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ЗВІТ ДЕПУТАТА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НАТАЛІ СЕМКО
(ОКРУГ №95 — ІРПІНЬ, ВОРЗЕЛЬ, ГОСТОМЕЛЬ, КОЦЮБИНСЬКЕ)
2010 — 2015 рр.

ÐÀÇÎÌ ÌÈ ÇÐÎÁÈÌÎ ÙÅ Á²ËÜØÅ!
ДОРОГІ ВИБОРЦІ!
ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ ІРПІНСЬКОГО РЕГІОНУ!
Як депутат Київської обласної ради вважаю обов’язком звітувати перед Вами про результати своєї депутатської та громадської діяльності.
Моя передвиборча програма була спрямована на консолідацію зусиль органів влади з метою вирішення найважливіших
соціально-економічних проблем регіону. За час роботи Київської обласної ради VI скликання прийнято чимало програм
щодо економічного, соціального та культурного розвитку регіону. Пріоритетом моєї діяльності є проблеми екології: збереження природних заповідників, очистка озер, річок, забезпечення населення питною водою належної якості.
За моєї ініціативи та депутатського корпусу, міських голів Ірпеня та Бучі, селищних голів Гостомеля, Ворзеля та Коцюбинського було сформовано пропозиції щодо першочергових заходів, спрямованих на створення гідних умов життя мешканців
регіону. Зазначені ініціативи були втілені у життя за підтримки обласної ради та облдержадміністрації. ідповідні служби
опрацювали конкретні проекти, здійснили їх експертизу, а обласна рада виділила необхідні кошти.
Внаслідок об’єднання зусиль держави і громади проведено реконструкцію та ремонт автомобільних доріг, об’єктів комунальної власності, мереж зовнішнього освітлення, роботи над розвитком централізованих мереж водопостачання та
каналізації, очищення озер та рік у регіоні, ремонт та відновлення проблемних будівель тощо.
Окремі успіхи і досягнення — початок великої роботи, спрямованої на перетворення Київщини та рідного Приірпіння у
регіон європейського рівня. Ми прагнемо, щоб відповідальність та ефективність стали нормою життя нашого суспільства.
Перед Вами — мій звіт, метою якого є висвітлення моєї депутатської діяльності. Чекаю Вашої оцінки, а також побажань,
рекомендацій і пропозицій.
Я завжди готова вислухати й почути кожного, відгукнутися на нові ідеї, готова до діалогу та об’єднання зусиль заради
майбутнього. Разом ми зробимо ще більше!
З повагою, Наталя СЕМКО

► ÄÅÏÓÒÀÒÑÜÊ² ÒÓÐÁÎÒÈ
На даний час очолюю постійну комісію облради з питань екології та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи у Київській області. Членство у комісії
дає можливість ефективно вирішувати екологічні питання, котрими переймаюся майже два десятиліття.
За звітний період узяла участь у 46 сесіях Київської обласної ради, мною
було проведено 41-е засідання комісії з питань екології та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи, на яких було розглянуто та надано рекомендаційні висновки із 299 питань.
Для Київської області розроблено і впроваджується чимало програм. З ініціативи депутатського корпусу, мерів міст Ірпінь та Буча, голів селищ Гостомель,
Ворзель та Коцюбинське, а також відповідних служб, подано пропозиції по заходам, які необхідні для громадськості даного регіону; були внесені відповідні
пропозиції.
Депутатська діяльність проводиться на громадських засадах.
З ініціативи депутата Наталії Семко та за її безпосередньої підтримки було
реалізовано та реалізуються такі основні програми Київської обласної ради:
1. Комплексна програма захисту населених пунктів, виробничих об’єктів і сільськогосподарських угідь Київської області від
шкідливої дії вод у 2011-2015 рр. та прогноз до 2020 р.;
2. Програма ліквідації наслідків підтоплення території в містах і селищах Київської області у 2003-2030 рр. (безпосередня
участь у розробці та написанні програми);
3. Програма забезпечення населення Київської області якісною питною
водою у достатній кількості на 2011-2020 рр. (безпосередня участь у розробці та написанні програми);
4. Програма охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Київської області на 2011-2016 рр. (безпосередня участь у
розробці та написанні програми);
5. Програма розвитку виставково-ярмаркової діяльності в агропромисловому комплексі Київської області на 2011 р.;
6. Програма поводження з твердими побутовими відходами у Київській
області на 2011-2016 рр. (безпосередня участь у розробці та написанні
програми);
7. Програма правової освіти населення Київської області на 20112014 рр.;
8. Комплексна програма «Турбота»;
9. Київська обласна цільова програма підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 р. із футболу;
10. Комплексна програма розвитку освіти на 2011–2014 рр.;
11. Комплексна програма розвитку культури Київської області на 20112015 рр.;
12. Програма енергозабезпечення на 2011-2015 рр. (безпосередня
участь у розробці та написанні програми);
13. Київська обласна програма індивідуального житлового будівництва
на селі „Власний дім”.

За злагодженої роботи депутатського корпусу, мерів міст Ірпінь і Буча, голів
селищ Гостомель, Ворзель та Коцюбинське, подано пропозиції щодо заходів,
які життєво необхідні громаді Ірпінського регіону відповідно до програм:
1. Регіональна цільова програма розвитку фізичної культури і спорту «Фізичне виховання здоров’я нації» на 2008-2011 рр.;
2. Програма благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства м.Ірпінь на 2009-2011 рр.;
3. Міська програма «Вчитель» на 2003-2012 рр.;
4. Програма відпочинку та оздоровлення дітей м.Ірпінь та селищ
Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на період до 2011 р.;
5. Місцева комплексна програма «Боротьба з туберкульозом» Ірпінського регіону на 2007-2011 рр.;
6. Місцева комплексна програма «Діти України» Ірпінського регіону на 20072011 рр.;
7. Міська Комплексна програма «Турбота» на 2011-2015 рр.;
8. Міська програма «Молодець Приірпіння» 2011-2013 рр.;
9. Міська програма «Розвитку дорожнього та мостового господарства і забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах міста» Ірпінь та селищ
Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2010-2013 рр.;
10. Програма «Енергозбереження м.Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2010-2015 рр.».

