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Шановні жителі 
Вороновицької громади! 

Щиро вітаю вас із новорічними та 
різдвяними святами!

У грудні відкрилася чарівна скриня із най-
веселішими та найочікуванішими зимовими свя-
тами. Андріївські вечорниці – з кусанням калити 
та ворожінням, Святий Миколай – із чарівними 
подарунками під подушками, католицьке Різдво – з 
передзвоном колядок та дзвіночків. Уже на порозі й 
новий 2018 рік та Святвечір – провісник народжен-
ня Христа. Усі ми з нетерпінням чекаємо на чудовий 
настрій, веселі забави та можливість побачитися 
з рідними. Саме ці свята об’єднують усіх нас прадавніми традиціями, тож хочеться 
побажати, щоб усі перейнялися духом Різдва і з чистими помислами, добром у серці та 
найоптимістичнішими надіями зустріли прийдешній Новий рік.

Минулий, 2017 рік, був роком народження та становлення нас як повноцінної 
об’єднаної територіальної громади. Вважаю, що ми з гідністю здолали цей шлях, 
реалізували чимало інфраструктурних та гуманітарних проектів. Планів на наступ-
ний рік теж чимало. Ми зробимо все можливе, щоб вулиці і надалі асфальтувалися та 
освітлювалися, щоб у школах та садочках діти навчалися в комфортних умовах, щоб 
жителі громади мали доступ до якомога більшого переліку адміністративних послуг. 

Також є напрацювання із залучення інвестицій у громаду та відродження її про-
мислового потенціалу. Тож зичу сили і продуктивної роботи усім нам задля 

втілення і реалізації задуманого.
Від щирого серця бажаю всім міцного здоров’я, позитивного настрою, 

усмішок та щастя у Новому році. Натхнення творити добро, раду-
вати рідних та близьких. Веселих свят! Щасливого Нового року та 

веселого Різдва!

З повагою голова Вороновицької об’єднаної 
територіальної громади Олександр Ковінько

Дорогі вороновичани!
Первинна ветеранська організація селища щиро вітає усіх із прийдешніми святами! 

Нехай рік Новий буде для Вас багатим на добро, щедрим на успіхи і вдачі, а Різдвяна зірка 
принесе до Вашого дому добро, осяє радістю серце і наповнить добротою, милосердям і 
любов’ю. Хай життєві труднощі оминають Вашу родину, завжди панують в ній мир і зла-
года, живе віра у світле майбутнє!

Наша організація намагається активно працювати задля покращення соціального за-
хисту ветеранів війни, праці та людей похилого віку, а також над урізноманітненням 
їхнього дозвілля. За 2017 рік нам вдалося провести чимало культурних та спортивних 
заходів. Започатковані у нашій громаді турнір із волейболу на честь героїв-чорнобильців 
та шахово-шашковий турнір пам’яті вороновичан, які загинули в зоні проведення АТО. Та-
кож не обділяємо увагою і місцевих довгожителів: цьогоріч із 90-річчям привітали 12-ть ювілярів. 
Кожного разу нам доводиться звертатися за допомогою та підтримкою не лише до місцевої влади, 
а й до підприємців та простих людей. І дуже приємно, що на прохання відгукуються. 

У ці святкові дні, крім побажань, хочеться висловити і слова подяки. Усім Вам, шановні вороно-
вичани, вдячна за невичерпну жагу приносити користь суспільству, за чуйність і незламну віру у 
свій народ. Нехай доброта повернеться до всіх сторицею. Бажаю у Новому 2018 році оптимізму, 
здоров’я, невичерпної енергії та миру! Низький уклін усім небайдужим людям, завдяки яким наш 
народ обов’язково переможе.

З найщирішими побажаннями голова ради ветеранів 
Валентина Квятковська!

Шановні жителі 
Вороновицької об’єднаної 
територіальної громади!

Від щирого серця вітаю Вас з Новим 
2018 роком та Різдвом Христовим!

Відходить у минуле перший рік нашої 
спільної історії, сповнений надій і тривог, 

перемог та складних випробувань, подолання 
перешкод та здійснення планів. Він збагатив 

нас досвідом, згуртував та дав поштовх до кращого 
майбутнього.

