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Естафета поколінь у Новорічну ніч 
      Свого часу, більше як 25 років назад, в селищі ДВС була хороша традиція: 

усі радісні події зустрічати разом, особливо - Новорічну ніч, коли о 24 годині, 
після дзвону келихів шампанського у родинному колі, виходили до Новорічної  

ялинки і всією громадою зустрічали Новий рік. Але з часом ця традиція пішла у 
забуття. Люди стали  уособлюватися, замикатися в собі і поступово «обростати 

мохом». Та буремні події останніх років , коли збоку злочинних дій влади  над  

населеним пунктом нависла загроза його знищення ,стало необхідним 
об”єднання людей у єдину спільноту. Ми змогли об”єднатися щоб давати  опір і 

відсіч злочинцям і злодіям від влади. Це була важка і кропітка робота , але ми 
це зробили. 

 
Перед Комітетом 

мікрорайону стоїть багато  
завдань, одне з яких -

 посилення роботи  щодо  
об’єднання людей в одну 

єдину громаду, і не тільки, 
коли з’являється якась 

загроза, а в 
повсякденному житті. 

Кожен повинен відчути, 

що він не один, що є 
велика родина, яка його 

захистить і прийде на 
допомогу у скрутний 

для нього  час. 
«Від добрих традицій 



минулого до перспективи майбутнього» - під таким гаслом ми прокладаємо 
місток між тим добрим, що було, і тим майбутнім, до якого  прагнемо. Тому 

вирішили розпочати  з традиції Новорічного свята.  
     Понад 40 років минуло з того часу, як тодішні юнаки висадили у центрі 

Водогону ялинки. За цей час юнаки стали сивочолими мудрими чоловіками, а 
ялинки вже подолали висоту двохповерхового будинку. Багато людей згадують 

ті добрі часи, і одним із них є сьогоднішній заступник голови  комітету 
мікрорайону Махонін Анатолій. Разом з ним багато людей згадувало ті добрі 

часи. 
      На засіданні комітету мікрорайону прийняли рішення відродити цю добру 

традицію  новорічних та різдвяних свят. Іграшки на ялинку вирішили робити 
самі. Цю нелегку роботу взяла на себе секретар комітету мікрорайону  Наталія 

Кіщук. Більш як 200 іграшок вони разом зі своєю юною помічницею Лілією 

Безмалою зробили власноруч. Саме  в цій роботі і зародилася естафета 
поколінь: Наталія належить до старшого покоління, Лілія – до молодшого. 

Лілією був створений сценарій Новорічних свят, де головні  дійові особи та 
виконавці були  Дід Мороз та Снігуронька, в ролі яких чудово 

дебютували Олейніков Валерій та Сікорська Аліна. Усі, хто брав активну участь 
у проведенні свята, є мешканці Водогону. Дід Мороз та Снігуронька  вітали 

дітей на дому та біля ялинки. 
      До проведення Новорічних свят підключилось і середнє покоління в особі 

Григоришиної Світлани. За її активної  участі театром «Теремок», засновником 
якого вона є, було проведено цикл.Новорічних заходів для дітей.  Яскраві 

костюми Діда Мороза та Снігуроньки для Новорічного свята Водогону теж 
надала Світлана. 

    Як в добрі старі часи до ялинки вийшов з баяном та святковою програмою 
Присмицький Леонід. Лунала жива музика, пісні, танці та хороводи. 

        Не лишилася осторонь підготовки до новорічних свят і голова соціального 

центру «Перспектива Мінський», ветеран «битви за Водогін», наша берегиня 
Ольга Веремеєнко. Вона допомогла в придбанні прикрас до ялинки,  

подарунків для дітей  та призів на конкурси. Особисто привітала усіх присутніх 
з Новим роком 

      Велике задоволення отримали всі під час проведення ігор, атракціонів, 
конкурсів, вікторин з врученням призів та подарунків. Їх дуже цікаво і 

змістовно , як і всю програму провела ведуча Новорічного свята Лілія Безмала. 
         Смакували присутнім  у Новорічну ніч: глінтвейн з солодощами, запашні 

шашлики прямо з мангалу та оксамитовий смак шампанського. Цю святкову 
гостину забезпечили Наталія Кіщук, Світлана Садикова та Фурман Володимир. 

