чорні сторінки.  

Учні школи також зібрали матеріали про героїчну історію рідного краю, бойові 
і трудові подвиги людей селища на фронтах війни та в тилу. Шкільні традиції, 
пов’язані з військовою частиною, беруть свій початок ще з повоєнних років. Ба-
гато поколінь учнів зросло і зміцніло в туристських походах, веселих змаганнях, 
показало свої знання і здібності в різноманітних олімпіадах та вікторинах, про-
демонстрували свою виправку в конкурсах пісні і строю. Але всі ці та багато ін-
ших заходів ніколи не обходились без участі нашої славетної військової частини 
А 0565. Адже тут працювали  батьки учнів, і їм теж цікаво дізнатися про життя 
своїх дітей, про їх досягнення та успіхи. Усі шкільні свята стали рідними і для 
військових. А на свята в частині завжди запрошувалися школярі, які обов’язково 
вітали своїх рідних та знайомих, давали їм концерт своїми силами. Учні завжди 
ретельно готуються до зустрічі з воїнами частини, батьками, знайомими, адже тут 
їх люблять.

Свята і будні, відпочинок і праця об’єднували школу і військову частину. Між 
старшокласниками і воїнами частини часто проводилися спортивні змагання. Те-
пер нам усім дуже не вистачає спільних свят та зустрічей з військовими, адже з 
листопада 2013 року в/ч А 0565 розформували та перевели до інших місць служби.

На даний час налагоджується співпраця між Ірпінською ЗОШ І–ІІІ ст. № 14 та 
в/ч 3018 Національної гвардії України. Так, напередодні Дня захисника України 
з метою зміцнення почуття патріотизму у підростаючого покоління, гордості за 
українських військових і добровольців, 12 жовтня 2016 року учні 8–11 класів 
Ірпінської  ЗОШ І–ІІІ ст. № 14 побували в гостях у бригаді швидкого реагування 
Національної гвардії України. Перед учнями були розгорнуті та презентовані чо-
тири учбових точки, під час відвідування яких діти та вчителі познайомились з 
військовою частиною, дізналися про основи медичної підготовки, норми речового 
забезпечення та сучасного гвардійського оснащення. 
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Тісний зв’язок підтримує школа з ДНЗ «Первоцвіт», що забезпечує наступність 
навчання і виховання дітей. Проблема наступності ґрунтується на створенні умов 
для реалізації в педагогічному процесі дитячого садка та школи єдиної, динаміч-
ної, перспективної системи виховання та навчання для продовження вчителями 
фізичного, психічного, соціального, мовленнєвого розвитку дитини, який забезпе-
чує дошкілля.

Для того щоб усім було затишно та комфортно у школі, кожного року проводить-
ся ряд необхідних робіт з комплектації та облаштування навчального закладу.

Завжди назустріч нашій школі йде Гостомельська селищна рада. Завдяки до-
помозі селищної ради та Гостомельського селищного голови Ю. І. Прилипка на-
вчальний заклад не відчуває себе покинутим, адже відчувається підтримка щодо 
ремонтних робіт, придбання матеріальних цінностей, а також кожного року на 
свято останнього дзвоника для учнів-переможців олімпіад та конкурсів від селищ-
ної ради обов’язковим є вітання з відповідними преміями, найталановитіші ж учні 
отримують одноразову премію від селищного голови. 

У 2017—2018 навчальному році в школі навчається 420учнів у 17 класах.
Історія школи – це насамперед її учні та вчителі. По-різному складалася учи-

тельська доля педагогів школи. У переважній більшості вчителями працювали й 
працюють дружини військових. 

З листопада 2012 року школу очолює Саблук Т. Ю. Вона продовжує традиції 
своїх попередників, співпрацює з селищною радою, батьківською громадськістю. 
Школа з кожним роком оновлюється та стає все кращою.

Хочеться назвати прізвища та імена всіх, хто очолював школу за період її існу-
вання на керівних посадах: 

ВОНИ ОЧОЛЮВАЛИ ШКОЛУ

ДИРЕКТОРИ:
Євсігнєєва Віра Василівна (1952–1974)
Сінчук Ярослав Якович (1974–1986)
Ситницька Віра Іванівна (1986–1996)
Вірченко Катерина Оксентіївна (1996–2004)
Балашова Тетяна Анатоліївна (2004–2012)
Саблук Тамара Юріївна (з 2012)

ЗАСТУПНИКИ З НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОЇ РОБОТИ:
Маркевич (Забарило) Ольга Петрівна (1976–1992)
Захлюпаний Володимир Миколайович (1992–1995)
Грищенко Любов Василівна (1995–1997)
Ошкало Світлана Михайлівна (1997–2004)
Цибенко Алла Петрівна (2004)



