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Краще вчасно робити щеплення, ніж ризикува-
ти своїм здоров’ям та здоров’ям дітей. Всі необхідні 
вакцини є в наявності в дитячій и дорослій поліклі-
ніках Вишневого, їх якість і дієвість для профілакти-
ки небезпечних хвороб не викликають сумнівів.

Катерина Чагарна двад-
цять сім років очолює «Об-
лагротехсервіс» – най-
більший логістичний центр 
Вишневого .

СТОР. 2

СТОР. 8

СТОР. 5

«САДОЧКАМ, ШКОЛАМ ТА ЛІКАРНЯМ МОЖЕМО 
УВІМКНУТИ ОПАЛЕННЯ У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС»

КОМЕНТАР ЗАСТУПНИКА ГОЛОВНОГО ІНЖЕНЕРА 
«ВИШНІВСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» МИКОЛИ КРИВОРУЧКА.

«МАЙЖЕ 

КОЖНОГО ДНЯ 

ІДУ В ДИТЯЧУ 

БІБЛІОТЕКУ, ТАМ 

ПОЗИТИВНА АУРА»

«ПАРК ТІЛЬКИ ВИГРАЄ ВІД СУСІДСТВА З МУЗЕЄМ»

«ЗА ДЕНЬ 

РОЗВАНТАЖУЄМО 

600-700 ФУР»

КІЛЬКІСТЬ ХВОРИХ 
НА КІР В УКРАЇНІ 
ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ 
У ГЕОМЕТРИЧНІЙ 
ПРОГРЕСІЇ.

ЯК ЗАПОБІГТИ СПАЛАХУ ІНФЕКЦІЙНИХ 
ХВОРОБ

Вадим Бухаров про те, як люди приносять до іс-
торичного музею Вишневого цінні експонати із влас-
них колекцій та свої плани зробити скульптури за 
мотивами кращих фарфорових статуеток нашого 
заводу кераміки.

«Найстрашніше, що було 
в нашому житті, то – Чор-
нобиль. Ми жили тихо і спо-
кійно у власному будиночку 
на березі Сохані в Старих 
Шепеличах. Там вчителюва-
ла, трохи попрацювала і го-
ловою сільради. Коли це все 
сталося, я зустріла свого ко-
лишнього учня, на швидкій 
працював, він ледве на но-
гах тримається: «Ольга Ми-
хайлівна, я побував у пеклі.  І 
знову туди їду». Він вивозив 
постраждалих ліквідаторів, 
сам довго не прожив». СТОР. 4
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Представники відділу молодіж-
ної політики Київської обласної 
ради запропонували юним вишнів-
чанам активніше брати участь в сус-
пільному житті країни та втілювати 
свої ідеї на практиці. В обласному 
молодіжному центрі готові надати 
всю необхідну допомогу, навчити, 
як підготувати проект, а Британська 
рада, з якою нещодавно підписано 
угоду, може надати ресурси та фі-
нанси для  його реалізації. 

З  16  вересня , зокрема, триває се-
рія тренінгів «Відповідальна молодь 
Київщини». Корисним для молоді є 
і програма  з медіаграмотності.  До 
25 жовтня триває конкурс проектів 
у сфері національно-патріотичного  
виховання на  2019 рік.  

«Наша мета – щоби молодь ста-
ла безпосередньою учасницею  різ-
номанітних  проектів, – говорить 
начальник відділу молодіжної ін-
формаційної політики комунально-
го закладу Київської обласної ради 
«Київський  обласний молодіжний 

У Вишневому завершився груповий 
етап чемпіонату на кубок героїв АТО. 

«Переможцем стала команда Націо-
нальної поліції Житомирської області, – 

прокоментував директор СК «Вишневе» 
Віктор Кіріченко. – Вона вийшли у фінал, 
де будуть розігрувати Кубок Героїв АТО на 
стадіоні Валерія Лобановського в Києві».

З чемпіонату Київської області з дзю-
до серед юнаків та дівчат повернулися 
вишнівські дзюдоїсти. 

1 місце – Ольга Дріг.
 1 місце – Максим Закревський. 
3 місце – Ігор Огієнко.

5 місце – Максим Гутарев.
Зараз вихованці тренерів Віктора 

Мужчини та Вячеслава Гостара готуються 
на чемпіонат України, який відбудеться 5 
жовтня, а також до міжнародного турніру 
в Баку. 

Сторінку підгоували Оксана Захаренко та Лариса Костенко

З 1 вересня кожен новонароджений вишнівчанин 
отримає подарунок від мера Вишневого Іллі Дікова. 
Подарунки вручатимуть всім новонародженим дітям 
зареєстрованим у міському РАЦСі. Першим отриму-
вав Іллюша Бундєєв-Рисаєв. Щасливих батьків при-
вітала начальник відділу з питань торгівлі, освіти, 
молоді та спорту виконкому Вишневої міської ради 
Оксана Олексієнко. 

У Малазі (Іспанія) відбувся чемпіонат світу з лег-
кої атлетики. У складі Національної Збірної України 
виступав вишнівчанин Олександр Лисенко – майстер 
спорту з легкої атлетики міжнародного класу, деся-
тиразовий чемпіон України, багаторазовий призер 
чемпіонатів Європи та Світу з легкої атлетики серед 
спортсменів категорії «Мастерс». В категорії (М 60), 
на дистанції 2 кілометри наш спортсмен фінішував 
четвертим.