До слова:

У програмі забезпечення населення Київської області якісною питною водою у достатній кількості на 2011-2020 рр. було знайдено фінансування на потреби регіону:
• 619,7 тис. грн. для реконструкції каналізаційної насосної станції №2 у смт Ворзель;
• 800 тис. грн. на реконструкцію водопровідних мереж у Ворзелі;
• 750 тис. грн. на реконструкцію напірних і самопливних каналізаційних колекторів
у Ворзелі;
• 650 тис. грн. на реконструкцію артсвердловини «Юність» і водонапірної башти
селища Ворзель.
Якщо вчасно подати документи згідно з переліком заходів, зробити проект та експертизу, можна отримати субвенції. І це – лише приклад, але якщо зазирнути у кожну
програму, то там є заходи, що стосуються усього нашого регіону, які дали змогу щороку
виконувати роботи у Приірпінні за рахунок обласного фонду.
Із метою запобігання вирубуванню лісів, охорони водних та земельних ресурсів при
Департаменті екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації створено комісію з питань збереження природоохоронного фонду. Першими результатами її діяльності стала інвентаризація всіх земель природно-заповідного фонду
всього 194 території, за період із кінця 2010 р. до кінця 2014 р. було затверджено 172
території в установленому порядку проектів збереження заповідників Київської області
та виніс їх у «натуру».

Наприклад:

У селищі Ворзель ми з вами зберегли 84,09 га земель природно-заповідного фонду,
та тюльпанове дерево, яке знаходиться в заповідній зоні. Розроблено проект створення територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та організації
їх територій, смт. Ворзель та оголошено ландшафтний заказник місцевого значення
«Ворзельський» і виніс меж у «натуру». Затверджено рішенням Київської обласної ради
№365-19-VI від 21.06.2012 р. (кошти на проект були виділені з обласного бюджету).
Коцюбинське: межі Києва та Київської області на завершенні підписання остаточного меморандуму між столицею і Київською областю та був уключений кадастр території Коцюбинського на 87 га для оформлення громадянами своїх домоволодінь.
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Що ж стосується сьогодення, то мені як депутату разом із командою однодумців у співпраці з виконавчими комітетами та депутатами Ворзельської,
Гостомельської, Коцюбинської селищних рад, органами місцевого самоврядування міст Ірпеня та Бучі вже вдалося зробити немало. Зокрема, в 20112012 рр. було очищено озеро в районі селища Коцюбинське (кошти були
виділені з обласного бюджету – 276,9 тис. грн.) У 2013-2014 р. проведено
роботи з очищення річки Любка в районі міста Києва.
Реконструйована гідротехнічна споруда та затвор. Відтепер Коцюбинське
озеро має поліпшений гідрологічний режим, тобто іншими словами, можна
буде регулювати рівень води у озері та підтримувати необхідну глибину. Завдяки цьому не проростатиме болотна рослинність, аїр, очерет тощо, і озеро
буде завжди чистим. На споруді встановлено решітку для безпеки відпочиваючих. Обладнане нове футбольне поле, лавки та парасольки для відпочинку.
Піщаний берег та прохолода чистого озера – що може бути кращим для літнього дозвілля наших дітей?

Велике значення для регіону мало відновлення та підтримання гідрологічного режиму осушувально-зволожувальної системи та відбудова гідрологічної споруди на річці Ірпінь у межах Києво-Святошинського району (2012 р., кошти були виділені з державного
бюджету – 1млн. 800 тис. грн.).
У м. Буча здійснено заходи щодо захисту від підтоплення, проведено роботи з поліпшення технічного стану гідротехнічної споруди Бучанського водосховища (2012 р.,
кошти були виділені з обласного бюджету – 240 тис. грн.).
Завершено роботи з розчистки і покращення гідрологічного режиму річки Ірпінь у
районі населених пунктів Гнатівка, Стоянка, Гореничі. (2011-2012 рр., кошти були виділені з державного бюджету – 800 тис. грн.).
У селищі Гостомель очищено річку Рокач та її канали (2012-2013 рр., кошти були
виділені з обласного бюджету – 100 тис. грн.).
У селищі Ворзель очищене озеро (район Шкіпера) (2011 р., кошти були виділені з
обласного бюджету – 300 тис. грн.).
Здійснено заходи щодо захисту населених пунктів від підтоплення у селищі Ворзель
(Кічеєво) прокладено 70 метрів труби діаметром 300 мм.
Прикладом успішної співпраці обласної, селищної рад, місцевої громади та підприємців є проект, реалізований у Ворзелі. Замовлено та виготовлено проект розчистки
ставка в районі траси Київ-Ковель, біля комплексу відпочинку “Шкіпер”. Це стало можливим завдяки підтримці Ворзельського селищного голови О.Венгрика, депутатів селищної ради, депутата Ірпінської міської ради Г.Савчук та підприємця В.Красноленського,
ПрАТ «Меліоратор» В.Яцюка. Відтепер маємо чудове місце відпочинку, куди приїжджають навіть узимку, особливо на свято Водохреща, де усі бажаючі можуть зануритися у
кришталеву воду ставу.

Проведення такої роботи – життєва необхідність, оскільки від чистоти річок, озер залежить життєздатність екосистеми озера! Якщо ж річку не чистити,
то вона поступово перетворюватиметься в зону екологічного лиха, через замулювання в ній буде гинути всяка живність, і колись здорова річка перетвориться в заболочену водойму з дуже слабкою течією. Щоб уникнути цих наслідків, у наступному році буде вестися постійна боротьба проти замулювання,
перегнилої органіки, оздоровлюватиметься і верхів’я, і пониззя річки. Під час
очищення джерел рівень води у колодязях місцевих жителів помітно зростає,
як і покращується якість самої води.
Висловлюємо щиру подяку за потужну підтримку в очищенні лісового озера:
- Начальнику Управління водних ресурсів у м. Києві та Київській області Миколі
Миколайовичу Урупі та колективу;
- Начальнику УЖКГ «Біличі» Петру Павловичу Пушанку;
- Директору ТОВ «Альянс Будівельників України» Тимуру Вікторовичу Катку та
Олександру Євгеновичу Молдаванову;
- Почесному мешканцю селища Коцюбинське Кондратію Михайловичу Петришину;
- Виконавчому комітету Коцюбинської селищної ради та селищному голові Вадиму Івановичу Садовському.
Величезну подяку висловлюємо громаді селища Коцюбинське за те, що доклали
зусилля до покращення благоустрою Коцюбинської акваторії на суботнику та
прийшли на урочисте свято її відкриття.

► ÏÐÀÖÞÞÒÜ ÃÐÎÌÀÄÑÜÊ² ÏÐÈÉÌÀËÜÍ²
ГРАФІК РОБОТИ ГРОМАДСЬКИХ ПРИЙМАЛЕНЬ ДЕПУТАТА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
НАТАЛІЇ СЕМКО
№
З/П
1

Адреса громадської приймальні

Графік роботи

смт Коцюбинське, вул. Доківська, буд. 2. I середа місяця –
з 9:00 до 12:00
смт Ворзель, вул. В. Жовтня, буд. 72.

