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Перемога в обласному конкурсі 
проєктів «Громада мрії»

20 жовтня 2019 року в рамках проведення Міжна-
родного кінофестивалю «Місто Мрії» у кінотеатрі
«Україна» міста Рівне відбулося нагородження пере-
можців обласного конкурсу проєктів «Громада мрії». 

Було подано 63 проєкти від громад Рівненщини.
Богдан Хлібович, голова міської ради старшоклас-

ників «Ватра», яка працює на базі Будинку дитячої та
юнацької творчості, учень ЗОШ №5 25 вересня 2019
року представив свій проєкт «Місто сьогодення:
Вараш».

За підсумками журі конкурсу проєкт «Місто сього-
дення: Вараш» став переможцем обласного конкурсу
«Громада мрії» та Рівненським Центром розвитку міс-
цевого самоврядування було вручено запрошення на
нагородження.

Богдан Хлібович отримав цінні нагороди та мав
змогу поринути у безмежний світ кіно.

Вітаємо Богдана Хлібовича із перемогою. Бажаємо і надалі не зупинятися на досягнутому.
Потрібно йти вперед, прагнути, досягати та втілювати всі ідеї в життя. 

24 жовтня – засідання 
виконавчого комітету

Засідання виконавчого комітету Вараської місь-
кої ради відбудеться 24 жовтня 2019 року о 10.00
год. у малій залі засідань (3-й поверх).

25 жовтня – тридцять шоста сесія
Вараської міської ради

25 жовтня 2019 року відбудеться тридцять шоста
сесія Вараської міської ради сьомого скликання.
Велика зала засідань. Початок о 10.00 год.

День депутата пройде напередодні, 24 жовтня
2019 року. Мала зала засідань. Початок о 14.15 год.

«Україна в серці,
Україна в тобі!»

Саме цей вислів спав на думку вихованцям
гуртка «Історичне краєзнавство» Будинку дитячої
та юнацької творчості, під час відвідин виставки
вишиваного стилізованого українського одягу руч-
ної роботи «Кольори мої душі» Тиндик Світлани
Дмитрівни, що проходить у Центрі дозвілля.

Талановита майстриня, співачка, керівник
гуртка вокального співу «Серпанок» Будинку дитя-
чої та юнацької творчості презентувала надзви-
чайно красиву і цікаву авторську виставку своїх
робіт. Кожний виріб це – кропітка робота і велика
майстерність, адже дизайнер у кожному хрести-
кові залишає частинку себе. 

Дітям розповіли, що Світлана Дмитрівна виши-
ває усі малюнки і орнаменти на них власноруч.
Техніку обирає різну, любить білий, зелений, жов-
тий, синій, червоний кольори у вишивці, май-
стерно втілює в життя візерунки бісером і
нитками. До прикладу, цікаво було послухати про
вишиванку-оберіг, коли прізвище та ім’я людини
закодовується в орнамент. Отримавши багато ці-
кавої інформації та гарних емоцій, діти залиши-
лися задоволені. На останок хочеться сказати,
що саме такі люди, як майстриня Світлана Тин-
дик, несуть Україну у своєму серці, пропогуючи
наші традиції, наше коріння.

Нагадаємо, що виставка вишиваного українсь-
кого одягу ручної роботи «Кольори мої душі» три-
ватиме до 15 листопада. Тож усіх, хто ще не встиг
помилуватися виробами ручної роботи, чекають у
Центрі дозвілля. Вхід вільний.

Вихованці зразкового художнього
хореографічного ансамблю знову

серед кращих
19 жовтня у Києві пройшов VIII Міжнародний

фестиваль-конкурс «ЗіркаФест. Моя Україна».
Серед володарів Гран-прі та призових місць –
вихованці зразкового художнього хореографіч-
ного ансамблю «Пірует» Будинку дитячої та
юнацької творчості під керівництвом Махоріної
Ольги Павлівни.

– Для того щоб досягти успіху в житті – недо-
статньо тільки вірити в себе і в свої сили. Щоб
тебе помітили, крім яскравої зовнішності і фо-
тогенічність, володіння будь-яким талантом:
вміння співати, танцювати тощо. Важливо також
мати можливість продемонструвати свої досяг-
нення найбільшої кількості глядачів і фахівців в
різних сферах шоу-бізнесу, – переконують орга-
нізатори фестивалю на своїй офіційній інтер-
нет-сторінці.

І не безпідставно. Адже великих зусиль ви-
магає розгледіти, підтримати, розвинути у ди-
тині її здібності. А ще більшої майстерності та
наполегливості потребує вміння себе презен-
тувати.

За рішенням журі, ансамбль «Пірует» виборов:
– Гран-прі за композицію «Голубка» (номіна-

ція «Народна стилізація», 3 вікова категорія);
– І місце – «Гопак» (номінація «Народна хо-

реографія», 3 вікова категорія);
– ІІ місце – «Полька» (номінація «Народно-

сценічний танець», 2 вікова категорія).
Колектив нагороджений дипломами, пам’ят-

ним призовим знаком, кубком, сертифікатами
на знижку, медалями, подяками від організа-
торів фестивалю.