СКИДКИ  на  рабо-
ту+материалы   РЕМОНТЫ 
домов, квартир. Перепла-
нировки, отопление, во-
допровод, канализация.  
СТРОИТЕЛЬСТВО- дома, 
пристройки, павильоны, 
гаражи, навесы, бесед-
ки. Бани, ворота, заборы. 
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ПОД КЛЮЧ. Мансардные 
крыши. УТЕПЛЕНИЕ, об-
лицовка домов.  

(096)9721514, 
(066)8393483

Виконком Вишневої 
міської ради оголошує кон-
курс на заміщення вакант-
ної посади:

Спеціаліст 
І категорії відділу 

державного 
архітектурно-
будівельного 

контролю 
міськвиконкому.

Кваліфікаційні вимоги 
до кандидатів:

 
- вища освіта за 

освітньо-кваліфікаційним 
рівнем магістра, спеціаліста 
за відповідним напрямом 
професійного спрямування 
(будівництво та архітекту-
ра, промислове та цивільне 
будівництво або правознав-
ство);

- стаж роботи за фахом 
на службі в органах місце-
вого самоврядування та/
або державній службі на 
посаді спеціаліста не мен-
ше 1 року або при необ-
хідності (виходячи із вико-
нання виконавчим органом 
основних завдань та функ-
цій) стаж роботи за фахом 
в інших сферах управління 
не менше 3 років;

- обов’язкове знання 
державної мови;

- вільне володіння 
комп’ютером.

Довідки про умови кон-
курсу за телефоном: (04598) 
5-37-98.

Документи на конкурс 
приймаються протягом 30 
днів від дня опублікування 
оголошення за адресою: 
м.Вишневе, вул.Святошин-
ська, 29, кабінет № 5

ОГОЛОШЕННЯ

ОГОЛОШЕННЯ

«Підготовчі роботи до опалювального сезону ми завершу-
ємо 1 жовтня. Все вже готове. У котельній № 1 виконані роботи 
по капітальному ремонту котла, встановлений новий мереже-
вий насос.  У котельні № 2 змонтували обладнання по деаера-
ції (очищенню від кисню) води, а також нові модульні блоки на 
центральні теплові пункти по Європейський, 35,  Лесі Українки, 
35 та провулку Поштовий, 15. 

Під час гідравлічних випробувань було виявлено 12 пошко-
джень в теплових мережах – це такий спосіб, коли у систему 
подається вода під тиском, що значно перевищує звичайний 
робочий режим. Відповідно, в слабких місцях прориває. Всі по-

шкодження вже виправлені, отже ми починаємо опалюваль-
ний сезон з впевненістю, що система працює нормально. До 
кінця року також проведемо модернізацію ЦТП по Європей-
ській, 13. Згідно постанови Кабміну, споживачів теплової енер-
гії зараз доукомплектовуємо приладами розрахунку. 

За нормами, опалювальний сезон маємо розпочати, коли 
середньодобова температура на вулиці не перевищує 8 граду-
сів. В минулому році це було 22 жовтня, в позаминулому – 17-
го. Дитячим садочкам, лікувальним закладам, школам готові 
увімкнути тепло в будь-який час, як тільки вони звернуться з 
відповідними листами. Технічно ми повністю для цього гото-
ві».

Коментар заступника головного інженера «Вишнівськтеплоенерго» Миколи Криворучка.

Київський обласний моло-
діжний центр запрошує до 
співпраці 

«САДОЧКАМ, ШКОЛАМ ТА ЛІКАРНЯМ МОЖЕМО 
УВІМКНУТИ ОПАЛЕННЯ У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС»

ПРОЕКТИ БРИТАНСЬКОЇ РАДИ 
ДЛЯ АКТИВНОЇ МОЛОДІ

ДЗЮДО: БОРОТЬБА ТРИВАЄ 

ОЛЕКСАНДР ЛИСЕНКО 
ФІНІШУВАВ ЧЕТВЕРТИМ

ВИЗНАЧИЛИСЯ ФІНАЛІСТИ ЧЕТВЕРТОГО 
СЕЗОНУ ЛІГИ УЧАСНИКІВ АТО

ПОДАРУНКИ 
ДЛЯ МАЛЮКІВ

центр» Світлана Назарук. – Зокрема, це тренін-
гові  проекти  і програми, неформальна освіта, 
мистецькі акції. В цьому році тільки наша орга-
нізація підписала угоду про співпрацю з Бри-
танською радою, але в попередні роки  міста 
Переяслав-Хмельницький, Ірпінь, Біла Церква 
активно брали участь у різних молодіжних про-
ектах, проходили спеціалізовані тренінги. Ви-
шневе – дуже хороше місто, і  сподіваюсь, що 
міська молодь  братиме участь у наших захо-
дах».
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ним продовження парку, 
який має бути, відповідно, 
по лівий бік від вулиці Ки-
ївської. Я цілком згодний. 
Але зрозумійте, що музейні 
експозиції під відкритим 
небом тільки прикрасять 
парк, а не зіпсують його. 

- Ви плануєте на до-
дачу до музею ще й екс-
позиції під відкритим не-
бом? 