II середа місяця –
з 9:00 до 12:00

3

смт Гостомель, вул. Леніна, буд. 125.

III середа місяця –
з 9:00 до 12:00

4

м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2

IV середа місяця –
з 9:00 до 12:00

2

Починаючи з листопада 2010 року на прийомі побували 1493 громадян,
з яких:
651 – з питань матеріальної допомоги,
617 – з житлово-комунальних питань,
114 – звернення щодо допомоги учасникам АТО,
111 – щодо юридично-консультаційної допомоги.

Здебільшого люди звертаються з питаннями побутового характеру: газифікації, телефонізації, радіофікації тощо. Інколи звертаються через неможливість розв’язання міжособистісних конфліктів. Та найчастіше люди йдуть за
конкретною допомогою: одним потрібні дефіцитні ліки, іншим – інвалідний
візок чи ходунки, а комусь – кошти на операцію чи лікування. Хочу Вас запевнити: жодне звернення не залишається поза увагою, і я щиро радію, коли
вдається допомогти землякам.

Із метою надання допомоги громадянам, для проведення консультацій з
юридичних питань, вирішення соціальних проблем у місті Ірпінь, а також у
селищах Гостомель, Ворзель та Коцюбинське Ірпінського регіону діють депутатські приймальні.

№ 13. 3 квітня 2015 року
Буває й так, що проблема стосується не окремої людини, а всього Ірпінського регіону. Так, депутати Ворзельської селищної ради звернулися щодо
статусу лісового заказника місцевого
значення “Ворзельський”, у якому збереглися унікальні рослини. Мною було
надіслано звернення до Міністерства
екології України та до Державного
управління охорони навколишнього
природного середовища. У результаті
питання було вирішене: створено карту меж ворзельського лісового заказника площею 85 га, зроблено та розміщено інформаційні щити.

За зверненням керівника та працівників Ворзельської амбулаторії було
підготовлено кошторисну документацію на капітальний ремонт поліклініки
Ворзеля. Поліклініці надано фінансову підтримку для придбання обладнання комплекту сімейного лікаря.
Отримало підтримку і звернення
керівництва Гостомельської загальноосвітньої школи №14 щодо придбання
стільців для класних кімнат. На честь
65-річного ювілею школи було куплено 80 стільців. Інша Гостомельська
школа №13 також отримала допомогу
на придбання спортивного обладнання.
За клопотанням селищних рад
мешканці селищ Гостомель, Ворзель,
Коцюбинське отримали допомогу:
гостомельчани Анікеєнко Л.А., Чернов
О.П., Гузій О.І., Самаркіна Г.О. – кошти на лікування, Єфіменко С.П. – допомогу на ліквідацію наслідків пожежі.
Мешканцеві Ворзеля Федоренко
Г.С. виділено кошти на ходунки на чотирьох колесах. Отримали матеріальну допомогу жителі Коцюбинського
Кузнецова О.В., Гуменюк-Торган О.О.
та Піонтковський В.В.
Матеріальну допомогу надано
мешканцям Ворзеля: Черненко С.І. на
лікування, Качурі В.П. на лікування
дитини, Лобачовій В.М. на лікування
онука.
Громадянину Гостомеля Сидоруку
І.І. було замінено газову плиту.
Хільку Сергію, інваліду із захворюванням центральної нервової системи, забезпечено сприяння зі збору
документів для надання матеріальної
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допомоги. Матеріальна допомога виділена на лікування онкохворого О.
Зінченка та онкохворої О.Толстикіної.
А ворзелянин Ткач В.П. звернувся
із проханням знайти колегу Музичука
А.С., заслуженого журналіста України,
з яким вони працювали над стрічкою
“Доля, вишита хрестами”. Їхня урочиста зустріч відбулася у приміщенні
селищної ради. У найближчих планах
журналістів праця над спільною книгою, на видання якої їм надано необхідні кошти.

√ Не залишилися поза увагою члени
жіночої команди з футзалу “Біличанка
– НПУ”, які є гордістю регіону. За перемогу у чемпіонаті і Кубку України ми
разом із селищним головою Коцюбинського Вадимом Садовським привітали
дівчат квітами, вручили заслужені нагороди та дипломи, висловили подяку
та побажання на адресу спортсменок,
влаштували святковий обід у ресторані, надали матеріальну допомогу.
√ Надано допомогу Будинку
культури селища Коцюбинське для
придбання освітлювальних приладів.
√ Ведеться робота з ремонту гуртожитку військової частини селища
Гостомель. Також військове містечко
отримало у подарунок 10 плит і бойлер.
√ Підготовлено депутатське звернення щодо передачі на баланс Гостомельської селищної ради приміщення
недобудованої поліклініки для переобладнання в дитячий садочок.

Спільними зусиллями разом із селищним головою Гостомеля, ініціативної групи жінок сімей військовослужбовців військової частини було вирішено проблему
вводу в експлуатацію, передачі на баланс селища та заселення будинку, зведеного
Міністерством оборони України за програмою «Військове містечко-300». Особисто
разом з А.Кириченком, О.Кислицею було передано ключі від 16 квартир сім’ям
військовослужбовців

Не зважаючи на численні приклади допомоги людям, залишається
значна кількість проблем, на розв’язання яких не вистачає наявних
ресурсів, адже Київською обласною радою на депутатську діяльність
виділяється всього 10 тис. грн. на рік. Саме тому більша частина
ресурсів, спрямованих на допомогу людям, є власними коштами
або здійснюються за рахунок підприємства «Рада», молодіжної
громадської організації “Естетичне виховання”.