       Особливо зворушливим було вітання громадою  бійців АТО з  Водогону, які 
відстоюють нашу свободу, волю і незалежність в боях із російсько - 

фашистськими загарбниками на фронтах Донбасу. За їхньої відсутності, але в 
їхню честь, пролунала пісня-наказ «ВЕРНУТИСЬ ДОДОМУ ЖИВИМИ». 

      Громада дуже вдячна  Миколі Синякову та Григорію Нагайко за освітлення 

ялинки, а також нашим активістам, які взяли на себе технічне  забезпечення та 
підтримку громадського порядку в Новорічну ніч: Махоніну Анатолію, Марінічу 

Сергію, Главацькому Ярославу, Ніколаєнко Віктору, Ткаченку Олександру, 
Фурману Володимиру,  Хабіну Андрію. Особлива подяка Всеукраїнському 

об’єднанню «Батьківщина» за надання озвучувальної апаратури для 
Новорічного свята. 

 



          Не зважаючи на 
пізній час, біля ялинки 

були від малечі до 
сивочолих дідусів і 

бабусь, і головне, що в 
цій програмі всі знайшли 

своє місце, всім було 
радісно і весело. 

        1 січня під ранок з 
гаслами «Слава Україні – 

Героям Слава!» ми 
увійшли в Новий 2015 рік. Естафету сяйва новорічного  факелу ми пронесемо в 

своїх серцях через життя поколінь. 

      Вже традиційно дітвора Водогону не залишилася поза увагою районної 
влади на чолі з Олександром Цибульщаком: старшим - надали запрошення на 

новорічний концерт, а малеча відвідала новорічні ранки, що відбулись в 
приміщенні Оболонської райдержадміністрації. Всі учасники святкових заходів 

отримали солодкі подарунки. 
      Не оминули селище ДВС і різдвяні свята. Завдяки старанням Присмицього 

Леоніда, традиція весело святкувати Різдво та співати колядки передаються з 
покоління в покоління. Леонід Олександрович навчає колядкам малечу, яка 

відвідує недільну школу храму. Він акомпанує дітям на баяні, сам складає 
сценки та репертуар для виступів та колядок. Його мета – передати ці традиції  

нашим дітям, а вони, щоб передали майбутньому поколінню. Тож останніми 
роками вулицями селища та у домівках лунають українські колядки, які із 

задоволенням виконують, убравшись в національні костюми та тримаючи 
велику Різдвяну зірку, маленькі мешканці мікрорайону. Вже цього 2015 року  

дітей запросили на 4-ий Всеукраїнський Різдвяний фестиваль «Віфлеємська 

зірка - 2015» у галереї «Соборна» УПЦ Кафедрального собору, переможцями 
якого вони стали у номінації «Краще виконання колядок». 

      Тож завдяки ініціативі та спільним зусиллям комітету мікрорайону та 
  мешканців Водогону вдалося не тільки влаштувати чудові свята, які надовго 

запам’ятаються всім, хто брав в них участь, а й згуртувати громаду, відродити її 
традиції, традиції українського народу, чим завжди була славетна наша рідна 

земля. 
Голова  «Комітету  мікрорайону   В.Г.Вікторів. 

 
Зустріч із мрією 

   Коли здійснюються бажання? Звісно, у найчарівнішу пору року, коли сам Дід 
Мороз за одну ніч дарує омріяні подарунки кожній людині в світі! Справжнім 

подарунком на передодні Нового року, 27 грудня, стала вистава дитячої 
театральної студії київського театру «Теремок», що розташована на Водогоні 

(вул. Дніпроводська, 13/1). Всім бажаючим вистачило місця в нашому 
«Теремочку»! Дітки різного віку завітали на виставу і щоб настрій 

передсвятковий створити, і щоб своїх друзів, маленьких артистів підтримати, і 
щоб себе показати! Спочатку була вистава, в якій приймали участь  діти - 

Чарівниця Лісова Фея (Маргарита Гуляєва) ; зайчик (Марійка Старовойт/Віка 

Середа),  



Дзвіночок (Саша 
Ракитська) та Шишка 

(Ярослава Чернова); 
Вовк(Валерія Середа) й 

Лисиця (Олена 
Чернова) ; Снігуронька 

(Ліза Долженкова) 
          А після цього в 

гості прийшов веселий 
Дід Мороз! І всі бажаючі 

приймали участь в іграх 
і конкурсах.  А ще 

співали, танцювали, 

читали вірші, і, 
звичайно ж, отримали 

подаруночки!  
     До речі, театр «Теремок» дарує своє мистецтво дітям всієї нашої країни вже 