77

1494 — 2017 

ЗАСТУПНИКИ З ВИХОВНОЇ РОБОТИ
Захлюпаний Володимир Миколайович (1989–1990)
Михайлишин В’ячеслав В’ячеславович (1990–1994)
Вірченко Катерина Оксентіївна (1994–1995)
Карасьова Валентина Миколаївна (1995–2000)
Пустова Олена Олександрівна (2000–2001)
Василенко Олена Василівна (2004–2006) 
Саблук Тамара Юріївна (2006–2012)
Кузнець Олена Сергіївна (2012–2017)
Сокор Наталія Миколаївна (2017)

У навчальному закладі діє шкільна дитяча організація «Сяйво», яка об’єднує 
усіх учнів школи відповідно до віку. День народження організації – 17 жовтня 
1996 року. Створена вона була з ініціативи самих учнів. Девіз організації «За Бать-
ківщину, добро, справедливість»! До складу «Сяйва» входять 15 класів; організа-
ція, має свій статут, свої закони та девіз. За традицією ми приймаємо другоклас-
ників до своєї шкільної сім’ї. А учні кожного класу (3–11 класи) готують творчий 
звіт та подарунки (пісні, танці, сценки) для наших другокласників.

Рідна Ірпінська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 14… Стоїть вона че-
пурна і ніби світиться м’яким теплом своїх стін, посміхається блакитними очима 
вікон до шкільного подвір’я, до молодого яблуневого саду, до перехожих, до вій-
ськового містечка, будинки якого ховаються між стрункими білокорими берізками 
та розлогими кленамиі каштанами.

Здається, лише вчора нова її будівля вперше прийняла в свої обійми галасливу 
дітвору, а їй уже 28 років. Ніколи не заростестежина до шкільного порогу, не зми-
ють її зливи, не заметуть сніги. 

Добре, що у нашому навчальному закладі між батьківською громадськістю та 
колективом школи завжди панує взаєморозуміння та підтримка. 

Якщо існує яблуко, то, звичайно, існує і дерево, на якому воно виросло. Наша 
школа – це дерево, на гілках якого ростуть плоди науки – його учні, які живляться 
мудрістю вчителів, а виростаючи, стають справжніми особистостями, громадянами 
своєї держави. І доки буде жити школа, доки дзвенітиме вона дитячими голосами, 
доти буде жити та процвітати наше рідне селище Гостомель. 
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Культурно-оздоровчий комплекс

Заклад розташований по вулиці Свято-Покровська, 81б  (директор: Наталія Че-
рінська, художній керівник, Ірина Соболь), заснований у 2007 році. Це  найпо-
тужніший і найбільший  Культурно-оздоровчий комплекс у селищі, який є голов-
ним місцем для проведення масштабних культурно-масових заходів. На базі КОК 
для громади селища різного віку є безліч оздоровчих та розважальних секцій, 
гуртків для розвитку особистості. Особливо акцентується увага на розвиток дітей 
та молоді. Працює тренажерний зал, настільний теніс, систематично проводяться 
аматорські турніри.  Тут діють дитячий розважальний клуб «Діти сонця», гуркот 
прикладного мистецтво для дітей та жінок «Створи сам», молодіжний клуб «Від 
серця до серця». У розкішній актовій залі КОК, яка вміщає понад 200 глядачів, 
постійно демонструються кінофільми.

Головною творчою візитівкою Культурно-оздоровчого комплексу є два чудових 
вокальних колективи: народний хор «Криниця» та молодіжний гурт «Феєрія».

Хор «Криниця» створений аматорськими, талановитими голосами старшого по-
коління мешканців селища, першою старостою колективу Осецькою Лідією Тро-
химівною.
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Це гордість Гостомеля, адже саме вони виконують народний репертуар справж-
ньої, української пісні.

В своїх піснях вони несуть та передають усі традиції українського народу.  За-
снований ще у 1998 році хор з достоїнством протягом 20-ти років підтверджує  
присвоєне у 2002 році  звання «Народний». Протягом тривалого часу художніми 
керівниками хору були заслужені діячі культури Гисяк Мар’ян Богданович та 
Гисяк Дар’я Михайлівна.

На даний час очолює хор художній керівник Кукла Микола Іванович, староста 
хору  Залізняк  Марія  Семенівна.  Солісти  Забарило  В.  В., Сташейко М. М. Мо-
роз Н. В, Волинько М. О.

За 20-ти річну історію існування хор здобував високі та вагомі нагороди: ди-
плом другого ступеня Фольклорно-етнографічного фестивалю «Золоті ключі», ди-
плом другого ступеня всеукраїнського конкурсу-фестивалю «Пісенні візерунки», 
став переможцем міського пісенного фестивалю народної творчості «Андрієвські 
вечорниці».

Народний хор "Криниця" 
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Також Культурно-оздоровчий комплекс славиться та має гордість за  молодіж-
ний гурт «Феєрія», заснований у 2016 році. 

