
Небайдужі серця
Дзвенить, шумить, сміється свято в Україні. Несе споді

вання на краще. І кожна людина потай загадує бажання, 
аналізує зроблене, будує плани на майбутнє. Підводячи 
підсумки зробленого за рік, мабуть, жоден не хоче знайти 
під подушкою дубчика від Миколая, а шарудить рано- 
вранці під пухкенькою з надією намацати гостинця як 
свідчення того, що протягом року зробив добрі справи, 
чемно поводився.

Завітав Миколай зі своєю сви
тою й до дитячого будинку «Центр 
захисту дітей». І, як виявилось, в 
його торбині не було жодної 
лозинки, а лише подарунки та при
ємні сюрпризи. Він виконав дору
чення міського голови В. П. 
Удовиченка, який не зміг особисто 
бути на святі, привітав дітлахів зі 
святом та порадував їх гостинця
ми.

Приємно, коли приходять гості. 
Тоді й господарі намагаються зро
бити більше та краще. А гостей під 
Новий рік було в нас чимало! 
Організації та підприємці міста 
долучилися до привітання вихо
ванців дитячого будинку «Центр 
захисту дітей». ВП «Атомремонт- 
сервіс» (директор -  В. А. Лісні- 
ченко, голова профкому -  І. І. Лав- 
річенко), крім новорічних подарун
ків, подарували дітям поїздку до

Києва, де ті відвідали циркову 
виставу та отримали величезне 
задоволення від подорожі до сто
лиці.

Разом із привітаннями було від
значено й переможців конкурсу 
«Що таке дружба». Перше місце 
виборов Олександр Шовковий, 
друге -  колективна робота «Гуси- 
лебеді», третє -  Аліна Банникова. 
Голова піклувальної ради О. Є. 
Скрипник вручила дітям призи та 
переказала найкращі побажання 
від працівників «АРСу».

Профком ДСП «ЧАЕС» (голова -  
М. І. Орлов), відділ РФЗ ЧАЕС (О. І. 
Ісаєв), ПП «Юність Київщини» 
(О. М. Туровець), холдинг компа
ній «Пак-Еспо» та SAHMUA (гене
ральний директор -  В. М. Сав
ченко), кафе «Іверія» (О. М. Малеж- 
ко), магазин «Союз», О. А. Гер
манович, О. В. Михайлов та іно

земні громадяни, Т. М. Бойко, 
Центр соціальних служб (директор 
-  Н. П. Сердюк), С. М. Кочина, 
німецька спільнота та інші люди, 
які не побажали назвати себе, 
допомогли зробити свята веселі
шими, частування -  щедрішими. 
Та й самі згадали дитинство, круж
ляючи в хороводі з дітлахами. А 
вихованці, в свою чергу, подарува
ли кожному гостю новорічну іграш
ку, виготовлену своїми руками.

Та не лише в свята приходять 
до нас люди, пропонуючи допо
могу й підтримку. Це дає надію на 
те, що осиротілі душі не зачерстві
ють, а діти зрозуміють, що разом 
легше і діло робити, і негаразди 
долати, і щасливе майбутнє буду
вати.

Від імені колективу дитячого 
будинку «Центр захисту дітей» 
дякую всім небайдужим за теплі 
слова, моральну та матеріальну 
підтримку. Щиро бажаю, щоб здій
снилася заповітна мрія кожного!

Детальніше з роботою колекти
ву дитячого будинку «ЦЗД» можна 
ознайомитися на сайті h ttp :// 
slavdb.at.ua/
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