► ÄÎÏÎÌÎÃÀ Ó×ÀÑÍÈÊÀÌ ÀÒÎ
У цей нелегкий для країни час ніхто не залишається байдужим до долі
наших побратимів. Так, у міру можливостей, ми намагаємось допомогти
хлопцям на передовій та в тилу. Перераховано кошти на придбання БТР батальйону «Київщина». Перераховано
кошти до Благодійного фонду «РОЗВИТКУ ТА ЗАХИТСТУ КИЇВЩИНИ».
101 700,00 грн. направлено на такі
заходи:
Київському військовому обласному
військкомату на канцелярське приладдя, оргтехніку, комп’ютери, паливно-мастильні матеріали;
• на організацію наради з питань
координації роботи щодо прийняття
та розселення на території смт Коцюбинське переселенців із Криму та східних регіонів України за участю місцевого керівництва та відповідних служб
Київської області та Ірпінського регіону, на допомогу у забезпеченні фінансування потреб переселенців;
• на допомогу у забезпеченні Ірпінського військкомату канцелярським
приладдям, оргтехнікою, канцтоварами, комп’ютером, паливом;
• на допомогу «Центру реабілітації
та соціальної допомоги» смт Коцюбинське (матеріальна допомога, продукти
харчування, новорічні подарунки для
дітей);
• на забезпечення паливом автомобілів, що транспортували учасників

• на матеріальну допомогу сім’ї загиблого Гуменюка О.;
• організовано збір коштів у Коцюбинській селищній раді на придбання
тепловізора, біноклів, рацій;
• здійснена допомога у придбанні
продуктів харчування для сім’ї переселенців із м. Донецьк (сім’я з 6 осіб);
• надано грошові винагороди учасникам зони АТО смт Ворзель;
АТО до місця служби з м.Ірпінь, смт
Ворзель, смт Гостомель, смт Коцюбинське;
• на придбання миючих засобів,
продуктів харчування, котрі відправили від Ірпінського регіону до зони
АТО;
• на придбання миючих засобів,
продуктів харчування, котрі відправили від м.Буча до зони АТО;
• на допомогу документального супроводу щодо оформлення відпустки
для учасників бойових дій зони АТО з
смт Коцюбинське;
• на допомогу 72-й бригаді, 2-го
батальйону миючими засобами, продуктами харчування;
• на допомогу в оформленні документів учасника бойових дій зони
АТО;
• на нагородження почесними грамотами та грошовими винагородами

учасників зони АТО смт Коцюбинське,
смт Гостомель;
• на допомогу у вирішенні питання відновлення втраченого паспорта учасника бойових дій зони АТО,
смт Коцюбинське;
• на допомогу в організації поховання загиблого учасника бойових дій
зони АТО, смт. Гостомель Старова О.;
• на придбання та передачу кевларівської каски учаснику зони АТО,
смт Гостомель;
• на придбання продуктів харчування та одягу переселенцям зі Сходу
України, що проживають на даний час
у смт Ворзель;
• на придбання 3-х бронежилетів
для учасників зони АТО смт Коцюбинське;
• на допомогу в організації поховання загиблого учасника бойових дій
зони АТО смт Коцюбинське Гуменюка О.;
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• надано матеріальну допомогу
сім’ї учасника бойових дій зони
АТО, смт Коцюбинське (жінка і двоє
неповнолітніх дітей);
• надано матеріальну допомогу сім’ї
учасника бойових дій зони АТО смт Коцюбинське (жінка і малолітня дитина);

• надано кошти на ремонт та пальне для автомобіля, що передавали до
зони АТО з смт Коцюбинське;
• взято участь у благодійному концерті, що відбувся у смт Ворзель задля
збору коштів на придбання банного

► ÁËÀÃÎÓÑÒÐ²É ÒÀ ÆÊÃ
Скажу відверто – працювати нелегко, але турбота про довкілля та здоров’я
земляків для мене – справа честі. За підтримки місцевої влади у місті Бучі, а
згодом – у всьому Ірпінському регіоні МПП «Рада» вперше в Україні запроваджено роздільне збирання побутових відходів. Наслідком цього стало зменшення кількості сміттєзвалищ у передмісті столиці України. Щиро вдячна мешканцям нашого регіону за високу екологічну свідомість і підтримку.
Щоб зерна дбайливого ставлення до природи проростали у дитячих душах,
влітку 2011 р. ми спільно з командою однодумців провели екокультурний фестиваль “Трипільське коло” у м. Ржищеві.
Ми підтримали фестиваль, під час якого обмінялися думками, поглядами та
підходами з його учасниками щодо здорового способу життя, шляхів забезпечення екологічного благополуччя майбутніх поколінь та встановили контейнери для
роздільного збору відходів 600 шт. (кошти були виділені з підприємства «Рада»).

Із передвиборної програми: “Здійснимо заміну зношених ділянок
водопровідних, каналізаційних та теплових мереж, реконструюємо
котельні, замінимо котли”.
ЩО ЗРОБЛЕНО:
Надано допомогу в утепленні будинків жителів Приірпіння.
Приватним комунальним підприємствам було поставлено твердопаливні
котли.
Виділено кошти на реконструкцію
мереж каналізації у селищі Коцюбинському (вул. П.Комуни, Меблева, Бакала). Роботи виконані у 20122013 рр. Кошти були виділені з державного бюджету – 440 тис. грн.).
Ворзель. Прокладено мережі водовідведення на вулицях Пролетарська,
Леніна, Горького, Семенівська, Київська, Дзержинського, 8-го Березня,

Борщагівська, П. Комуни, Кірова, а також виконано роботи по двох проектах
із під’єднання водопровідних мереж по
вул. Дзержинського до існуючої скважини №2747.9 (2012-2013 р., кошти
були виділені з державного бюджету –
2 млн. грн.).
Ірпінь. Розроблено проект реконструкції каналізаційного колектора від
вул. Української до вул. Пушкінської та
вул. Соборної у місті Ірпені. (2015 р.,
кошти на роботи заплановані з обласного бюджету – 6 млн. грн.).
Розроблено проект та проведено експертизу щодо будівництва мереж водозабезпечення по вулицях сел. Ворзель:

ДБАЮЧИ ПРО ДОВКІЛЛЯ
На початку жовтня 2012 р. відбувся екологічний суботник, під час якого було
облаштовано клумбу при в’їзді до селища Гостомель. Колектив «Ради» та підприємство квіти "Корольова" уміло висадили квіти та створили оригінальну
квіткову композицію з ефектними елементами ландшафтного дизайну.
Цей яскравий подарунок громаді Гостомеля приурочений до Дня селища. І
тепер він буде кожного разу радувати око мешканців та гостей не тільки Гостомеля, а й усього Приірпіння.
Сподіватимемося, що цей хороший приклад надихне жителів Приірпіння
внести свій внесок у благоустрій та ще завзятіше озеленювати свої рідні міста
і селища.

комплексу для учасників зони АТО (надано одяг та кошти);
• проведено збір, підготовку та передачу документів до Київської обласної державної адміністрації щодо вирішення питання виділення земельних

ділянок учасникам зони АТО із смт Ворзель, смт Гостомель, смт Коцюбинське;
• забезпечено продуктами харчування, медикаментами, одягом та надано матеріальну допомогу 2-м жителям м. Буча, що відправилися до зони
АТО;

► Âèð³øóþ÷è ïðîáëåìó
áåçðîá³òòÿ
Із передвиборної програми: “Сприятимемо розвитку малого
підприємництва шляхом направлення безробітних на навчання
за професіями, що дають змогу займатися підприємницькою та
індивідуальною трудовою діяльністю”.