Художній керівник —  Соболь Ірина Дмитрівна, соліст гурту Кравчук Дмитро. 
Учасники: Романенко Назарій, Сущенко Тетяна, Скиба Катерина, Сергієнко Кате-
рина. 

Метою створення гурту – розвиток талановитої молоді селища.
Назва гурту «Феєрія» повністю відповідає талановитим голосам виконавців, 

адже вони феєрично виконують як народний, так і естрадний репертуар.
 За короткий період існування гурт став знаменитий та визнаний глядачем, не 

тільки у рідному Гостомелі, а й  далеко за його межами. «Феєрія» є постійним 
учасником культурно-масових заходів селища та усього Приірпіння. 

Цей колектив є переможцем міського та лауреатом 1-го ступеня  обласного ета-
пу, обласного дитячого та юнацького конкурсу «Калиновий дзвін», володарем куб-
ку  переможців  IV Всеукраїнського  фестивалю мистецтв «BUKOVEL CHABAN 
FEST 2017»

Творча команда Культурно-оздоровчого комплексу постійно заохочує до спів 
праці талановиту молодь селища. Надає можливість усім бажаючим проявити свій 
талант та внести свою часточку в культурний розвиток селища. Головний девіз 
усіх, хто переступив поріг Культурно-оздоровчого комплексу: «Культура у всьому 
і від народження».

Ìолодіжний гурт «Феєрія»
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Аматорський хореографічний колектив "Хвиля танцю" 

Аматорський хореографічний колектив 
«ХВИЛЯ ТАНЦЮ» 

Колектив «Хвиля танцю» заснований у 2012 році  на базі загальноосвітньої 
школи № 13 

Протягом п’яти років вважається офіційним колективом освіти Приірпіння. Ху-
дожній керівник — Соболь Ірина Дмитрівна. Людина високо професійна з вели-
ким  хореографічним досвідом, любов’ю до дітей та творчого мистецтва. Має вагомі 
нагороди, подяки та визнання. За цей час понад 200 учасників стали майстрами 
танцю. На даний час колектив налічує 80 учасників. За п’ять років плідної праці,  
виступів, участі у багатьох обласних та всеукраїнських конкурсах, колектив здобув 
чимало вагомих нагород. Неодноразово був лауреатом перших ступенів, призером 
та переможцем конкурсів фестивалів. Зокрема володар кубку  переможців  IV Все-
українського  фестивалю мистецтв «BUKOVEL CHABAN FEST 2017»у м. Яремча. 
Колектив має безліч подяк та грамот за вагомий внесок у розвиток Приірпіння та 
свого рідного селища, адже є постійним учасником Культурно-оздоровчого комп-
лексу на усіх святкових заходах. Протягом року неодноразово виходить на сцену з 
вокальним  гуртом «Феєрія» та дарує прекрасні, феєричні вокально-хореографічні 
композиції. Візитівкою колективів є патріотична, яскрава композиція «З Україною 
в серці», яка була представлена на 85-тій річниці утворення Київської області та 
визнана найкращою. Також колективи мають свій спільний гімн, адже себе вважа-
ють єдиною, творчою родиною. 
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Будинок культури «Чотири леви»
Будинок культури «Чотири леви» (директор Леонід Драп, художній керівник 

Олена Дорошенко), заснований у 1967 році. Тривалий час цей культурний заклад 
потребував капітального ремонту, котрий був здійснений завдячуючи спонсорській 
допомозі тоді підприємця і мецената, а нині селищного голови Юрія Прилипка. 
Творчою візитівкою БК «Чотири леви» є вокально-хореогафічна студія «BON 
TRIUMPH». Клуб має тренажерний зал, є секція східних єдиноборств, гурток з 
виготовлення декоративних квітів.
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Вокально-хореографічна студія
«BON TRIUMPH»

Танцювальне мистецтво в нашій країні з кожним роком набуває все більшої 
популярності, стає одним із найдієвіших факторів формування гармонійно роз-
виненої, духовно багатої особистості. Дуже нелегким виявився шлях в розвитку 
культури і художньої самодіяльності, особливо розвиток народної хореографії в 
селищі Гостомель. Але бажання створити щось прекрасне, навчити дітей любити 
свою країну, зберігати свої народні традиції вели Олену та Єлизавету Дорошенко 
до досягнення мети. У вересні 2015 році на базі Будинку культури «Чотири леви» 
ними була створена вокально-хореографічна студія «Bon Triumph». Метою ство-
рення колективу стало бажання відкривати красу народного танцю, прищеплюва-
ти любов до прекрасного, навчати дітей передавати свої почуття завдяки рухам, 
пластиці. Відкривати таланти дітей не тільки в танцях але і навчити співати та 
поєднувати танець з піснею. За два роки існування колектив взяв участь і здобув 
перемоги у багатьох різноманітних конкурсах. Перемоги колективу за останній 
час: третє місце у Всеукраїнському конкурсі «Самоцвіти» у м. Івано-Франківськ, 
перше місце у Всеукраїнському конкурсі «Україна – цети» м. Київ (2017 рік). 
2017 році – друге місце у Всеукраїнськомуконкурсі «Витокиdance» м. Трускавець 
і, нарешті, «Bon Triumph» прославив Гостомель у Європі, здобувши перше місце і 
головний приз Гран-Прі на Міжнародному конкурсі «Україна – це ти» у м. Київ. 
Складно виділити когось із дітей, вони всі  заслуговують аплодисментів, особливо 
наполегливіші з них А. Яцентюк, Ю. Біленька, М.  Зенченко,  неперевершений  
виконавець трюків Д. Доценко (солісти хореографічного відділення); М. Біляєва, 
Н. Романенко, А. Лук’янова (солісти вокального відділення).