- Так. Ви всі бачили 
дерев’яні скульптури біля 
нашого стадіону. На мій 
погляд, дуже гарні. Вони 
зроблені за мотивами на-
родних казок та старих 
мультфільмів. Так от, я про-
поную виконати щось поді-
бне, але на основі кращих 
фарфорових статуеток на-
шого заводу кераміки. Це 
ж справжні витвори мисте-
цтва, які відомі на весь світ. 
На мій погляд, парк тільки 
виграє від такого сусідства. 
Є у нас і запасний варіант 
– музей переїжджає до 
приміщення старого кіно-
театру. Теж непогано, але 
експозицію навколо там не 
влаштуєш. 

 
- Скажіть, чи буде ці-

кавою людям історія на-
шого міста? Все ж таки 
Вишневе досить молоде 

місто, яке не має глибокої 
спадщини… 

- Повністю незгоден. 
Розмова не тільки про 
місто, яке отримало від-
повідний статус у 1971 
році. Є історична місце-
вість Вишневого. Тут жили 
люди щонайменше з часів 
Київської Русі. До речі, в 
майбутньому ми планує-
мо разом із школярами на 
літніх канікулах проводити 
археологічні розкопки. Все 
це наша історія, вона роз-
почалася задовго до того, 
як Вишневе почали назива-
ти Вишневим. В XIX столітті 
тут будувалася залізниця, 

згодом оселилися кілька 
дворянських родин. Сюди 
приїжджав Стравінський… 

- У Вишневе, тобто, на 
це місце, яке згодом ста-
ло Вишневим, приїжджав 
всесвітньовідомий ком-

позитор Стравінський?!
- Так, Стравінський при-

їжджав до своїх родичів 
Мигаїв. Про Мигаїв і Стра-
вінського потрібна окрема 
розмова, обов’язково по-
говоримо наступного разу. 
З 1928 року наша станція 
перетворюється на цен-
тральний штаб, який за-
ймався будівництвом КіУРу 
– Київського укріпрайону, 
що розтягнувся на 85 кіло-
метрів. Неподалік від нас 
– фактично, у пішохідній 
досяжності – розташова-
ний знаменитий ДОТ №205, 
звичайно відомий під на-
звою «ДОТ лейтенанта Вє-

трова». Це я перераховую 
тільки окремі фрагменти 
історії Вишневого. Нам є 
що показати та розказати, 
де провести екскурсії та 
чим зацікавити. 

Розмову вела 
Лариса КОСТЕНКО

- Вадиме Геннадійо-
вичу, Ваша виставка на 
дитячому фестивалі про-
фесій привернула увагу 
не тільки, власне, дітей… 

- Так, до мене підходило 
багато людей. Характерно, 
ніхто не сказав, що історич-
ний музей нам не потрібен. 
Бажали нам успіху, питали 
про плани. Особливо хочу 
згадати Павла Приходь-
ка. Уявляєте, людина при-
йшла і подарувала музею 
колекцію експонатів часів 
Київської Русі. Бронзова за-
стібка черняхівської культу-
ри, накладка кінської збруї, 
пряжка, один з перших 
християнських хрестиків на 
нашій землі, амулет «засія-
не поле» – це символ, який 
використовувався ще три-
пільцями. Дуже цінні речі. 
Міг продати їх колекціоне-
рам, а він підійшов до мене 
на фестивалі і сказав: «Хочу 
передати музею, хай люди 
бачать!» 

- Отже, музей ще не-
має приміщення, але вже 
є експонати, які можна 
виставити на полички? 

- Є і чимало. За неповний 
рік фонди музею збільши-
лися в три рази. Нумізма-
тика, скіфська колекція, 
фарфор із нашого заводу 
кераміки – все це принесли 
нам небайдужі мешканці 
міста, які хотіли би зберегти 
історію Вишневого для на-
щадків. А щодо приміщення 
– так, це складне питання. 
Сподіваюся, його буде ви-
рішено якнайшвидше. Я не 
можу зберігати експонати 
в підвалі школи, а черепки 
скіфської кераміки, яким 
більше двох тисяч років, у 
власному гаражі. 

- Яким Ви бачите май-
бутній музей Вишневого? 

- Це має бути сучасний 
комплекс зразка 21 століт-
тя. Музейна справа не сто-
їть на місці, уявлення про 
те, як має виглядати музей, 

як представити експонати, 
сильно змінилося за остан-
ні кілька десятиліть. Споді-
ваюся, скоро все зможете 
побачити на власні очі. Так, 
існують певні проблеми. Я 
хотів би бачити музей на 
в’їзді до нашого міста, спра-
ва по вулиці Київській. Але є 
заперечення. Люди вважа-
ють цю зелену зону логіч-

«ПАРК ТІЛЬКИ ВИГРАЄ ВІД СУСІДСТВА З МУЗЕЄМ»

ДОТ №205, який розташований в селі 
Юровка неподалік Вишневого, це найбіль-
ша фортифікаційна споруда Київського 
укріпрайону. ДОТ «врізаний» в пагорб. 
П’ять його бетонних казематів пов’язані 

між собою тунелями, протяжністю 200 ме-
трів. Його гарнізон складався із 63 чоловік. 
«ДОТ лейтенанта Вєтрова» досить популяр-
ний серед київських екскурсоводів та кра-
єзнавців.