25 років. І розпочиналася його історія саме з маленьких виконавців! Зараз у 
репертуарі театру дуже багато вистав для дітей та підлітків, які завжди щиро 

приймають глядачі. А з деякими, наприклад, «Алладін», «Маша та ведмідь», 
«Пригоди Аліси та Базіліо» вже встигли познайомитися і глядачі Водогону. 

Добрий янгол-хранитель, директор театру Світлана Григоришина, завжди 
мріяла дарувати радість дітям та дорослим, тому і зробила всі умови для того, 

щоб на Водогоні існувала дитяча театральна студія, де діти не тільки пізнають 
ази театрального мистецтва, пізнаючи  акторську майстерність, танок, техніку 

мови, а ще й приймають активну участь у виготовленні реквізиту, костюмів та 
елементів декорації для своїх вистав.  А за час, що пройшов з Нового року, 

наші вихованці вже здивували своїм мистецтвом та показали виставу 

«Подарунок для Снігуроньки» і в деяких дитячих садках Києва, і в школах 
селищ Хотянівка та Новосілки.  А ще, окрім театральної студії, в нашому 

«Теремку» можуть знайти собі заняття для душі і маленькі дітки – у центрі 
раннього розвитку дитини,  і їх мами – на заняттях танцями, що охоплюють 

напрямки: сальса, фламенко, східний танець. Тож, ласкаво просимо! Двері 
театру «Теремок» завжди відкриті! Варто лише зробити перший крок на зустріч 

із мрією!  
   

 Театр-студія  «Теремок» запрошує дітей та дорослих: 
Центр  раннього розвитку дитини (від 2 років) – групові та індивідуальні 

заняття 

підготовка до школи (від 4 років) -  групові та індивідуальні заняття 

Театральна студія (від 6 років) 

Студія танцю (незалежно від віку). 

      До вашої уваги вистави: 
6.02. 2015 р. 16-00 – для дітей «Морозко» 

6.02. 2015 р. 18-00 – для підлітків та дорослих  Л.Українка «Лісова пісня» 

27.02.2015 р. 16-00 – для дітей «Подарунок для Снігуроньки» 

27.02.2015 р. 18-00 – для підлітків та  дорослих «Я не хочу помирати» 

Ірина Сум’ятнікова 



Тепло наших рук зігріє вас! 
 

 Селище Водогін. Затишна околиця нашої прекрасної столиці. Живуть тут 

працьовиті, мирні люди, талановита молодь, лунають дитячі голоси. 
       Жити би всім заможно, дружно, весело. Але…  Але  життя вносить свої 

корективи. 
    Ще не висохли сльози  за героями Небесної сотні, ще щемить серце за 

анексований Крим, а тут знову біда – треба обороняти від мародерів і загарбників 
Донецьк і Луганськ, захистити рідну землю, не дати сплюндрувати нашу свободу.

  
      З щирим бажанням захистити свій народ, свою родину пішли  на захист   

рідної України наші чоловіки, наші діти. Сила духу, віра в перемогу кликала їх 

на східний кордон, де вже плакали матері і діти, де панувала розруха і смерть. 
 Від тривоги за своїх дітей, чоловіків, за всіх воїнів-захисників плачуть 

ночами матері, не сплять  бабусі, сумують діти. У всіх одна думка – треба щось 
робити, чимось допомогти воїнам. 

 Народ піднявся – відчув свою силу, потребу бути співучасником у цій святій 
боротьбі. Волонтери – це ми з вами, це наш сильний тил, це відчуття єдності, 

це наша велика толока! Це наш постійний зв'язок з воїнами де ми відчуваємо їх 
незламний дух, а вони нашу любов, нашу турботу про них. 