Репертуар колективу складається як із окремих хореографічних та вокальних 
номерів, так із вокально-хореографічних композицій, де діти одночасно і співа-
ють, і виконують складну хореографію. Успішними композиціями стали: «Сниться 
сон», який торкається душі кожного глядача; запальні «Дикі танці», які не мо-
жуть утримати глядача на місці; «Зозуля» у виконанні старшої групи дівчат.

Ні для кого не є секретом, що діти, які займаються в різних гуртках, навча-
ються не тільки шити, вишивати, конструювати, танцювати тощо, а перш за все, 
виховуються культурі, любові до прекрасного, стають духовно багатими людьми.
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Вокально-хореографічна студія
 «Bon Triumph»
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Центр творчості дітей та юнацтва
За розповідями старожилів, до війни у невеликій хатинці біля школи був роз-

ташований дитячий клуб під назвою «Шкільний театр». Діти залюбки бігали туди 
після занять. Але під час війни частину школи і дитячого клубу було зруйновано. 
Школа була переповнена, діти навчались у три зміни (разом із вечірньою школою). 
Восени 1994 року, до 500-річчя Гостомеля, було збудовано і відкрито новий на-
вчальний заклад. Школа № 13 переїхала в новобудову, а в старому приміщенні  1 
квітня 1995 року було відкрито позашкільний заклад, який назвали Центром твор-
чості дітей та юнацтва (ЦТДЮ).

Новопризначений директор ЦТДЮ В. В. Михайлишин, засукавши рукава, взяв-
ся за відновлення класів-кабінетів, опорядження залу, залучення до роботи педа-
гогів, а учнів — до гуртків. Діти з перших днів стали відвідувати численні гуртки: 
духовий, вокальний, шаховий, етнографічний, рукоділля, лозоплетіння, образот-
ворчого мистецтва, фото, в’язання, вишивання, ляльковий театр та ін. У 1995–
1996 навчальному році у колективі працювало 16 педагогів, методист, культорга-
нізатор та директор. Впродовж літніх місяців було впорядковано 12 навчальних 
кабінетів, актовий та виставковий зали, відремонтовано і пофарбовано старі меблі. 
У 1996–1997 навчальному році через економічні негаразди в державі відбулося 
значне скорочення штатних працівників. Залишилися лише директор та п’ять пе-
дагогів. Але невеличкий колектив не занепав духом. Розпочалася плідна робота із 
збору матеріалів для створення етнографічного музею. Діти брали активну участь 
у фестивалі «Таланти твої, Приірпіння», виборювали призові місця, одержували 
нагороди. У 1998–1999 рр. Центр творчості поповнився новими кадрами, створе-
но клуби «Азимут», «Сталкер», які стали основою туристсько-краєзнавчої роботи. 
Директором закладу стала Л. Т. Осецька, учитель української мови та літератури 
вищої категорії, старожил селища. Під її орудою заклад перетворюється на центр 
культурно-масової роботи Гостомеля.  Сьогодні  ЦТДЮ очолює І. В. Луценко.

У Центрі постійно вирує творче життя. На подвір’ї, а в зимовий період — у залі, 
відбуваються усі великі свята селища: День захисника Вітчизни, Міжнародний жі-
ночий день, День Незалежності, День Гостомеля та інші. Директор та колектив 
працівників ЦТДЮ стали ініціаторами створення хору «Ветеран». У 1999–2000 на-
вчальному році в ЦТДЮ навчалося 290 дітей. Дітям почали надавати платні освітні 
послуги, не зайняті гуртковою роботою приміщення здали в оренду. За виручені 
кошти облаштовуються кабінети, зали, поповнюється матеріальна база. Впродовж 
трьох років Центр виборював призові місця у щорічному конкурсі на краще до-
глянуті подвір’я  та  садибу,  який  організовує  селищна  рада. 2000–2001 роки 
ознаменували відкриттям етнографічного музею, де зібрано колишній український 
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одяг, старовинні речі, вишиті рушники, картини початку та середини XX століття. 
У Центрі є виставкова зала з творчими роботами дітей: малюнками, вишивками, 
м’якими іграшками тощо. У 2001–2002 навчальному році в закладі у 25 групах 
під керівництвом 10 педагогів, троє з яких мають вишу категорію, навчалося 320 
дітей. Ветеран закладу — керівник духового оркестру Л. А. Мальчсвський, якому 
94 роки, відмінник народної освіти, ветеран війни та праці, він більше 50-ти років 
віддав навчанню дітей музиці.