2017 рік був неоднозначним, насиченим різноплановими 
подіями, викликами та випробуваннями. Але попри всі труднощі, ми гідно прожили 
кожну його мить, щодня здобуваючи свої маленькі перемоги – працювали та вчилися, 
кохали, народжували дітей, самі долали негаразди та допомагали іншим.

У новий рік ми входимо із новими сподіваннями: на добрі зміни, на краще життя 
для себе, для своєї родини, для своєї рідної землі. Чи справдяться наші сподівання – за-
лежить, передусім, від кожного з нас, від нашої відповідальності, життєвої позиції, 
врешті, розуму та щоденної кропіткої праці.

Нехай же святкова новорічна зірка осяє кожну оселю світлом добра та надії, 
укріпить вірою душі та зігріє любов'ю серця, додасть сил та натхнення на наполегли-
ву працю заради наших дітей та онуків, заради нашого рідного краю, нашої громади 
та заради всієї України!

Щиро і сердечно зичу кожному з Вас здоров'я і щастя, добра і надії, здійснення світлих 
мрій та сподівань. З Новим роком, з Різдвом Христовим, з новим щастям, дорогі мої 
земляки!

Староста села Комарів Віктор Гиренко

Дорогі діти! Шановні колеги-
освітяни! Вельмиповажні батьки!

Щиро вітаємо вас з самими довгоочікуваними і 
світлими святами – Новим 2018 роком та Різдвом 
Христовим! Це всіма нами з дитинства улюблені й 
радісні дні, наповнені світлом свята, спільної радості, 
веселощів, очікування дива й казки, душевного тепла й 
надії.

Пріоритетом формування мережі закладів загальної 
системи освіти є створення опорної школи та філій. 
Завдання – забезпечити опорну школу матеріальною 
базою, ввести другу іноземну мову, покращити якість 

профільної освіти та удосконалити підготовку учнів до проходження зовнішнього незалеж-
ного оцінювання, розвивати позашкільну освіту, сприяти забезпеченню соціальних гарантій 
педагогічних працівників. Важливим напрямком діяльності відділу освіти, молоді та спорту має 
бути розвиток фізичного виховання та спорту серед учнівської молоді, проведення масових спор-
тивних заходів із залученням максимальної кількості дітей. Громада повинна пишатися результа-
тами та досягненнями наших вихованців. 

Щиросердечно зичимо вам великого людського щастя, міцного здоров’я, добра, вірних друзів та 
близьких людей поруч. Нехай прийдешній 2018 рік виправдає ваші надії і прагнення, принесе радість 
і добробут вашим сім’ям. Хай назавжди поселяться у ваших домівках мир, взаєморозуміння й лю-
бов. Нехай зростають здоровими і навчаються з радістю наші школярі і дошкільнята, а батьки 
пишаються здобутками й успіхами своїх дітей. Нехай вчителі і вихователі отримають від дер-
жави і суспільства гідну оцінку своєї праці.

Хай у всьому вас супроводжує успіх! Щасливих вам новорічних та різдвяних свят!

Відділ освіти, молоді та спорту Вороновицької селищної ради



Із новорічними святами вихованців 

«Родинного дому» привітали голови 

Вінницької державної адміністрації Ми-

хайло Демченко, районної ради Сергій 

Сітарський та голова Вороновицької 

ОТГ Олександр Ковінько. Привезли вони 

дітлахам солодкі пакунки та вітальні слова. 

«Вітаю вас із Миколаєм та Різдвом і поба-

жати, щоб усі ваші мрії здійснились, щоб ви 

були слухняними та гарно вчились, зроста-

ли здоровими та веселими. А працівникам 

– терпіння та наснаги у непростій роботі», 

– зауважив Олександр Ковінько.