На Третьому  Всеукраїнському  фестивалі «Ти у серці 
моїм, Україно» народний аматорський хор «Вишневий 
дзвін» став лауреатом 1-ї премії. Таку високу оцінку 

наш колектив отримав уже вдруге. Загалом, в конкурсі 
брали участь близько 500 учасників з нашої країни та 
з-за кордону.

Вадим Бухаров про те, як люди приносять до 
історичного музею Вишневого цінні експона-
ти із власних колекцій та свої плани зробити 
скульптури за мотивами кращих фарфорових 
статуеток нашого заводу кераміки.

«ВИШНЕВИЙ ДЗВІН» ВДРУГЕ ОТРИМАВ ПЕРШУ ПРЕМІЮ

Реконструкція боїв за ДОТ №205.

Стенд історичного музею на Фестивалі про-
фесій у Вишневому. Вадим Бухаров показує, як 
археолог відчищає стародавню кераміку.
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Я ПРИЙШЛА сюди одразу піс-
ля закінчення інституту в 1979 
році. Працювала економістом, 
начальником планового відділу, 
головним бухгалтером, заступ-
ником директора, а згодом очо-
лила підприємство. Всі тридцять 
дев’ять років – на одному місці, 
трудова книжка досі лежить у від-
ділі кадрів. Хіба що, як я виходила 
на пенсію, возили ї ї до пенсійного 
фонду. 

МІСЦЕ РОБОТИ одне й те саме, 
але змінилося дуже багато. Рані-
ше підприємство займалося по-
стачанням сільськогосподарської 

техніки та запчастин. Привозили 
машини з усього Союзу, була тех-
ніка і з Західної Європи. Потім Со-
юзу не стало. В 1991 році ми ще 
не відчули значних втрат, продажі 
йшли по напрацьованим каналам. 
Але вже в 94-95 рр. ланцюжок 
почав сипатися, зникали колгос-
пи, закривались заводи. Виникли 
проблеми з поставками через 
кордон – наприклад, ми отриму-
вали комбайни та запчастини від 
виробників із Ростова-на-Дону, 
співпрацювати з ними ставало 
дедалі складніше. Отже, ми по-
чали здавати склади в оренду та 

перетворили підприємство на ло-
гістичний комплекс.  

НАВКОЛО СТОЛИЦІ багато ло-
гістичних центрів, але не всі ма-
ють необхідну інфраструктуру. 
Наша перевага в тому, що «Об-
лагротехсервіс» із самого почат-
ку був спроектований для такого 
роду діяльності. У нас 17 гектарів 
площі, залізнична гілка, інженерні 
комунікації, три козлових крани, 
70 тис. квадратних метрів склад-
ських приміщень, чотири офісні 
комплекси. Тобто, все що потріб-
но для оптимальної роботи. 

35% ЗАЙМАЮТЬ залізничні 
перевезення. Є орендарі, які пе-

ревозять вантаж тільки вагонами. 
Звичайно тарифи на залізниці 
останнім часом ростуть, але та-
кий спосіб у будь якому разі де-
шевший. Один вагон бере 60 тон, 
а фура тільки 20. Крім того, деякі 
види вантажів суто технічно не-
можливо привезти автомобіль-
ним транспортом. 

ЗА ДЕНЬ розвантажуємо 600-
700 фур. Велика проблема нашої 
промислової зони в тому, що не-
має відстійників для машин. Не у 
всіх підприємств така зручна те-
риторія, куди можна заїхати, як у 
нас. Отже, фури до них приїжджа-
ють зранку, стають на узбіччі і че-

кають, коли їм відкриють ворота у 
9 годині. Від того тягучки на Київ-
ській. Раніше говорили, що це від 
поганої дороги, але трасу відре-
монтували, а пробки залишилися. 

ЗВИЧАЙНО, ТРАНСПОРТНА 
ІНФРАСТРУКТУРА України недо-
статньо розвинута порівняно з 
країнами Заходу. В першу чергу, 
це стосується доріг, але є питан-
ня й до транспорту. Вантажні 
машини, як і легкові, звичайно 
привозять б/у, такі автомобілі за-
бруднюють екологію. Але слід ви-
знати, що принаймні пальне у нас 
дешевше, ніж в Європі.
Розмову вела Оксана ЗАХАРЕНКО 

«ЗА ДЕНЬ РОЗВАНТАЖУЄМО 600-700 ФУР»

Наше місто з самого початку 
було закладене і збудоване, як по-
тужний індустріальний центр біля 
Києва. В 60-ті роки минулого століт-
тя було прийнято рішення вивести 
деякі підприємства із столиці та 
розмістити їх неподалік залізничної 
станції Жуляни. Розпочалося гран-
діозне будівництво – як, власне, 
промислового вузла, так і житло-
вих будинків, шкіл, садочків, інших 
об’єктів соціальної сфери. 

Вибір місця був досить вдалим. 
Вишневе розташоване поруч із го-
ловною транспортною артерією Ки-
єва – Великою Кільцевою дорогою. 
Тут проходить залізнична магістраль. 
Недалеко аеропорт «Жуляни». 