У 2003–2004 навчальному році у Центрі навчалося вже 435 дітей у 13 гуртках. 
Велику увагу керівництво закладу приділяє дітям, позбавленим батьківської опіки, 
дітям-інвалідам, дітям з малозабезпечених сімей. Активізується у Центрі і науко-
во-дослідницька робота в секціях Малої академії наук (МАН). Педагоги Центру 
на чолі з директором докладають усіх зусиль для створення необхідних умов для 
навчання та всебічного розвитку дітей.

Леонід   Антонович Мальчевський, 
94 роки

У 2016-2017 рр. вихованці Центру творчості взя-
ли участь і представили Ірпінь та селище Гостомель 
у 46 різноманітних заходах: вокально-фольклор-
ні фестивалі, різноманітні літературні конкурси 
та конкурси з декоративно-ужиткового мистецтва, 
обласні та всеукраїнські конференції, експонували 
свої роботи під час тих чи інших святкувань.  
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Хай буде селище – не мегаполіс.
Хай тиша тут заллється солов’єм.
І щоб намисто одягали роси
На трави, квіти, селище моє.
 
Я хочу вранці сонце зустрічати,
Набрати з річки в пригорщу води,
В осердя кожну квітку цілувати
І тишу слухать. Тихо! Не збуди!
 
У синь озер вдивлятись хочу пильно,
Бродити поміж соснами одна,
Цілющого напитися повітря
І випити той келих аж до дна.
 
Тут все таке невимовно красиве,
Моя свята гостомельська земля!
Я тут живу. І справді, я щаслива,
Бо ця краса і ваша – і моя.

Ëюдмила Ìакарова, 
учениця 11 класу 

Ірпінської ЗОШ І–ІІІ ст. № 14



90

Гостомельський край: сучасність

Центр надання адміністративних послуг 
у Гостомелі

Незважаючи на те що урочисте відкриття Центру надання адміністративних по-
слуг у селищі Гостомель (далі — ЦНАП) було приурочене до дня селища і відбулося 
12 жовтня 2017 року, ЦНАП почав працювати раніше, з липня 2017 року, коли  
приміщення, де планувалось надавати адміністративні послуги для населення, було 
відремонтовано та оснащено меблями та комп’ютерною технікою з належним про-
грамним забезпеченням.

ЦНАП створений за ініціативою і сприяння Гостомельського селищного голови 
Ю. І. Прилипка, але втілення ідей у життя було б неможливим без методичної, а 
головне, матеріальної підтримки нашого надійного партнера, шведської організації 
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SKLInternational Компонент 2 Програми U-LEAD, з якою ще у січні 2017 року була 
укладена Угода про співпрацю, що триває і дотепер.

Саме у січні 2017 року наше селище відвідав посол Швеції в Україні Мартін 
Хаґстрьом і було прийнято рішення про включення Гостомеля до числа 26 гро-
мад України, що перемогли у конкурсі, проведеному SKLInternational, і яким буде 
надано допомогу із створенню ЦНАП в нашому селищі в рамках реалізації Ком-
понента 2 програми U-LEAD. 16 лютого 2017 року одноголосним рішенням Госто-
мельської селищної ради було створено відділ з питань надання адміністративних 
послуг при виконавчому комітеті Гостомельської селищної ради. Першим керів-
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ником Центру згідно з конкурсом було призначено кандидата юридичних наук, 
доцента О. В. Литвина.

Завдяки спільним зусиллям керівництва селища, партнерів, керівника та пра-
цівників ЦНАП сьогодні Гостомель має сучасне відремонтоване приміщення, об-
лаштоване необхідними меблями та технікою, яке відповідає вимогам законодав-
ства та створює зручні умови як для відвідувачів, так і для співробітників Центру. 
Для кваліфікованого надання адміністративних послуг персонал Центру пройшов 5 
модулів тренінгів за всіма напрямами діяльності ЦНАП.