ЩО ЗРОБЛЕНО:
У сфері благоустрою у комунальні служби працевлаштовано 57 осіб.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

лізації по вул. Лісова, Горького, Червоноармійська, Бакала, КНС «Шевченко», реконструкції каналізаційних
мереж із влаштуванням КНС на вул.
Лісова (2012-2015 р. кошти були виділені на роботи з обласного бюджету
– 1240 тис. грн.).

вул. Ватутіна,
Великого Жовтня,
Артема,
Шевченка,
Крупської,
Ворошилова,
Радянській,
Карла Лібкнехта,
ІІІ-го Інтернаціоналу,
Тургенєва,
Будьоного,
Лермонтова,
Чернишевського,
Крилова,
просп. Жовтня.

У селищі Гостомель
(2013 р.) розроблено проект ме-

У селищі Ворзель (2013 р.)

розроблено та проведено експертизу
проекту каналізації по вул. Горького,
Артема, Шевченка, Ворошилова,
Радянській, Карла Лібкнехта (2012 р.,
кошти були виділені з обласного
бюджету – 400 тис. грн.).

У селищі Коцюбинське
(2012 р.) розроблено проект кана-

реж каналізації по вул. Лісова, Гагаріна, Миру, Пушкінська, частини
вул. Рекунова (2014-2015 р. кошти
були виділені на роботи з обласного
бюджету – 800 тис. грн.).
Розроблено проект підтоплення по
вул. Лісова, Гагаріна, Миру, Пушкінська, частини вул. Рекунова (2015 р.
кошти заплановані на роботи з обласного бюджету – 258 тис. грн.).
Про місце прокладення каналізаційної мережі та мережі водовідведення
можна дізнатися у місцевих комунальних підприємствах. Там же – отримати
технічні умови.

БЛАГОУСТРІЙ

Смт Коцюбинське – будівництво Церкви Георгія Побідоносця.
Смт Ворзель – облаштування огорожі для шкільного стадіону вартістю 10 тис. грн.
(ЗШ №5).
Смт Гостомель – облаштування та благоустрій клумби при в’їзді у селище.
Смт Гостомель – вирішення питання ремонту огорожі за адресою вул Рекунова 9-11;
Смт Ворзель – виготовлення кошторисної документації для реконструкції та ремонту Ворзельської амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Ремонтні роботи
будуть проведені у 2015 році.

Із передвиборної програми: “Побудуємо комплекс зі збирання та
переробки твердих побутових відходів, деревини, будівельних
відходів, зношених шин в Ірпінському регіоні”.
ЩО ЗРОБЛЕНО:
Розпочато будівництво комплексу зі
збирання та переробки твердих побутових відходів, деревини, будівельних
відходів, зношених шин (МПП «Рада»).
Папір сортується та переробляється,
склобій перевозиться на склозаводи, а
з полімерних відходів виготовляються
полімерна плівка, мішки для сміття,
каналізаційні люки, тротуарна плитка
та решітки водостоків, еко-утеплювач.
Для підтримання цієї діяльності постій-

но діє зелений рух “Розділи сміття –
збережи довкілля”.
Створено комісії для роботи з населенням селищ Ворзеля, Коцюбинського, Гостомеля, міста Ірпеня задля покращення благоустрою. До їх складу
входять представники місцевих виконкомів, СЕС, міліції, пожежної служби,
ЖЕКів та екопідприємств.
Таким чином забезпечується залучення громадян до участі в управлінні
охороною довкілля. І саме завдяки свідомості людей нашого регіону значно

зменшилася кількість сміття, скорочено на 40% навантаження на сміттєві
полігони, а міста та селища Великого
регіону набувають позитивний імідж
екологічно чистих населених пунктів.
Таким чином «зелений» стиль
життя та ефективне поводження з
побутовими відходами позитивно
відобразиться на екології та економіці регіону і дозволить:
► зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє

природне середовище та здоров'я
людини;
► забезпечити належну чистоту зелених зон, парків, скверів, прилеглої
території багатоповерхових будинків
від сміття;
► скоротити навантаження на сміттєві полігони та зменшити обсяги
захоронення твердих побутових відходів;
► упровадити нові ресурсозберігаючі технології у сфері поводження з
твердими побутовими відходами;
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Із передвиборної програми: “Розвинемо перспективні напрями санітарної очистки та залучення сучасних прогресивних технологій
поводження з твердими побутовими відходами”.
ЩО ЗРОБЛЕНО:
Згідно з «Програми поводження з ТПВ (твердими
побутовими відходами) в Київській області» зроблено (розпорядник коштів – Головне управління житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу КОДА):
м. Ірпінь – придбання євроконтейнерів для сміття
(2012 р., кошти були виділені з обласного бюджету –
150 тис. грн. у кількості 52 шт.).
смт Гостомель – придбання євроконтейнерів для
сміття (2012 р. кошти були виділені з обласного бюджету – 75 тис. грн. у кількості 25 шт.). Для забезпечення регулярного вивезення побутових відходів Ворзельській селищній громаді на Комунальне підприємство безоплатно передано сміттєвоз (2012 р., кошти
були виділені з обласного бюджету – 450 тис. грн.).
Із метою надання допомоги комунальному підприємству селища Коцюбинське безоплатно передано
екскаватор (2011 р., кошти були виділені з обласного
бюджету – 350 тис. грн.).
Для селищ Ворзель, Гостомель та Коцюбинське,
міста Буча та міста Ірпінь придбано склопластикові єв-

роконтейнери для роздільного збирання ТПВ за власні кошти підприємства “Рада” 2010-2014 рр. (понад
600 шт.).
Виділено 11 каналізаційних люків на потреби смт
Коцюбинське, 10 – Ворзель, 5 – Гостомель.
Окремо хочу сказати про Гостомель. Розглянувши
звернення селищного голови А.Кириченка та депутатського корпусу, обласна рада прийняла рішення щодо
знешкодження непридатних пестицидів у селищі
(2011-2012 рр. кошти були виділені з обласного бюджету – 558,8 тис. грн.).
Зазначена проблема знайшла підтримку на державному рівні. Було залучено закордонних експертів.
Разом із делегацією представників Міністерства екології та природних ресурсів України, Державної інспекції
з екології, керівника SI GROUP LTD (підприємства з
утилізації небезпечних відходів із Данії) ми відвідали
сховище непридатних пестицидів у радгоспі “Бучанський”. Експерти відзначили: пестициди зберігалися
в безпечних контейнерах, за що висловили вдячність
селищному голові. Отруту було знешкоджено у Данії.