Зрозумілим було, що персонал і дітей 

найбільше цікавила інформація від по-

садовців щодо їхньої долі, адже від вересня 

Михайло Демченко: 
«Ми знайшли ресурси на фінансування 
«Родинного дому» у Вороновиці

Автопарк КП «Надія» поповнився 
технікою від Вінницької міської ради

НайсучасНіший в україНі 

АсфАльтНий зАВод 
з’явиться у вороновицькій отГ 

Новий сучасний асфальто-бітумний завод 

відкриється у Вороновицькій об’єднаній 

територіальній громаді. Збудують його на 

території колишнього тракторного стану 

в Комарові. За попередніми прогнозами 

на виробництві буде створено 200-250 

робочих місць із середньою заробітною 

платою у 8-10 тисяч гривень. Окрім, влас-

не, промислового майданчика, на п’яти 

гектарах мають збудувати соціально-

інфраструктурні будівлі, зокрема, гуртожи-

ток та їдальню. Для інвесторів при виборі 

місця   дуже важливою була близькість до 

енергетичних комунікацій та транспортної 

розв’язки. А ще – готовність місцевої влади 

до продуктивного діалогу та співпраці. Як 

зауважив голова територіальної громади 

Олександр Ковінько, зручне географічне 

розташування громади зіграло на руку.

 «Нашим завданням сьогодні є від-

родження промисловості в селищі. Раніше 

у Вороновиці та околицях працювало чи-

мало заводів та фабрик. В 90-х роках вони 

почали активно закриватись, занепали 

та заросли чагарниками. Зараз ми ак-

тивно підшуковуємо інвесторів, ведемо 

перемовини із власниками заводів щодо 

перепрофілювання або ж продажу промис-

лових майданчиків. Ми дуже раді, що у нас 

є певні результати. Сьогодні нам  пропону-

ють нові робочі місця, як наслідок – напо-

внення бюджету. З весни має розпочатись 

капітальний ремонт траси М12 Львів-

Кропивницький-Знам’янка, яка проходить 

через нашу громаду. Саме тому шукають 

майданчики, завозиться обладнання, щоб 

забезпечити будівництво достатньою 

кількістю асфальтної суміші. Ми раді, що 

компанія-забудовник обрала саме нашу гро-

маду, ми готові до плідної співпраці», - на-

голосив Олександр Ковінько.

Виробником асфальто-бітумного заводу є 

німецька компанія «BENNINGHOVEN», яка 

має понад півстолітній досвід. Завод типу 

«Еко-4000» серед продукції цієї компанії 

користується найбільшим попитом на 

європейському ринку, адже відповідає 

усім екологічним стандартам  і  може вста-

новлюватись навіть в межах міст. Асфаль-

тний завод у Комарові стане вже другим в 

Україні. Першим був «брат-близнюк», який 

19 жовтня відкрили в селі Ребедайлівка, що в 

Черкаській області. За два місяці роботи про-

мисловий об’єкт уже позиціонував себе як  

один  з найпотужніших асфальтних  заводів 

в Україні. За словами керівника проекту у 

Вінницькій області Костянтина Демішкана, 

нині на території майбутнього заводу в 

Комарові проводять усі підготовчі роботи для 

подальшого монтажу обладнання. 

 «Це буде новий німецький завод із 

символічною назвою «Еко-4000».  Виробничі 

установки працюють на газі та дизельно-

му паливі, характеристики з фільтрації  – 

99,9% вловлювання усіх шкідливих домішок, 

які осідають в спеціальних фільтрах. 

питання про закриття закладу стояло до-

сить гостро. Позицію районної влади озву-

чив Михайло Демченко.

«Користуючись нагодою, теж вітаю 

діток і працівників із наступаючими свята-

ми. Мирного неба усім нам, добра, здоров’я, 

злагоди, здійснення усіх заповітних мрій в 

цей непростий час. Ми неодноразово збира-

лись на  нарадах, аби вирішити глобальне 

для вас питання, і таки  змогли знайти 

алгоритм його вирішення. На наступний 

рік спільно з об’єднаними територіальними 

громадами, сільськими радами  і з районною 

владою знайшли кошти для фінансування 

дитячого будинку в 2018 році. В подальшо-

му ми будемо намагатись зробити усе мож-

Газова грілка обладнана спеціальним 

глушником шуму. Щодо бітуму та інших 

мінеральних домішок – складових нашої 

продукції, то вони знаходитимуться  в за-

критих ємностях і подаватимуться  до 

змішування спеціальними каналами. Як 

показує практика, для такого класу заводів 

цей показник - 250 метрів», - зазначив Ко-

стянтин Демішкан.