Так, слід визнати, що близькість 
до великого мегаполіса, яким є 
українська столиця, створює Вишне-

вому певні незручності. Місто рос-
те. Сюди приїжджають нові люди, 
населення збільшується великими 
темпами. Але це ж саме відкриває 
перед нами нові перспективи. Ви-
шневе має по-максимуму викорис-
тати свій географічний, інфраструк-
турний, людський потенціал для 
того, щоби розвиватися, заробляти, 
робити місто кращим і більш ком-
фортним для мешканців. 

В цьому номері газети ми публі-
куємо інтерв’ю з директором Обла-
гротехсервісу – підприємства, що 
якраз є прикладом оптимального 
використання наявних можливос-
тей. Плануємо продовжити огляд 
промислового потенціалу Вишнево-
го і в наступних випусках. Запрошу-
ємо підприємства та бізнес-проекти 
Вишневого до співпраці.

Фестиваль профе-
сій зібрав чимало дітей. 
Учасники отримували 
спеціальні ІД-картки за 
якими «влаштовували-
ся» на роботу. Фестиваль 
допоміг ознайомитися з 
багатьма професіями: 
дизайнера, спортсмена, 
пожежника, водія, жур-
наліста, діджея, вокаліс-
та, вихователя, бібліоте-
каря та багатьох інших. 
На зароблену валюту 
«капітони» учасники ку-
пували солодощі або ж 
інші товари в магазині.

Катерина Чагарна двадцять сім років очолює «Обла-
гротехсервіс» – найбільший логістичний центр Ви-
шневого 

Костянтин, гість фестивалю, батько двох дітей: 
«На такому заході ми вперше. Син ходить в ДНЗ «Чебурашку», у 
старшу групу, збираємось  віддавати його в секцію єдиноборства. 
Дочка хоче на танці. Гадаю, завдяки такому заходу діти в ігро-
вій формі зрозуміють сута та значення представлених професій, 
можливо, в майбутньому, визначитися з її вибором».

Лариса КОСТЕНКО, Оксана ЗАХАРЕНКО

Оксана Олексієнко, начальник відділу з питань торгівлі, освіти, 
молоді та спорту виконкому Вишневої міської ради: 
«Свято такого масштабу ми проводимо вперше. Ми бачили, діти та 
їхні батьки задоволені. І це для нас головне. Тому, хочу подякувати 
всім, хто взяв активну участь у проведення заходу на такому висо-

кому рівні, за тепле відношення до дітей».

Два вихідних поспіль 
маленькі вишнівча-
ни знайомилися з 
професіями міста 
Вишневого.

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ 
ПОТЕНЦІАЛ ВИШНЕВОГО

ЯК ДІТИ ОБИРАЛИ ПРОФЕСІЇ

Один із складських блоків компанії «Облагротехсервіс»

Колишня київська спецавтобаза 0901 по вул. Механізаторів 
(зараз Остапа Вишні)1974 р. Одне із перших підприємств Ви-
шневого.
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НАЯВНІ ВАКЦИНИ В ДИТЯЧІЙ ПОЛІКЛІНІЦІ ВИШНЕВОГО

ЯК ЗАПОБІГТИ СПАЛАХУ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ

«РЕАКЦІЯ НА ВАКЦИНУ ЗА КІЛЬКА 
ДНІВ ПРОХОДИТЬ БЕЗСЛІДНО»

Система профілактики 
епідемій напряму пов’язана 
з тим, наскільки успішно 
проводиться вакцинація 
населення. Завдяки ще-
пленням людство подолало 
багато смертельних хвороб 
– наприклад, віспу, чуму, 
поліомієліт. Першою краї-
ною, в якій щеплення стали 
обов’язковими, була Англія. 
Необхідність цього була 
очевидною для лікарів ще у 
XIX столітті. У нас перші про-
грами, які вимагали тоталь-
ного щеплення населення, 
з’явилися у 20-х роках мину-
лого століття. 

Для того, щоби інфек-
ційні хвороби гарантовано 
не могли поширюватися, 
потрібно підняти рівень 
щеплень до 95%. Натомість, 
в Україні зараз більше по-
ловини батьків відмовля-
ються від вакцинації для 
своїх дітей. Це рівень таких 
країн, як Уганда і Сомалі. 
Але в слаборозвинутих аф-
риканських країнах принай-
мні є об’єктивні причини, що 
заважають нормальному 

функціонуванню програми 
щеплень. Там дуже мало 
лікарів, немає нормальної 
системи медичного обслуго-
вування. 

Ще до середини 2000-х 
років абсолютна більшість 
українців отримувала пла-
нові щеплення. Але після од-
ного резонансного випадку, 
коли в Україну завезли не-
сертифіковану вакцину, яка  
спричинила смерть одного 
та тяжкий стан понад сотні 
школярів, чимало батьків ви-
рішили не робити щеплення 
для своїм дітям. Багато хто 
почав пропагувати суцільну 
відмову від вакцинації. 

Отже, ця проблема ви-
никла відносно недавно і 
ми ще не зіткнулися з усі-
ма наслідками того, що в 
Україні загрозливо низький 
рівень імунізації. Є дуже ве-
ликий ризик, що саме зараз 
ми знаходимося на порозі 
небезпечних епідемій. 