Із виборної програми: “Проведемо екологічні акції з метою збереження довкілля: “Розділи сміття – збережи довкілля!”, “Чиста екологія – це
реальність!”, “Українці – гаранти чистого довкілля”.
ЩО ЗРОБЛЕНО:
Екологічні заняття проводилися у
десяти садочках Приірпіння: “Первоцвіт” та “Веселка” у Гостомелі, “Ластівка” та “Світлячок” у Коцюбинському, ДНЗ №11 у Кичеєво, “Берізка”,
“Сонячний”, “Пролісок” у Бучі та “Радість” і “Лісова пісня” в Ірпені. В ігровій формі малечі показували, як необхідно сортувати побутові відходи, щоб
зберегти природу.

Екологічні змагання відбулися у
Коцюбинському гуманітарному ліцеї.
Переможці були нагороджені безкоштовною екскурсійною поїздкою.
У місті Ірпінь та селищі Ворзель відбулися захоплюючі екологічні акції,
метою яких було виховання у молодого покоління любові і шанобливого
ставлення до природи. Заходи проводилися у формі пізнавальної гри. Дітям різних вікових груп та їх батькам
розповідали, як жити у гармонії з природою, як правильно сортувати відходи, щоб не завдати шкоди довкіллю.

Актуальною проблемою на сьогодні є питання утилізації
батарейок. Багато людей навіть не замислюється над
шкодою, що заподіює навколишньому середовищу одна
викинута батарейка разом із побутовим сміттям. Із
метою вирішення проблеми школами Приірпіння було організовано
екологічну акцію «Здай батарейку – врятуй планету». Влаштовано
пункти збору батарейок. Проведено конкурс на кращий малюнок.
Усіх учасників нагороджено грамотами та подарунками.

Щорічною стала Всеукраїнська екологічна акція «Зробимо Україну чистою».
Вона покликана залучити громадян країни до прибирання своїх населених пунктів, привчаючи людей не смітити. Все більше міст та волонтерів долучаються до
акції. У 2013 році ми також узяли у ній участь. Озброївшись інвентарем та гарним
настроєм, вийшли на вулиці рідного міста. Також надали організаторам допомогу
транспортом, який забезпечив роздільне збирання відходів по Київській області.
Майже 70% нашого «сміття» складають відходи вторинної сировини, переробивши
які, ми неабияк зменшимо навантаження на сміттєві полігони та допоможемо зберегти нашу планету чистою.
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Н2О У БУЧІ
Цікавим та неординарним заходом, спрямованим на очистку річок
та озер Київщини, пропаганду плавання та здорового способу
життя стало проведення у місті Буча акції “Н2О“. Вона відбулася
біля Бучанського озера. Її учасниками стали численні представники
Бучанської громади, серед яких – велика кількість дітей.

Організаторами та почесними гостями були Бучанський міський голова
А. Федорук, олімпійський призер, Президент Фонду підтримки молодіжного
та олімпійського плавання, радник Міністра України з питань сім’ї, молоді та
спорту Денис Силантьєв.
В акції взяли участь народний артист України Володимир Горянський,
співачка Альоша, відомий богатир Ва-

►

силь Вірастюк. Головною метою акції
була підготовка озера для купання
дітей, підвищення екологічної освіти
громадян, а також привернення уваги громадськості до водних ресурсів
країни. Не дивно, що така яскрава подія пройшла саме у Бучі, – у місті, де
піклування про людей та навколишнє
середовище вже стало доброю традицією.

І це – лише окремі приклади того, що вдалося зробити. Вважаю,
що лише об’єднавши свої зусилля, ми піднімемося на рівень
європейських стандартів у питаннях екологічної відповідальності,
умов життя населення. Кожен буде жити у гармонії з природою,
берегти її та користуватися її дарами.

Óâàãà! Âåòåðàíàì ÏÐÎÃÐÀÌÀ «ÒÓÐÁÎÒÀ»

Із передвиборної програми: “Реалізуємо програму “Турбота”, метою якої є організаційно-правове та інформаційне забезпечення, вирішення
невідкладних питань матеріального, медичного, соціально-побутового, культурного обслуговування осіб похилого віку, осіб з обмеженими
фізичними можливостями, ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних і малозабезпечених громадян Ірпінського регіону Київської області.
ЩО ЗРОБЛЕНО:
Надано допомогу людям похилого
віку, хворим дітям, ветеранам, самотнім та малозабезпеченим. Виділено
кошти та закуплено подарунки до свят
громадським організаціям, спортивним
гурткам, спілкам, організації Червоного
Хреста, поліклінікам, школам, дитячим
садочкам, ЖЕКам, пологовому будинку
Ірпінського регіону та м. Буча.
Щорічно беремо участь у проведенні
Всеукраїнської благодійної акції «МИЛОСЕРДЯ», яка проводиться організацією Товариства Червоного Хреста. Допомагаємо засобами особистої гігієни,

солодкими подарунками для дітлахів,
що потребують допомоги.
На всі свята люди похилого віку, інваліди, ветерани війни та праці, малозабезпечені громадяни отримують
подарунки та матеріальну допомогу.
Організовано святкові заходи землякам
із метою вшанування та підтримки ветеранів та інвалідів, патріотичного виховання молоді.
У рамках програми “Турбота” було
влаштовано свято для дітей-інвалідів
смт Гостомель. Дзвінкий дитячий сміх
довго не стихав у цих стінах. Усі гості
свята принесли з собою додому часточку радості і щастя.
Добру традицію дарувати людям
радість ми продовжили на Великдень
та до Дня Перемоги. Цінні подарунки
отримали ветерани Великої Вітчизняної
війни, інваліди, учасники бойових дій,
жертви Чорнобильської катастрофи,
працівники медичної сфери та діти-сироти у містах Буча та Ірпінь, у селищах
Гостомель, Ворзель та Коцюбинське.
Усього було надано близько 1200 подарунків.

Одним із болючих питань нашого регіону є дитячі садочки, їх
недостатня наявність та стан. Так, до початку 2014 навчального
року було зроблено капітальний ремонт туалетної кімнати (вартістю 25 тис. грн.) у дитячому садочку №9 «Ластівка».
Матеріальну підтримку надано і громадській організації “Наталія”, яка об’єднує людей з обмеженими можливостями.