ЦНАП працює за принципом «єдиноговікна». Цеможливість отримання спо-
живачем максимальної кількості адміністративних послуг в одному місці. ЦНАП 
Гостомеля – це:

— простота в обслуговуванні;
— своєчасність надання послуг;
— розширені та зручні часи прийому, у т.ч. робота без перерви та у суботу;
— організація надання послуг у найкоротший строк за мінімальної кількості 

відвідувань суб’єктів звернень;
— новий підхід до прийому заявників – у відкритому приміщенні замість кабі-

нетно-коридорної системи.
З моменту відкриття в ЦНАП Гостомеля надається 48 видів послуг з питань:
— архітектури і містобудування;
— приватизації житла та взяття на квартирний облік;
— комунальної власності;
— землеустрою;
— реєстрації нерухомого майна та бізнесу;
— реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб;
— надання субсидій та допомоги при народженні дитини;
— реєстрації актів цивільного стану;
— благоустрою;
— безоплатної правової допомоги тощо.
Перелік послуг не є остаточним та буде розширюватись для зручності громадян.
Гостомельський ЦНАП покликаний не лише спростити життя громадян, а й 

дозволить долучитись українській спільноті до європейської культури надання ад-
міністративних послуг, навчити українців піклуватись один про одного, цінувати 
час і людські ресурси.
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Спорт 
Гостомель завжди славився своїми спортсменами, особливо досягненнями у фут-

болі, у селищі найкращий футбольний стадіон не тільки в Приірпінні, а Київській 
області. Ветеран футболу Петро Володимирович Яресько, якому сьогодні 57 років, 
і котрий є одним із найстарших футболістів селища згадує, що гостомельчанам 
завжди властивий командний дух, котрий так необхідний для цієї гри. Він каже, 
що грав до 45 років у команді «Гостомель-Факел», і хоч назва клубу змінювалася, 
але ніколи не змінювалися традиції.  Сьогодні ФК «Гостомель» — у Вищій лізі, 
«Факел» — у Першій, в котрій також ФК «Кімерка». Ще й досі у бойовому арсе-
налі команда ветеранів селища, яка виступає в чемпіонатах різних рівнів. Історію 
гостомельского футболу творять тренери команд Олександр Венгер, Олег Ступак, 
Ігор Вакуленко. 

Перед матчем на стадіоні  селища  Гостомель
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Команда ветеранів  футболу селища Гостомель
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Гартуються характери в бійцівських клубах «Спарта» і «Рубікон»

Спортсмени цих клубів, очолювані Суреном Саргсяном («Спарта») і Олегом 
Сапоненком («Рубікон»), отримують перемоги на змаганнях різного рівня. У них 
тренуються представники різних вікових груп, починаючи з дітей. Особливо по-
мітними є перемоги 18-річного Леона Аваляна, який здобув у 2017 році золоту 
медаль на чемпіонаті Європи в Хорватії  з бойового самбо у своїй віковій групі і 
бронзову в старшій віковій категорії, взагалі, у його активі 4 золоті медалі. Дві з 
них здобуті на світових чемпіонатах, а дві на європейських

Вихованці СК «Спарта»
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Тренер Сурен Саргсян з кубком переможця

Леон Авалян чемпіон Європи 
з бойового самбо

Селищний голова 
Ю. Прилипко

вітає чемпіона
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Під час змагань вихованці  СК «Рубікон»
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На тренувальній пробіжці вихованці СК «Рубікон»
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Економіка 
У Гостомелі найпотужніша виробнича база в Ірпінському регіоні представлена у 

різноманітних галузях: скловиробництві, аграрному секторі, будівництві, тут роз-
ташований аеропорт ДП «Антонов», що обслуговує найбільші вантажні літаки у 
світі. У селищі багато інших суб’єктів  господарювання з різною формою власності, 
зайнятих у будівельній галузі, обслуговуванні та виробництві. 

ПрАТ «Ветропак Гостомельський склозавод» одне з найдавніших підпри-
ємств серед склозаводів України, котре сплачує не тільки найбільші податки до 
бюджетної скарбниці, а постійно надає благодійну допомогу на вирішення тих чи 
інших соціально-побутових питань, спорудження інфраструктурних об’єктів тощо. 
Його історія сягає в далекий 1912 рік. Саме тоді Київське губернське правління 

ПрАТ  «Ветропак Гостомельський склозавод»
Голова правління підприємства А. П. Гірник
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розглядало справу «Про дозвіл київському купцю другої гільдії ШаміГершковичу 
Гіберману на будівництво скляного заводу в містечку Гостомель Київського повіту 
на землях дворянина Василя Красовського». Зберігся важливий документ — дозвіл 
на будівництво заводу. Так, у «Протоколе Совещательного присутствия врачебного 
отделения Киевского губернского правления» від 29 вересня 1912 р. за № 295 за-
писано: «Выслушав доложенное, Совещательное присутствие врачебного отделения 
соглашатся на устройство купцом Гиберманом в м. Гостомль сгекляного завода, но 
только с тем условием, чтобы находящаяся вблизи речка Ирпень не била загрязне-
на заводом». Уже тоді дбали про екологію, були проти забруднення навколишнього 
середовища. В іншому документі — Рапорті Київському повітовому справнику за-
писано, що цей завод «будет находиться в закрытой лесом местности вблизи речки 
«Ирпень» и отстоять от ближайших жилых и нежилых построек крестьянина м. 
Гостомля Григория Любухина в 140 саженях».