За попередніми прогнозами, повноцінно 

завод має запрацювати в квітні. Його 

потужності у 200 тонн готової продукції на 

годину мають не лише покрити потреби 

будівництва автошляху державного зна-

чення, а й використовуватись для  ремонту 

доріг в межах громади.  

Вінницька міська рада після відповідного 

звернення від громади передала на ба-

ланс Вороновицького комунального під-

приємства «Надія» три одиниці техніки 

– снігоочисний трактор «Білорус», МАЗ, 

обладнаний снігоочисним ковшом і піс-

корозкидувачем, та сміттєвоз ЗІЛ. Під час 

робочого візиту до Вороновиці перший 

заступник голови Вінницької обласної 

державної адміністрації Андрій Гижко зау-

важив, що це нормальна практика допомо-

ги обласного центру прилеглим громадам.

«Місто Вінниця як обласний центр має ви-

сокий рівень життя, недарма його вже три 

роки поспіль визнають найкомфортнішим 

для проживання. Але не повинно бути так, 

як тільки виїхав за знак «Вінниця» – ком-

форт закінчився. Тому подібна співпраця 

міської ради є з усіма навколишніми грома-
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дами: Стрижавка, Агрономічне, Якушинці, 

Стадниця, де полігон знаходиться. Міська 

рада постійно передає субвенції, а вже 

ливе, щоб  діти із кризових родин жили і 

виховувались в достойних умовах», – сказав 

Михайло Демченко.

Зараз у «Родинному домі» виховуються 

18 діток з Вінницького району. На гостей 

вони чекали, тож були і святково одягнені, 

і виступ підготували.  Із дитячих уст щиро 

лунали вірші про чудотворця Миколая та 

привітальні слова. Діти легко вступали у 

діалог, жваво розмовляли та поділились 

із керівництвом району дорогоцінною 

схованкою, яку між собою називають 

«місцевою митницею». Кожна дитина у од-

ному з кабінетів на вішаку мають підписані 

торбинки, в які складають принесені від 

гостей чи рідних гостинці. То ж не дивним 

було їхнє побажання, аби їхні сокровенні 

скарбнички ніколи не порожніли. 

сільські ради вирішують, на 

що їх використати: чи на 

освітлення, чи на асфальту-

вання», – зазначив Андрій 

Гижко.

За словами директора ко-

мунального підприємства 

«Надія» Дмитра Нагорного, 

це суттєва допомога, тому що 

наявного автопарку не виста-

чало для  повноцінного вивозу 

твердих побутових відходів та 

розчистки доріг в зимовий період. Після 

приєднання Комарова це питання поста-

ло ще гостріше. Передана техніка, хоч і не 

нова, але в хорошому робочому стані, і вже 

була задіяна на розчистці доріг від снігу.  

Загалом, до  зими КП «Надія»  закупило 40 

тонн посипного матеріалу та підготували  4 

одиниці спеціалізованої техніки.



В ПедіАтРичНий КАбіНет 
ВоРоНоВицьКої АМбулАтоРії 
ПРидбАНо ВАги для НеМоВлят

У ВороноВиці запрацюВала 
очисна станція КУ-200

В педіатричний кабінет Вороновицької 

амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини  придбано точні електронні 

ваги для немовлят, а також п’ять ваг для 

дорослих в кабінети сімейних лікарів. 

Профінансувала покупку Вороновицька 

селищна рада, втім ініціаторами заміни 

ще радянських металевих ваг виступили 

небайдужі та досвічені мами, які на прийомі 

в голови громади акцентували увагу на цій 

проблемі. Їхня малеча, до речі, мала змогу 

першою випробувати роботу новеньких 

ваг та порадувати матусь гарним приро-

стом.  Підбирала потрібні вимірювальні 

прилади завідувач амбулаторії Інна Шев-

чук. Вона, до речі, зауважила, що в 2017 

році, як ніколи, лікувальний заклад попо-

внився необхідним технічним інвентарем 

та медичними розхідними матеріалами.