Не залишаються поза увагою працівники Товариства Червоного Хреста у
м. Буча. Щороку вони отримують подарунки у день професійного свята.
Смачні подарунки на Новий рік було
вручено і дітворі міст Ірпінь і Буча та селищ Гостомель, Ворзель і Коцюбинське.
У смт Гостомель було проведено
благодійну акцію зі збору коштів на
лікування та операцію жителя селища
Руденко Д. Я. Було організовано безпрограшну акцію. Кожен бажаючий у
міру можливостей та бажання міг пожертвувати кошти, а взамін отримував
подарунок. Таким чином до заходу було
залучено понад 500 осіб.
Також у рамках програми “Турбота” нами було відкрито дитячий ігровий майданчик, за спиянням Журавель
Олени. Він розрахований як для занять

спортом підлітків, так і для розваг найменших жителів прилеглих будинків.
Біля майданчика безкоштовно встановлено склопластикові контейнери для
роздільного збору відходів, що стало
великою перевагою благоустрою мікрорайону.

ДІТИ ВІЙНИ, АФГАНЦІ, ЧОРНОБИЛЬЦІ
Із передвиборної програми: “Забезпечимо виконання на належному рівні
обласної програми “Рік ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.
у Київській області”, проведемо урочисті заходи для ветеранів із нагоди
відзначення визволення України від
німецько-фашистських загарбників.
Вручимо вітання та проведемо святковий обід для ветеранів та інвалідів

Ірпінського регіону (смт. Гостомель,
Ворзель, Коцюбинське), придбаємо та
передамо 50 ходунків (за власні кошти) для інвалідів Ірпінського регіону.

ЩО ЗРОБЛЕНО:
Головні зусилля спрямовую на
збереження здоров’я, поліпшення
умов проживання, моральну підтримку людей, які пережили страхіття Другої світової війни.
На кожне свято дарую подарунки
та влаштовую святкові обіди ветеранам, людям похилого віку та інвалідам і святкові подарунки.

Систематично надаю допомогу
місцевим організаціям.
Наприклад, Українській
спілці ветеранів Афганістану
придбано принтер, ксерокс,
сканер. Виділено кошти на
ходунки на чотирьох колесах
мешканцям селищ Ворзеля та
Коцюбинського.
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► ÎÑÂ²ÒÀ ÒÀ ÊÓËÜÒÓÐÀ
Проблеми освіти та освітян перебувають у сфері постійної уваги. Серед добрих
справ, які вдалося реалізувати за чотири роки – привітання освітян із професійним святом та вручення подарунків працівникам НВО “Освіта” та ДЗ “Дошкілля”
в Ірпені, школи села Кичеєво, шкільних та дошкільних закладів Гостомеля. Всього
було вручено близько 600 подарунків.
До Дня захисту дітей та з нагоди свята останнього дзвоника у Центрі творчості
дітей та юнацтва у селищі Гостомель було влаштовано обід для вихованців.
Разом із помічниками залюбки буваю у школах на святі останнього дзвоника,
причому за один день відвідуємо декілька шкіл. Окрім приємних побажань перед
канікулами освітні заклади отримують цінні подарунки: Ворзельська школа №5
– факс, Коцюбинська школа №18 – м’ячі, спортінвентар, плазмовий телевізор, двері та вікна для класу, а Гостомельська школа №13 – волейбольні
стійки, матеріальна допомога обдарованим дітям.
До дня сторіччя ЗОШ №5 міста Ірпеня було подаровано ноутбук для покращення умов роботи і навчання.
Жодна школа не залишилася без подарунку та матеріальної допомоги. А на
День знань щороку депутат і її помічники побували відразу в семи загальноосвітніх закладах Приірпіння. На своєму виборчому окрузі з помічниками відвідала
школи №5 та №11 у Ворзелі, школи №13, №14 та №16 у Гостомелі, а в Коцюбинському – Гуманітарний ліцей та школу №18, де розділила дружню атмосферу
√ На Новий рік дітвора міст Ірпінь і Буча та селищ Гостомель, Ворзель та
свята першого дзвоника з учнями, вчителями та їхніми батьками.
Коцюбинське отримала смачні подарунки.
Так, відбулося благодійне свято «Різдвяна зустріч під знаком нової доби» у Бу√ Було надано кошти Відділу у справах сім’ї та молоді Бучанської міської
динку культури селища Коцюбинське. Це був творчий вечір, зустріч із народними
артистами України: відомою акторкою театру та кіно Раїсою Недашківською та ради для часткової оплати вартості путівок на оздоровлення дітей-сиріт м. Буча
у ДОК «Бригантина», м. Скадовськ.
композитором Володимиром Губою.
√ Надана матеріальна допомога на організацію та проведення дитячого
свята у смт Ворзель «Діти понад усе» 2014 р.
ТАКОЖ кожного року:
√ Узято участь у святкових заходах до Дня Святого Миколая смт Ворзель, ЦК
√ Відвідуючи школи селищ та міст регіону ми маємо змогу поспілкуватися з «Уварівського дому», надано 80 новорічних подарунків.
дітьми та їхніми батьками, вчителями, відзначити кращих учнів і педагогів. На
√ Вітаючи дітей прихожан церков селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське з
День учителя найкращі працівники чотирьох шкіл та трьох дитсадків нашого
новорічними
святами, надано 500 новорічних подарунків.
регіону отримали матеріальну допомогу.
√ Вітаючи дітей-переселенців, що проживають у смт Коцюбинське, з ново√ Дітям-інвалідам у Гостомелі влаштовано солодкий стіл та запрошено
річними
святами, надано 130 подарунків.
клоуна, щоб розважити малечу, допомога у влаштуванні обдарованих дітей в
Надано новорічні подарунки для дітей Спілки афганців м.Ірпінь.
університети та інститути Києва.

► ÌÅÄÈÖÈÍÀ
Під час зустрічей із медичними працівниками селищ Гостомель, Ворзель та
Коцюбинське об’єктом нашої уваги були питання поліпшення медичного обслуговування населення, удосконалення матеріальної бази медичних закладів,
поліпшення умов праці медичного персоналу.
До Дня медичного працівника було надано матеріальну допомогу та подарунки найкращим працівникам поліклініки міста Ірпеня, селищ Гостомель,
Ворзель та Коцюбинське (всього близько 600 подарунків). У поліклініку селища
Гостомель було куплено холодильник.
Яскравим позитивом стало новорічне свято у Національному науковому
центрі радіаційної медицини Національної академії медичних наук України
для дітей, які лікуються у стаціонарних відділеннях клініки та дітей співробітників центру. Організаторами заходу стали Київська обласна організація ВГОІ
"Союз Чорнобиль України" І.Дерда, С.Линник та завідувач поліклініки для дорослих ДУ ННЦРМ НАМН України – Ж.Ярошенко. Свято пройшло за сприяння
в.о. голови РДА М. Смірнової та голови Київської обласної ради М.Бабенка.
Ми привітали діток не тільки яскравим шоу і теплими словами, а й солодкими
подарунками.