Окрім креслень заводу, які вимагали від прохача, тобто купця другої гільдії 
Ш. Гібермана, потрібно було надати дані про передбачуване відкриття заводу. У 
переліку запитань цього документа є, зокрема, й такі: скільки робітників працю-
ватиме, у чому полягає виробництво, чи є для робітників житлові приміщення і 
які, чи є протипожежні заходи тощо. Прохач Гіберман повідомляв, шо очікувана 
кількість працюючих —1412 осіб, виробництво буде скляне, житлових приміщень 
для робітників не буде. На заводі мали бути: пожежний насос, два бачки і десять 
залізних відер.

Вражає своєю деталізацією копія договору оренди землі під забудову склозаводу 
між землевласником дворянином Василем Івановичем Красовським та київським 
купцем другої гільдії Ш. Г. Гіберманом, засвідчена нотаріусом. Ось витяг з цього 
документа: «Василий Иванович Красовский отдал в арендное пользование Гибер-
ману три дес. земли в черте сказанного имения м. Гостомеля..., причем границы 
отдаваемой в аренду земли, мерою три дес., владельцем и арендатором на месте 
осмотрены. Срок аренды определяется двенадцатилетний». На отдаваемой в аренду 
земле Гиберман имеет право устроить стеклянный завод, заводскую лавку, склады 
и всякаго рода необходимые для завода строения как жилые, так и нежилыя и в 
течение арендного срока пользоваться землей по своему усмотрению».

«... Необходимые разрешения на устройство стеклянаго завода и открытие за-
водской лавки и складов Гиберман обязуется ходатайствовать сам лично и всякую 
ответственность за несчастные случаи, могущие произойти на заводе с рабочими, 
принимает на себя Гиберман, как владелец завода, является ответственным при 
всех обстоятельствах, могущих касаться завода».

Спочатку на заводі виготовляли сортовий посуд. Кількість робітників становила 
близько 400 осіб.

Як основний вид сировини використовували кварцовий пісок (його видобували з 
місцевого кар’єру), як паливо — деревину й торф. На заводі на той час виготовляли 
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склянки, графини, медичну тару, лампове скло. Саме тоді закладалися підвалини 
нинішнього успіху заводу. Із покоління в покоління родинні трудові династії пере-
давали секрети своєї майстерності.

Після Жовтневої революції підприємство стало працювати як кооперативне. Під 
час Громадянської війни з 1919 до 1923 pp. склозавод не функціонував. Лише в 
травні 1923-го підприємство випустило першу продукцію.

У 1928 році завод перейшов на рідке паливо. На початку 30-х було розпочато 
спорудження основного скловарного цеху та адміністративного корпусу.

Реконструкція і переведення на виготовлення склотари відбулися у 1932 році. 
Запровадження машинного виробництва скла стало помітним революційним 

кроком у скляній промисловості. При цьому в багато разів зросла продуктивність 
праці. У 1937 році на заводі (уперше в Україні) було впроваджено напівавтоматич-
ні лінії ВШМ для виробництва пляшок місткістю 0,25 л.

Наприкінці 40-х — початку 50-х було проведено технічне переозброєння вироб-
ництва. На заводі змонтовано секційні автоматичні машини типу АВ-2 та АВ-4, які 
поступово витісняли ручну працю. Тоді підприємство виготовляло склотару для 
парфумерії та пляшки.

Із 1960-го завод спеціалізується на виготовленні парфумерної склотари. У 1961 
році підприємство було газифіковане, збудовано нову компресорну станцію.

На початку 1970 року завод мав у своєму розпорядженні три ванні печі, на яких 
було встановлено сім машинних ліній АВ-4 та одну АВ-6. За п’ять років до ладу 
став ще один цех з ванною піччю і встановлено піч прямого нагріву та машинна 
лінія АБ-6.

У 1975 році було змонтовано й стали до ладу дві машинні лінії ІС-6- 2 імпорт-
ного виробництва з автоматичними лініями контролю й упаковки. Потужність під-
приємства зросла до 65 млн штук виробів зі скла на рік. Розпочалася і реконструк-
ція заводу, на яку було асигновано 17 млн карбованців. На 
той час це були величезні кошти.

Слід віддати належне тодішньому директорові підпри-
ємства — В. І. Рекунову, він доклав значних зусиль для 
того, щоб на заводі та й у самому селищі розпочалася нова 
ера. Віктор Ілліч та місцеве й обласне партійне керівниц-
тво зуміли «достукатися» до тодішніх вищих державних 
функціонерів і «проштовхнути» питання капітальних 
вкладень. Велика шана і світла пам’ять Вікторові Іллічу 
Рекунову, а також подяка і побажання доброго здоров’я 
Леонідові Миколайовичу Бірюкову та Неллі Олександрівні 
Товстенко, які зуміли зробити на ті часи майже немож-
ливе — добитися значних валютних капіталовкладень від 
Москви  й закупити імпортне обладнання.