– Ті ваги були ще 1980 року, вони були чіткі, 

але незручні, бо не завжди малюки хочуть 

спокійненько лежати. Тепер у нас зручний 

сучасний варіант. Ми задоволені. Також за 

кошти медичної субвенції в цьому році ми 

придбали пральну машинку, ксерокс,  мото-

косу, бензопилу, глюкометр, дезинфікуючі 

засоби, реактиви для лабораторії, багато 

господарських та канцелярських товарів. 

Зробили поточний ремонт, замінили ча-

стину інформаційних стендів, – розповіла  

Інна Шевчук.

Окрім показаних обновок, голову гро-

мади Олександра Ковінька ознайомили і з 

найгострішими проблемами амбулаторії. 

Однією із них є сирість в приміщенні. Ця 

дітей учасників 
Ато розважали 
на новорічному 
ранку

23 грудня для дітей учасників АТО 

відбувся новорічний ранок-карнавал. В 

Вороновицькій середній школі на дітей 

чекала святкова зала та веселі артисти. 

З Дідом Морозом, Снігуркою та Бабою 

Ягою маленькі гості разом веселились, 

водили хороводи, співали, брали участь 

в численних конкурсах та розказували 

вірші. Підготували свято працівники 

Вороновицького будинку культури, тож 

свої співочі таланти демонстрували його 

вихованці Єлизавета Чорна, Анастасія 

Дядюнь та гурт «Викрутаси». По завер-

шенню свята усі дітки учасників АТО от-

римали солодкі подарунки. 

Загалом, це вже третій культурно-

розважальний захід у грудні для дітей 

учасників АТО. Так, 2 грудня 29 дітей   

відвідали аквапарк «7 океан» у Хмель-

ницькому. Окрім дітлахів з об’єднаної 

територіальної громади були запрошені 

діти з усіх сусідніх сіл, втім зголосились 

по одній дитині  із Степанівки та Гумен-

ного і двоє – з Оленівки. Супроводжу-

вали групу двоє працівників селищної 

ради та п’ятеро батьків, тож під пильним 

оком дорослих дітлахи вдосталь накупа-

лись, смачно пообідали та благополучно 

дістались домівок. 

Також протягом останніх двох вихідних 

вороновицькі діти (15-17.12 – 5 дітей, 

21-23.12 – 6 дітей) мали можливість по-

ринути у карпатську казку. За ініціативи 

Громадської організації  «Всеукраїнської 

асоціації ветеранів, інвалідів війни 

та волонтерів АТО» та підтримки 

Віннницької облдержадміністрації діти 

відвідували Резиденцію святого Миколая 

у Косові Івано-франківської області.  Там 

дітки, окрім чарівного маєтку святого 

та знайомства із Миколаєм, проводили 

веселі вечори спілкування та арт-терапії, 

а дорогою додому відвідали музей Писан-

ки у Коломиї. 

проблема особливо гостро з’явилась після 

заміни вікон на пластикові. Як виявилось, 

в будівлі лікувального закладу повністю 

відсутня система вентиляції.

– Ті обновки, які ми сьогодні побачили, 

– це крапля від того, що потрібно зроби-

ти в амбулаторії. Проблема, звичайно, 

серйозна, а її вирішення – справа не одного 

дня і навіть місяця. Якщо підходити ком-

плексно, то потрібно зайнятись заміною 

покрівлі та утепленням фасадів. Без си-

стеми вентиляції теж нічого не буде. Для 

капітальних ремонтних робіт потрібно 

замовляти проектно-кошторисну доку-

ментацію, а це займе час. Думаю, зараз 

потрібно проблему вирішувати локально. 

Ми запросимо спеціалістів з вентиляції, а 

потім вже буде зрозуміло, як нам далі руха-

тись, – наголосив Олександр Ковінько.

А от де будівельні роботи уже незаба-

ром розпочнуться, то це в хірургічно-

терапевтичному корпусі. В лютому там 

планується переобладнання їдальні під 

повноцінний харчоблок, який мають  пе-

ренести із сусіднього приміщення. Повна 

картина фінансування медичних  закладів 

буде зрозуміліша після затвердження 

профільних державних програм та при-

йняття місцевого бюджету. 

У Вороновиці після реконструкції за-

працювала очисна станція КУ-200. 