Так, у 2016 році Всес-
вітня організація охоро-
ни здоров’я попереджала 
Україну про можливе по-

ширення такої  хвороби, як 
кір. На серпень 2018 р. заре-
єстровано вже 29953 людей, 
що захворіли. Є смертельні 
випадки, в тому числі, серед 
дітей. 

Хвороба обов’язково 
повертається туди, де низь-
кий рівень вакцинації. Те-
пер лікарі попереджають 
про великий ризик поши-
рення дифтерії, яка не-
безпечніша, ніж кір. Якщо 
вчасно не звернутися до 
лікаря, смерть  від дифте-

рії може настати через 2-3 
дні. Будьте обережні, хво-
роба розвивається стрімко. 
Краще вчасно робити ще-
плення, ніж ризикувати сво-
їм здоров’ям та здоров’ям 
дітей. Всі необхідні вакцини 
є в наявності в дитячій и до-
рослій поліклініках Вишне-
вого, їх якість і дієвість для 
профілактики небезпечних 
хвороб не викликають сум-
нівів.

Оксана ЗАХАРЕНКО

АКДС (дифтерія, кашлюк, правець), вакцина до 4 -6 ро-
ків, виробник (Індія). 

ІПВ (Інактивована поліомієлітна вакцина), Франція.
ОПВ (оральна поліомієліт на вакцина), Бельгія
АДП (дифтерія, правець) з 6-7 років, Болгарія. 
АДПМ (дифтерія, правець (з 7 років), Індія.

КПК (кір,паротит, краснух), Бельгія. 
Гепатит В, Корея.
Гемофільні інфекції, вакцина до 4-ох років. 
БЦЖ, Болгарія. 
Туберкулін (реакція Манту), Харків. 

Завідуюча дитячої поліклінікою Вишневого 
Оксана Віннічук розвінчує міфи про небез-
пеку щеплень.

Чим нижче рівень вакцинації населення, тим 
вище загроза поширення епідемій

«Всі вакцини закупову-
ються через міжнародні 
організації, виготовляються 
за відповідними стандар-
тами. Батьки часто бояться 
серйозних захворювань, які 
начебто можуть виникати 
після щеплень. Це міф. Є 
лише побічні реакції, так 
звані «несприятливі події» 
після імунізації. 

Так, вакцини, що містять 
цільноклітинний кашлюко-
вий компонент (грубо кажу-
чи, менш очищені), можуть 
викликати побічні реакції 
частіше, ніж їхні аналоги з 
ацелюлярним кашлюковим 
компонентом (більше очи-
щені). Тобто, після щеплен-
ня, цільноклітинною вакци-
ною будь-якого виробника 
більш вірогідними є побічні 
реакції - висока температу-
ра, біль, набряк чи ущіль-
нення у місці ін’єкції. Але ці 
реакції є очікуваними та не 
загрожують здоров’ю дити-
ни. Через кілька днів вони 
проходять безслідно. 

Це не означає, що більш 
очищені вакцини кращі. В 
деяких країнах світу, напри-
клад, в Японії, стало питан-

ня повністю перейти тільки 
на цільноклітинні, менш 
очищені, вакцини. Нещо-
давно ми запрошували до 
себе в поліклініку відомого 
дитячого імунолога Федора 
Лапія, він говорить, що ціль-
ноклітинні вакцини  дають 
триваліший захист, це вже 
доведено. 

Незрозуміло також чому 
всі так бояться індійських 
вакцин. Хочу зазначити, що 
в Індії немає епідемій, ніхто 
там не відмовляється від 
щеплень. Їхню вакцину ви-
користовує більшість країн 
світу. 

Всі щеплення у поліклі-
ніці проводять у визначені 
дні. Понеділок - туберку-
лінодіагностику (реакція 
Манту), вівторок та четвер – 
дні інших вакцинацій. Один 
разу у два тижні, у п’ятницю, 
ми прививаємо «живою» 
вакциною БЦЖ. Але якщо є 
необхідність зробити ще-
плення в будь-який інший 
день, наприклад, вакциною 
купленою батьками, лікарі 
йдуть на зустріч. Процеду-
ру проводять після огляду 
педіатра»

Кількість хворих 
на кір в Україні 
збільшується у 
геометричній 
прогресії.
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ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ 
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ «ПАПІРУС УНІВЕРСАЛ»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Папірус Універсал» повідомляє про наміри 

отримати Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря в процесі своєї ді-
яльності від стаціонарних джерел на об’єкті, що знаходиться за адресою: 08132, Київська об-
ласть, м. Вишневе, вул. Київська, 2-А.

Предметом діяльності підприємства є виробництво паперових канцелярських  виробів,  ви-
робів  із пластмас та інших товарів господарського призначення. 

На підприємстві діють наступні цехи (дільниці): швейних, паперово-білової продукції (товар-
ні позиції ТН ВЕД 4820,4823), рекламного нанесення, ремонтний, склад, автостоянка.

Основними джерелами забруднення атмосферного повітря є автоматичний розкрійний та 
настилочний комплекс YIN, розкрійний шабельний та стрічковий ножі, швейні машини,  бума-
горізальні машини та верстати, верстати та автомати для перфорації, верстати клеємазочні, 
верстати блоковставні, термопакувальні верстати, верстати типу «Тамподрук», лазерні гравери  
типу «Yeming» та «LazerPro C180».