  Боже, збережи їх, захисти їх, поверни їх додому живими! Нехай 
відчують вони, що ми за них молимось, чекаємо їх, готові зігріти їх своїми 

гарячими серцями. 
 Тривожні роздуми сьогодення не давали спокою небайдужому серцю 

патріотки Водогона  пенсіонерки РОГАЛЕВСЬКІЙ Галині. Як допомогти воїнам, 
чим віддячити їм за їх героїзм? Пенсія невелика, здоров’я неважне, а бажання 

допомогти безмежне.  І тут згадалось, як у важкі післявоєнні часи  жителі 

Водогона згуртовувались, допомагали вижити один одному, були великою  
родиною.  Невже так змінились сусіди? Подзвонила Галина Усманівна подругам, 

кинула клич по всьому селищу і відгукнулись небайдужі. Самі активні з них  
ПІНДЮРА Тетяна, РУДНИК Тамара, РЯЗАНЦЕВА Людмила, ПРАЧОВА Алла, 

ЛАЗАРЄВА Євдокія, ГЛУШЕНОК Наталія, КАЧАНОВА Олена, РЯЗАНЦЕВА Тетяна. 
 Як символ теплоти материнських рук, як найдорожчий подарунок від матері, 

бабусі стали для воїнів шкарпетки і рукавички,які в’язали ці невтомні жінки. 
Вони з любов’ю, рядок до рядка вкладали свою душу,  тепло своїх сердець  і 

надію, що вони зігріють солдат в холодні дні, нагадають кожному про його 
маму, бабусю, дружину і те, що їх чекають, що вони потрібні своїй сім’ї і тому 

повинні вижити. 
     Поряд з цим колективом працюють жінки, що виготовляють воєнну 

амуніцію. Балаклави та маскувальні халати зробили та передали воїнам в АТО 
Ярмоленко Наталія та Самушенкова Тамара. 

   Небайдужі мешканці Водогона  приносять  взуття, теплий одяг,ковдри, 

сухофрукти, продукти. Все це  передати воїнам в АТО допомагають мати 
солдата  Олега АПЦЕАУРІ – Надія та Лико Наталія - чоловіки яких знаходяться 

на фронтах Донбасу.  
      Безмежну вдячність від воїнів висловив командир 25-го окремого 

мотопіхотного батальйону «Київська Русь»  -  Подякою РОГАЛЕВСЬКІЙ Галині і 
усім жінкам  Водогона за їх щиру підтримку. 



        Не лишився осторонь і трудовий колектив ДнВС, який очолює Анатолій 
Фурса .Вони виготовили для наших фронтовиків «буржуйки» з побажанням 

тепла і радості, бадьорості і сили духа. 
    Вагома допомога надійшла від Голови соціального центру «Перспектива 

Мінський» Ольги ВЄРЄМЄЄНКО, яка  матеріально підтримала жінок і привезла 
нитки для в’язання шкарпеток і рукавичок для наших воїнів. 

  Запрошуємо всіх  мешканців мікрорайону  зробити внесок в цю святу боротьбу 
за рідну землю. 

Дарина 
 
 
 
 

 
     Багато слухів ходить про новий 
магазин по вул. Дніпроводська ,7 .  
 
З цього приводу кореспондент редколегії 
комітету мікрорайону Лілія Безмала 
взяла інтерв’ю у власника магазину 
Пруса Володимира Петровича.  
 
Відповіді від першої особи: 
    Магазин відноситься до мережі «Фора» 
    Режим роботи 8.00-23.00                                                          
Асортимент: 

- овочі , фрукти 

- Крупи  
- Готова продукція 
- Свіже м’ясо та риба 
- Заморожені напівфабрикати 
- Охолоджена продукція 

- хімія 
- Соління  

- великий асортимент молочної продукції 

- дитяче харчування 

 

- кондитерська випічка 

 
Взагалі  до 10 .000 найменувань  
   Для малозабезпечених сімей буде 
присутня вагова категорія товарів-
такі як крупи, борошно, цукор ,а також 
завжди будуть присутні більше, як 150 
акційних  товарів. 
    З початком відкриття будуть 
накопичувальні (бонусні) картки. 
 
     Серед  мешканців селища ходять 
плітки з приводу забудови вулиці 
Джерельної багатоповерхівками? 
 
– Ми не будівельники, ми займаємось 
тільки роздрібною торгівлею та крім 
реконструкції магазину,ніяких 
будівельних робіт виконувати не 
будемо. 
      Відкриття магазину планується до 
Великодня.
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