Можливим це стало завдяки активній 

співпраці обласної державної ад-

міністрації та місцевої влади. Ще на 

початку року Вороновицькою селищ-

ною радою було подано заявку на 

розгляд обласної конкурсної комісії 

щодо виділення коштів на завершення 

будівельних робіт. Відтак, з фонду охо-

рони навколишнього середовища було 

виділено 600 тисяч гривень. За слова-

ми директора КП «Надія» Дмитра Нагорно-

го, за ці кошти  повністю відремонтоване 

приміщення, а також  змонтоване сучас-

не очисне обладнання. Працює станція за 

принципом біологічної очистки нечистот. 

Обслуговуватиме вона приватний сектор, 

зокрема п’ятиповерховий багатоквартир-

ний будинок та  двоповерхівки на вулиці 

Гагаріна, а також практично усі бюджетні 

заклади селища: школу, дитячий садочок 

«Ромашка», амбулаторію загальної практи-

ки сімейної медицини, хірургічний корпус 

та психо-неврологічний інтернат.

В  урочистому запуску станції узяли участь 

перший заступник голови Вінницької 

облдержадміністрації Андрій Гижко та 

голова Вінницької районної державної 

адміністрації Михайло Демченко. Зокре-

ма Андрій Гижко зауважив про необхідність 

впровадження екологічних проектів.

«Тут було прийняте комплексне рішення. 

Однозначно, залишати в тому стані, у яко-

му ця станція була, просто неможливо. Ми 

виділяли кошти з обласного екологічного 

фонду, селищна рада дофінансовувала 27%. 

2017 рік – це перший рік, коли екологічні 

кошти залишились нам. Уже після про-

ведення децентралізації стало мож-

ливим активно і ефективно освоюва-

ти кошти на різноманітні екологічні 

проекти на місцях. Усі громади, які 

подають якісні програми та заклада-

ють кошти на співфінансування, от-

римують потрібні гроші. У 2018 році 

ми плануємо реалізувати не менше 

проектів, як цьогоріч», – сказав Гижко.

В свою чергу голова Вороновицької 

громади Олександр Ковінько наголо-

сив, що і місцева влада  у 2018 році  активно 

напрацьовуватиме програми для впровад-

ження подібних проектів.

«Я дуже радий, що очисні Ку-200 у 

Вороновиці запрацювали. Наступним 

кроком буде часткова заміна труб. Але 

це має стати тільки початком оновлен-

ня централізованого водовідведення в 

селищі. Зараз ми уже активно зайнялись 

підготовкою усіх необхідних документів на 

реконструкцію очисних споруд КУ-100, що 

на вулиці Молодіжній», - наголосив Олек-

сандр Ковінько.
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До Дня місцевого самоврядування 7 грудня Вороно-

вицька селищна рада зробила подарунок місцевим вете-

ранам праці, активістам та артистам місцевих ансамблів  

«Оберіг» та «Берегиня». З ініціативи ветеранської 

організації на чолі із Валентиною Квятковською була 

організована поїздка до Вінницького драматичного теа-

тру імені Садовського на виставу «Шельменко-денщик». 

«Ми отримали неперевершені враження, всі, без винят-

«Шельменко-денщик» зачарував 
вороновицьких любителів театру

ку, вдячні такій поїздці. Більше скажу. Спочатку плану-

валось брати автобус на 30 осіб, але бажаючих вияви-

лось чимало, тому ледве вклались у список із тридцяти 

осіб. Нам на зустріч пішли як місцева влада, повністю 

профінансувавши поїздку, так і керівництво театру, яке, 

врахувавши контингент вороновицької групи, зробили 

суттєву знижку на квитки. Це був чудовий культурний 

вечір», - зазначила Валентина Квятковська.
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ВоРоНоВицьКі «ВиКРутАси» 
отРиМАли зВАННя зРАзКоВого КолеКтиВу

Дитячий фольклорний ансамбль «Ви-

крутаси» у кінці листопада захистив зван-

ня зразкового. Для багатьох дітей це була 

справжня подія, адже до цього вони йшли 

п’ять творчих років. Зараз у ньому постійно 

займаються 15 малих артистів  віком від 

семи до п’ятнадцяти років. Як у них   про-

ходять репетиції, куди їздять і як прово-

дять  своє дозвілля, поділилась художній 

керівник «Викрутасів» Інна Нікітенко. 