У процесі діяльності підприємства в атмосферне повітря виділяються такі забруднюючі 
речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційовані за скла-
дом, вінілацетат, оцтова кислота, оксид вуглецю, діацетоновий спирт, бутилцелозольв, цикло-
гексанон, бутилацетат, сольвент нафта, ксилол, спирт етиловий, 2-метоксі-1-метилетилацетат, 
метилметакрилат, бенз(а)пірен, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид 
азоту, діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки, метан, неметанові 
леткі органічні сполуки (НМЛОС).

Рівень забруднення приземного шару атмосфери на межі санітарно-захисної зони не пере-
вищує нормативних значень граничнодопустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин і 
є допустимим та безпечним для здоров’я людей. Загальна кiлькiсть забруднюючих речовин, що 
викидається в атмосферу становить – 0,79402825 т/рiк (з урахуванням парникових газів).

Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 календарних днів з моменту опубліку-
вання даного оголошення   до виконавчого комітету Вишневої міської ради за адресою: 08132, 
Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, 29, контактний тел. 
(04598) 5-26-44.

ОГОЛОШЕННЯ

УВАГА

Втрачено свідоцтво про право власності  на кімнату  в гуртожитку за адресою:  
м.Вишневе, вул. Святошинська, буд. № 46, кв.152 на ім’я Рябченко Наталія Іванівна вважа-
ти недійсним.

З метою збереження стабільної епізоотичної ситуації зі сказу на території Києво-
Святошинського району та відповідно до розпорядження Головного державного ветери-
нарного інспектора України від 03.09.2018№ 100 «Щодо організації заходів з проведення 
осінньої кампанії з пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин в Україні» у період 
вересня-жовтня 2018 року буде проводитися планова пероральна імунізація диких та 
бродячих м’ясоїдних тварин. Розповсюдження принад, які місять високоімунну безпечну 
вакцину проти сказу, буде здійснюватися авіатранспортом в лісових та сільськогосподар-
ських угіддях. 

Тому, велике прохання, не хвилюватися побачивши принаду (розмір із сірникову ко-
робку) або літак, який розкидає принади, ні в якому випадку не чіпати брикети та не пере-
носити їх з місця.
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Чинним Кодексом про адміністративні 
правопорушення передбачено обов’язок суду 
повідомити особу, відносно якої розглядаєть-
ся справа про адміністративне правопору-
шення, про час і місце розгляду справи (ст. 278 
КУпАП). 

Але в багатьох випадках суди направляють 
повістки рекомендованим листом. Натомість, 
працівники пошти в разі відсутності адресата 
за місцем проживання повертають їх до суду 
з відміткою «про закінчення терміну зберіган-
ня». Суди в свою чергу розглядають справу за 
відсутності особи, яка притягується до адміні-

стративної відповідальності, вважаючи її на-
лежним чином повідомленою про час і місце 
розгляду справи.

Майте на увазі, що справа про адміні-
стративне правопорушення розглядається в 
п’ятнадцятиденний строк з одержання орга-
ном (посадовою особою), правомочним роз-
глядати справу, протоколу про адміністратив-
не правопорушення та інші матеріали. Отже, 
якщо терміни зазначені вище закінчилися, 
то Вам необхідно звернутися до відповідного 
суду для з’ясування причин не повідомлення 
Вас про час і місце розгляду справ.

Засновником, натхненни-
ком  і помічником організації 
«Молода гвардія за 60» є секре-
тар Вишневої міської ради Сергій 
Пишний. Саме він 9 років тому 
запропонував активним людям 
поважного віку об’єднатися 
для проведення свого дозвілля. 
Очолюють організацію вже ба-
гато років поспіль Володимир та 
Людмила Погасії, лідерами «мо-

логвардійців» є також Ніна По-
яркова,  Валентина Гудим. Зараз 
об’єднання  налічує вже більше 
300  чоловік. 

Три роки тому свою фінан-
сову допомогу запропонував 
один із підприємців Вишнево-
го, він організовує  продуктові 
набори для тих членів орга-
нізації, які потребують допо-
моги. 

На свято  до «Молодої 
гвардії» завітали  фольклор-
ний хор «Либідь» з Києва та  
ансамбль церви «Спасіння». 
Разом із виконавцями «іме-
нинники» співали улюблені 
пісні та отримували позитивні 
емоції від спілкуваня. 

Лариса КОСТЕНКО

На цю посаду претендували два кандидати: Іван Дерда, 
голова Всеукраїнської спілки інвалідів Чорнобиля та Олег 
Свінціцький, голова осередку УСВА м. Вишневого. Остан-
нього підтримала більшість членів організації. 

Новий очільник обіцяє подальший розвиток організа-
ції, повагу та піклування про ветеранів. 

25 вересня о 18:00 годині від-
будуться збори для батьків, діти 
яких відвідуватимуть заняття 
«Школи Життя». Шановні батьки, 
якщо вам цікаво які знання та 
навички можуть отримати ваші 
діти – приходьте на збори, вул., 
Європейська, 31-а (приміщення 
Дитячої поліклініки), 2 поверх, 
кабінет №15. 