– Плідно пройшли минулі вихідні для вихо-
ванців зразкового художнього хореографіч-
ного ансамблю «Пірует». Вихованці ансамблю
показали свою майстерність на Міжнародному
фестивалі-конкурсі, який відбувся у місті
Києві, Київській міській раді. Ми повернулися
до рідного міста з низкою нагород та масою
позитивних емоцій від виступів, нових зна-
йомств, вражень, екскурсій, – поділилася вра-
женнями керівник ансамблю Махоріна О.П.

Вітаємо зразковий художній хореографічний
ансамбль «Пірует»Будинку дитячої та юнаць-
кої творчості та керівника Махоріну Ольгу
Павлівну з черговим визнанням майстерності
та талановитості кожного. Натхнення вам, по-
долання незвіданих вершин і щастя завжди
йти по творчому життю до перемоги разом.

У пісенному фестивалі-
конкурсі «Поліська січ» 

визнано кращих
16  жовтня  2019 року в приміщенні актової

зали ЗОШ №4 відбувся третій міський фестиваль-
конкурс патріотичної пісні «Поліська січ». В заході
взяли участь два ансамблі та 16 виконавців-солі-
стів від закладів загальної середньої освіти і Бу-
динку дитячої та юнацької творчості. В програмі
фестивалю звучали повстанські, стрілецькі пісні
та сучасні патріотичні українські пісні.

Журі відзначило належний рівень підготовки
учасників конкурсу: хороші вокальні дані, му-
зичну культуру, гармонійність створеного образу,
відповідність тематики творів віку дітей. Проте,
оцінювали не всі представлені на заході музичні
твори, а лише стрілецькі та повстанські пісні, як
передбачено умовами проведення заходу.

Кращими у номінації «солісти» стали Ромась
Ілля, учень Вараської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №3, гран – прі фестивалю-кон-
курсу; Свістунова Емілія, Новіков Олег, учні Ва-
раської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№3 (І місце); Стискун Ганна, ученицю Вараської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 (ІІ
місце); Марценюка Данило та Паламар Стані-
слав, учні Вараської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів №4 (ІІІ місце). У номінації
«ансамблі» -  ансамбль „Лілея” Вараської  гім-
назії (І місце); ансамбль „Веселі козачата” на-
вчально-виховного комплексу «дошкільний
навчальний заклад- загальноосвітня школи І
ступеня» №10 (ІІ місце). Активними учасниками
були Різанович Вікторія, учениця Вараської за-

гальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1, Руб-
чинська Анна, учениця Вараської загально-
освітньої школи І-ІІІ ступенів №2, Швець
Наталія, учениця Вараської загально-
освітньої школи І-ІІІ ступенів №3, Лінник
Софія, ученицю Вараської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №4, Набухотна Ангеліна,
ученицю Вараської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №5 та Лавренюк Марина, Мель-
ник Анастасія, Мельник Інна, вихованці Бу-
динку дитячої та юнацької творчості. А
представлятиме наше місто на обласному
етапі фестивалю-конкурсу «Поліська січ» Ро-
мась Ілля, учень Вараської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №3 (керівник Іщук Тетяна
Леонідівна), якого не тільки журі, а всі при-
сутні в залі визнали кращим серед кращих.

Розпочато заміну
посвідчень

Відповідно до пункту 7 постанови Кабінету Мі-
ністрів України від 11.07.2018 № 551 «Деякі пи-
тання видачі посвідчень особам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим
категоріям громадян», управлінням праці та соці-
ального захисту населення Вараської міської
ради розпочато заміну посвідчень:

- особи, яка постраждала внаслідок Чорно-
бильської катастрофи, категорії 1; 

- учасника ліквідації наслідків аварії на Чорно-
бильській АЕС категорії 2 та 3 з числа громадян, які
приймали участь у ліквідації наслідків інших ядер-
них аварій та катастроф, військових навчань із за-
стосуванням ядерної зброї, складанні ядерних
зарядів та проведення на них регламентних робіт;

Громадянам, віднесеним до цих категорій, не-
обхідно звернутися до управління праці та соціаль-
ного захисту населення в каб.112 та подати заяву.

Для заміни посвідчень при собі мати:
копія паспорту;
копія довідки МСЕК;
матове фото 3х4 , що відповідає віку громадя-

нина (громадянки);
довідка про період реєстрації на забрудненій

території
копія посвідчення, що підлягає заміні.
Управління праці та соціального захисту насе-

лення заяви з переліченими документами та су-
провідним листом направляє Департаменту
соціального захисту населення, який, відповідно,
готує матеріали на засідання регіональної комісії.

Одночасно повідомляємо, що заміну посвід-
чень особам, постраждалим внаслідок Чорно-
бильської катастрофи, та іншим категоріям
громадян необхідно здійснити до 01.01.2020 року.