За зверненням керівника та працівників Ворзельської амбулаторії
було
підготовлено кошторисну документацію на капітальний ремонт
Теплою, щирою та зворушливою виявилася церемонія вітання батьків із наполіклініки
Ворзеля. Поліклініці надано фінансову підтримку для
родженням дитини у Ворзельському пологовому будинку, куди ми теж завітали
з подарунками.
придбання обладнання комплекту сімейного лікаря.
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► ÑÂßÒÀ ÍÀ ÍÀØÈÕ ÂÓËÈÖßÕ ÒÀ Ó ÍÀØÈÕ ÑÅÐÖßÕ
Намагаюся бути на всіх святкових
заходах регіону. До проведення свят
часто маю честь долучитися в якості
організатора, спонсора або мецената. Це – прекрасна нагода зустрітися
із земляками, поспілкуватися, почути
їхні болі і надії, підтримати, в міру
можливостей, у розв’язанні їхніх проблем.
Теплі спогади залишилися у душі
від участі у проведенні Днів міст Ірпеня, Бучі та Днів селищ – Гостомеля,
Коцюбинського, Ворзеля, сіл Хотів,
Гореничі, Горенка, Мощун, Михайлівська Рубежівка, Ковалівка. Щаслива

від того, що гостям свят сподобалися
надані подарунки.
Було надано призи та подарунки
учасникам фестивалю “Я – Приірпіння
гордість і надія”, конкурсу серед молоді “Містер і місіс веселка” у Гостомелі, юним спортсменам учасникам
Відкритого турніру Коцюбинської
ДЮСШ з боротьби дзюдо серед юнаків 1999-2001 р.н. та 2002-2004 р.н.
А ще взяли участь у святковому заході з нагоди Дня позашкілля смт Гостомель. Надано солодкі подарунки для
учасників святкового концерту та теплі рукавички для діток-інвалідів.

Кожного року на теренах Приірпіння діє творчий проект «Відродження
починається з духовності». У 2012-2014 рр. проходив Всеукраїнський фестиваль духовної музики «Введенські піснеспіви», який відбувається на честь
свята Введення в храм Пресвятої Богородиці з метою сприяння духовному відродженню, збереженню музичних традицій та популяризації здобутків скарбниці світової сучасної православної хорової музики та подальшого
розвитку пісенної спадщини українського народу. Із задоволенням беремо
участь у святкових заходах, допомагаємо із організацією свята, забезпечення
учасників святковими подарунками.

ТАКОЖ:
√ Була надана матеріальна допомога у розмірі 6000,00 грн. на пошиття
костюмів хору «Перевесло» та 10000 на пошиття чобітків.
√ Узято участь у фестивалі «Цитадель». Надано учасникам фестивалю
святкові подарунки.
√ До відзначення 71-річчя визволення смт Ворзеля від німецько-фашистських загарбників подаровано великий казан для приготування козацького
кулішу, що став традицією для святкових заходів селища.
До Дня Збройних Сил України грамотами та грошовими преміями було відзначено особовий склад військової частини А 3796, селище Коцюбинське.
Цьогоріч майже 300 дітей із Приірпіння (діти з особливими потребами, із
малозабезпечених родин, напівсироти, переселенці) мали можливість відвідати новорічну ялинку, організовану у приміщенні Київської обласної державної
адміністрації.

«КОЦЮБИНСЬКЕ ЗАПАЛЮЄ ЗІРКИ» Протягом кількох годин юні таланти
підкорювали глядачів хореографічною та вокально-інструментальною
майстерністю. Професійне журі конкурсу відзначило чимало юних зірок
сцени, які були нагороджені пам’ятними дипломами, цінними подарунками
і преміями. Із дорогою душею допомогла організаторам та учасникам у
проведенні конкурсу та нагородженні переможців.
КОНКУРС “МІНІ-МІС ІРПЕНЯ” – яскрава щорічна подія у культурному житті
міста.
Два роки поспіль під час проведення цього заходу ми були колективними
спонсорами. Учасники та переможці отримали призи та подарунки.

ЗИМОВІ СВЯТКУВАННЯ
Постійну допомогу надаю організаторам та учасникам під час проведення новорічних і різдвяних святкувань у селищах регіону.
В останній день Масляної над площею, що біля Іріпінської міської ради, пахло
димком, який здобрювався апетитним ароматом смажених млинців та наваристого кулішу. Бригада кухарів ресторану «Марципан» організувала частування для
мешканців Ірпеня на «живому» вогні, за що отримала щасливі посмішки та щиру
подяку від земляків.

► ÍÀØÀ ÊÎÌÀÍÄÀ

Я – людина команди. Вона в нас велика, дружня й ефективна. Це ми з вами – Громада Приірпіння!!! Я дуже вдячна кожному за його внесок у
нашу спільну справу.
Переконана – наш регіон розвиватиметься, ставатиме комфортнішим, заможнішим, привабливішим, зростатиме його економічний, соціальний,
культурний потенціал, покращуватиметься благоустрій. Життя кожної родини буде сповнене душевного тепла, радості й достатку. І це – не
просто мрії. Якщо всі разом будемо докладати зусиль, то усе буде саме так!
Вдячна за співпрацю Галині Савчук, Олені Кислиці, Людмилі Бідулі, Олексію Олійнику, Сергію Чернікову, Володимиру Карплюку, Ларисі Небозі,
Ользі Ольнич, Юрію Прилипку, Аллі Ковальчук, Зінаїді Сотніковій (уже покійній), Валентині Хрокало, Олегу Бабенку, Андрію Страховському,
Поліні Ульяновій, Олені Нечипоренко, Олегу Смолянчуку, Миколі Головкевичу, Олені Данилюк, Марії Поповій, Олегу Атаманчуку, Анатолію
Федоруку, Петру Мельнику, Олегу Попенку, Ларисі Саприкіній, Світлані Дударець, Олегу Сотнікову, Валентині Забарило, Тетяні Жуль, Галині
Король, Миколі Урупі, Йосипу Краснодемському, Анатолію Кириченку, Олександру Венгрику, Вадиму Садовському та багатьом іншим.
Засновник — Ірпінська міська рада.
Видавець — КП «Редакція газети «Ірпінський
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