     В. І. Рекунов
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До речі, У 1979-му тут було освоєно випуск поліетиленової плівки, а з листопа-
да 1981-го — рідини для зняття манікюрного лаку (французька лінія «Соріс», яка 
давала можливість отримувати продукцію вартістю 4300 тис. карбованців на рік).

Усе це дало змогу Гостомельському склозаводу стати високомеханізованим та 
рентабельним підприємством, одним з найкращих в Україні. Із 1975 до 1985 pp. 
тут знову було проведено реконструкцію і розширення виробництва.

В 1983–85 pp. став до ладу новий цех з виробництва склотари з п’ятьма шести-
секційними машинами (нині дільниця № 3) та новий складальний цех потужністю 
150 тонн шихти на добу.

У 90-х запроваджували різноманітні законодавчі нововведення. Це допомогло 
заводу стати одним із перших в Україні орендним підприємством (1990), а згодом 
— акціонерним (1993).

До 1991 року на Гостомельському склозаводі на дев’яти склоформуючих авто-
матах ІС-6-2 виробляли парфумерну склотару, що становило 45% її потреби в Ра-
дянському Союзі. 

З переходом до ринкової економіки у 1992 році було освоєно виробництво пля-
шок для «Пепсі-коли», а в 1993- му — медичної склотари. У 1994 році почали 
виготовляти пляшки для алкогольних напоїв. Нині підприємство є найбільшим 
виробником скляної тари не тільки в Україні, а й світі. Сьогодні Гостомельський 
склозавод — у вісімці групи Ветропак, інші заводи розташовані на території Швей-
царії, Австрії, Чехії, Словаччини та Хорватії. 

Три печі (виробництва Techglass і Horn) і 8 машинних ліній забезпечують про-
дуктивність 840 тонн скломаси на добу (з них 220 тонн — біле скло, 240 — корич-
неве та 380 — зелене). 

На технологічних лініях встановлені автомати контролю DHG виробництва 
EmhartPowers; Multi 3, MCAL, CO, TTL, M1 виробництва MSC & SGCC. Продук-
ція ПрАТ «Ветропак Гостомельський склозавод» відповідає міжнародному стан-
дарту якості ISO 9001:2000, також вводиться стандарт HASSP. Освоєно технології 
pressandblow (PB), blow-blow (BB) і narrowneckpressandblow (NNPB). 

Зелене, оливкове, коричневе та прозоре скло для вина, шампанського, горілки 
та коньяків, пива, мінеральної води та ін. виготовляють на цьому заводі.

Партнери — всесвітньо відомі компанії InBev, Carlsberg, SABMiller, Heineken, 
Оболонь, Nemiroff, Хортиця, Олімп, Coca-Cola, Henkell, SPI та інші.
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Аеропорт ДП «Антонов»
Український міжнародний вантажний аеропорт розташований за 25 кілометрів 

на північний захід від Києва та за два кілометри на північний захід від селища 
Гостомель. Аеропорт використовується авіакомпанією «Авіалінії Антонова» та як 
база льотних випробувань АНТК ім. Антонова.

Аеродром має бетонну злітну смугу довжиною 3500 і шириною 56 метрів. Він 
занесений до Державного реєстру аеродромів України, сертифікований за метеомі-
німумом 1-ї категорії посадки ІКАО з обома посадковими курсами, придатний для 
експлуатації вдень і вночі цілий рік. Аеродром призначено для виконання випро-
бувальних, виробничих, транспортних польотів. Він експлуатується українськими 
і закордонними компаніями.

На аеродромі побудовано два закриті опалювані ангари, які дозволяють вико-
нувати регламентні та ремонтні роботи на повітряних суднах будь-якого класу, в 
тому числі на літаках Ан-225, Ан-124, Боїнг-747 тощо, в будь-який час.

На територію аеродрому проведено залізницю, поблизу стоянки літаків побудо-
вано вантажний майданчик, обладнаний двома кранами й естакадою, що забезпе-
чує вивантаження безпосередньо з вагонів та завантаження в них.

Аеродром має свою зону випробувальних польотів, придатну для виконання ви-
пробувальних і навчально-тренувальних польотів будь-яких типів. В Україні лише 
на аеродромі «Антонов» базуються найбільші у світі транспортні літаки Ан-225 і 
Ан-124-100.

Розвиток аеропорту
На виконання розпорядження Прем’єр-міністра України Володимира Гройсма-

на, яке було надане під час наради за участю представників ДП «АНТОНОВ» в 
Кабінеті Міністрів України, сформовано робочу групу з підготовки бізнес-плану 
щодо використання аеродрому «Київ-Антонов» в смт Гостомель для обслуговуван-
ня лоу-кост авіакомпаній.
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