- Коли у вас зародилась думка  створити 

дитячий колектив, ви вже мали уявлен-

ня, яким він має бути?

- Однозначно, це мав бути фольклор-

ний ансамбль. Для мене народні пісні – це 

така глибина і простір для творчості та 

різноманітних обробок. А ще я дуже хотіла, 

щоб вони стали ближчими для сучасних 

дітей, щоб не перервався той зв'язок між 

різними поколіннями.

- А як діток собі підбирали?

- Деяких я знала особисто, ще двоє моїх 

дітей співає в ансамблі. Як тільки ми по-

чали працювати, я брала всіх бажаючих, 

хто має можливість придбати костюм для 

виступів. Признаюсь, що перший склад ан-

самблю, можливо, не зовсім вдалий був з 

професійної точки зору – ми не звучали так, 

як мені того хотілось. В колективі тоді було 

багато випадкових дітей. Я це розуміла, але 

не могла тоді ще йти до когось і просити 

грошей. Тільки коли я зрозуміла, що я змо-

жу створити достойний дитячий колектив, 

таку собі вороновицьку перлинку, то поча-

ла шукати спонсорську підтримку. 

- Ви говорили, що за роки існування че-

рез «Викрутаси» пройшло більше сотні 

діток. Це був такий собі творчий відбір?

- Можу назвати себе суворим викладачем, 

адже хочу, щоб на заняттях діти плідно пра-

цювали, викладались і слухались. У мене є 

золоте правило: коли говорю я, то всі мов-

чать і уважно слухають.  Багатьох дітей я 

вигнала  без сварок, одним жестом, просто 

вказавши на двері. Іноді шкодувала, бо ди-

тина могла бути здібною, але якщо вона не 

виконує встановлених правил, то діла не 

буде. Тут або я, або мене. Деякі із них по-

вертались з обіцянкою виправитись і слуха-

тись, і результат був. 

- Тобто репетиції у вас проходять дуже 

дисципліновано?

- Інколи, крім мене і мухи, що летить, не 

чути нікого, – жартує Інна Нікітенко. – Зви-

чайно, ми дозволяємо собі жартувати, діти 

і погратись трохи можуть. Ми намагаємось 

не тільки співати разом, але і відпочивати. 

Часто влітку ходимо на пікніки до лісу, на 

річку, на канікулах при наявності  снігу 

обов’язково підем кататись на санчатах. 

- А тепер розкажіть про репертуар ан-

самблю, чим ви «берете» глядача?

- Це питання особливо трепетне для мене.  

Я страшно не люблю повторюватись. Я 

постійно вишукую, щоб таке ніхто не чув, 

а якщо і чув, то музично я його так змінюю, 

що воно у виконанні «Викрутасів» звучить 

так, що його таки ніхто не чув.  Я міняю 

акорди, звучання, перекручу так, щоб воно 

звучало по-викрутасівськи. Можна сказати, 

що це наша фішка. Часто я навіть не всти-

гаю нотно це записати, бо живуть ці мелодії 

спочатку в моїй голові, а потім в дитячих.

- Без участі «Викрутасів» у Вороновиці, 

мабуть, не відбувається жодне свято чи 

масові гуляння, ви берете участь у бага-

тьох концертах та фестивалях, привозите 

грамоти та нагороди, зараз захистили 

звання зразкового. Чи є у дітей розуміння, 

що це вже певний рівень, своєрідна план-

ка, якої потрібно дотримуватись?

- Звичайно, є. Думаю, ми могли б скоріше 

подаватись на звання, але я хотіла сама 

впевнитись в готовності дітей, а може і в 

своїх силах. Влітку ми їздили на фестиваль 

у Старокостянтинів, там ми зайняли при-

зове місце. В листопаді у нас взагалі був 

дуже щільний концертний і фестиваль-

ний графік. Ми брали участь в Першому 

фестивалі народної творчості національних 

спільнот «Мистецтво єднає нас», де співали 

українські та польські пісні. В тому ж таки 

листопаді ми привезли відразу два дипло-

ми із Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 

вокально-хорового мистецтва «Подільська 

ліра», що проходив у Хмельницькому. На 

фестивальний збір ми, до речі, витратили 

зароблені нами кошти. Ще нам прийшло 

запрошення до Вільнюсу, але та поїздка за-

дорога для нас, якщо все вдасться, то ми 

краще влітку поїдемо на 10 днів в Болгарію. 

Також зараз чекаємо запрошення від 

польських друзів, вони обіцяли повністю 

профінансувати нашу поїздку.

Ось так щоденна кропітка праця ма-

лих талантів дає гарний результат. 

Вороновицькі «Викрутаси» стають впіз-

наваними вже не тільки в нашому районі 

та області. Заслуговує малеча, аби їх по-

бачили і в сусідніх державах, втім, як за-

значила Інна Нікітенко, в ансамблі є діти, 

яким батьки не зможуть профінансувати 

навіть оформлення закордонних проїзних 

документів. Саме тому вона і звертається 

за фінансовою підтримкою до спонсорів. 

Заручилась вона підтримкою і місцевої 

влади. Цьогоріч з бюджету громади 

профінансували пошиття дванадцяти кон-

цертних жупанів, а  вже у наступному році 

планується розробити спеціальну програму 

для підтримки «Викрутасів».

Протягом минулого тижня в усіх 

дошкільних закладах Вороновицької гро-

мади було по-особливому весело, адже 

там  стартував сезон новорічних ранків. 

Маленькі казкові та мультяшні герої, 

чарівні звірята, принцеси та сніжиночки 

весело та гамірно співали та водили хорово-

ди, мандрували казками та з нетерпінням 

чекали на Миколая та Діда Мороза. 

до свят усі дошкільнята громади 
отримали солодкі подарунки

Аби малеча на свята отримала подарунки, 

напередодні вихідних голова Вороновицької 

ОТГ Олександр Ковінько розвіз солодкі па-

кунки по дошкільних закладах громади. За 

кошти селищної ради було закуплено 146 

кондитерських наборів для дівчаток та 156 

– для хлопчиків. Із святковими новорічними 

подарунками були і діти учасників АТО. Для 

них придбано 63 пакунки. 

Дорогі жителі 
Вороновиці та 

Комарова! 
Зустріч Нового року – це диво-

вижна пора, завжди хвилююча і 
завжди радісна. Тому дозвольте від 

щирого серця привітати Вас з Новим 
роком та Різдвом і побажати міцного 
здоров'я і натхнення, родинного ща-
стя та добробуту, затишку і тепла, 
здійснення надій та бажань!

Дорогі жителі 
Вороновицької 
громади!

 Колектив центру на-
дання адміністративних послуг 
сердечно вітає Вас з нагоди Нового  
2018 року та Різдва Христового!

Цей рік був насичений подіями та  на-
пруженою працею. Він подарував нам 
радість зустрічей, відкриттів, перемог і 
досягнень, а також – новий професійний 
і життєвий досвід. Зараз у центрі ми 
надаємо більше півсотні соціально 
спрямованих послуг, намагаємося 
залучити різноманітних профільних 
спеціалістів із Вінниці, щоб Ви могли 
отримати максимально якісний сервіс 
на місці. Від квітня до «прозорого офісу» 
з найрізноманітнішими питаннями 
звернулося близько 5 тисяч громадян, і 
ми були раді допомогти кожному. 

Напередодні Нового Року прийнято 
загадувати бажання і вірити, що вони 
обов’язково здійсняться. Від усієї душі 
зичимо Вам великого людського ща-
стя, міцного здоров’я, добра і радості, 
вірних друзів та близьких людей поруч. 
Нехай панують у Ваших домівках мир, 
взаєморозуміння й любов.

 З повагою колектив Центру 
надання адміністративних послуг

Озирнувшись назад, можна сміливо 
сказати, що 2017 рік був прожитий 
недарма. У нашій громаді відбувалися 
веселі свята та заходи. Ми підготували 
цікавинки й на ці свята, тому 
запрошуємо всіх на масові гуляння! 
Приходьте, а наш колектив зробить 
усе можливе, щоб свята відбулися у 
піднесеному настрої. 

З Новим Роком та Різдвом Христовим!
З повагою колектив будинку 
культури Вороновицької ОТГ

З новим роком!