З 02 жовтня продовжує ро-
боту “Школа Життя” – Благодій-
ний проект Асоціації “Еммануїл”, 
що реалізовується у Вишневому 
спільно з центром соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді.

Мета проекту - надати мож-
ливість кожному підлітку з бага-
тодітної, малозабезпеченої або 
сім’ї, яка опинилась в складних 
життєвих обставинах, повірити 

в себе, відчути свою значимість, 
підготуватися до дорослого жит-
тя і отримати певні навички, щоб 
бути затребуваним на сучасному 
ринку праці. 

Починаючи з 2005 року проект 
“Школа Життя” дає можливість 
кожному підлітку 12-18 років 
безкоштовно отримати необхід-
ні знання, вміння та навички для 
повноцінного життя і досягнення 
своєї самої сміливої мрії.

Програма навчання роз-
рахована на 3 роки і включає в 
себе: 

«Уроки самостійності», які 
допомагають сформувати здо-
рові цінності і підготуватися до 
самостійного життя в сучасному 
суспільстві;

АРТ-рукоділля;
Творча студія – гра на гітарі;
Дозвілля (екскурсії, походи, 

пікніки, літній табір, перегляд 
фільмів, незабутні вечірки, зу-
стрічі з цікавими гостями і багато 
іншого);

Уроки з англійської мови.
Заняття проходитимуть що-

вівторка та щоп’ятниці з 16:00 
до 18:00 години в кабінеті фахів-
ця із соціальної роботи Києво-
Святошинського районного 
центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді за адресою 
м.Вишневе, вул, Європейська, 
31-а, 2 поверх, каб.№15 (примі-
щення Дитячої поліклініки).

Записатися на курс можна по 
телефону 0678415864, Тетяна Во-
лодимирівна Геруля.

Відкриття відбуло-
ся в актовій залі Ви-
шневої міської ради. 
Молодіжний підліт-
ковий клуб С.Т.ZONE 

допомагає підліткам 
проводити свій віль-
ний час з користю, 
знайти друзів та реа-
лізувати свій потенці-

ал. Тут мотивують на 
гарні вчинки і пропо-
нують молоді залучи-
тися до християнських 
цінностей. 

ВишнІвський місцевий центр з на-
дання безоплатної вторинної правової 
допомоги 

Адреса: м. Вишневе, вул. Південна, 5-Б 
Тел.: (04598) 5 – 36 – 21; 

(04598) 5 – 36 – 01

«МОЛОДОГВАРДІЙЦІ» 
ПОВАЖНОГО ВІКУ

НОВИЙ ГОЛОВА

ЮРИДИЧНА 
КОНСУЛЬТАЦІЯ

ВІДСВЯТКУВАЛИ ДЕВ’ЯТУ РІЧНИЦЮ ОРГАНІЗАЦІЇ

Я став учасником ДТП, співробітника-
ми поліції складений протокол, справа пе-
редана до суду. Але здається, що про мою 
справу «забули», жодних повідомлень від 
суду я не отримував. 

Відповідає начальник відділу 
правової інформації та консультації 

Діана Бабаян: 

У РАДИ ВЕТЕРАНІВ 

«ШКОЛА ЖИТТЯ»С.Т.ZONE РОЗПОЧАВ НОВИЙ СЕЗОН

Діючий голова осередку УСВА м. Вишневого Олег 
Свінціцький очолив Раду ветеранів міста. 
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«Виховували мене ді-
дусь з бабусею. Дідусь був 
колишнім офіцером цар-
ської армії. І перше, чого 
він мене навчив – це «Отче 
наш…» і «Бєлєєт парус оди-
нокий».  Ще навчав дикції. 
Він був дуже начитаний, ба-
гато розповідав про Петра 
Першого, добре знав мате-
матику. Постійно просив, 
щоб я вчилася. Помер, коли 
я була у 9 класі. 

Батьки пішли на небеса 
раніше, в один день – 25 лю-
того 1944 р. Їх не  пам’ятаю, 
бо була ще маленька. Бать-
ко загинув на фронті, а 
мама пекла хліб  партиза-
нам, застудилась і померла. 

Могилу  свого батька роз-
шукала вже у зрілому віці, 
в селі Боголюби на Волині. 

Подружилася з місцевими 
мешканцями, часто приїз-
дила туди.  

Після війни нашій 
сімї жилося не гірше 
і не краще за інших. 
Картоплю мерзлу ко-
пали, пасли корів, рва-
ли поросятам лободу. 
Запам’ятався 47-ий рік 
тому, що після жнив 
пішла збирати коло-
ски, а дідусь, очевидно,  
пам’ятаючи 1933-й, на-
казав мені віднести їх 
назад, на полі висипати. 
Інакше, як він сказав, 
його посадять в тюрму, 
а мене віддадуть в дитя-
чий будинок. Я не хотіла 

туди потрапити,  й не хотіла 
втратити дідуся.

Пригод на мене виста-
чало вдосталь. Й досі на 
тілі  залишилися сліди від 
фейерверків з бойових па-
тронів, якими після війни 
була всіяна наша земля. В 
дитинстві ми їх скидали до 
купи та підпалювали. 

Але найстрашніше, що 
було в нашому житті, то – 
Чорнобиль. Ми жили тихо 
і спокійно у власному бу-
диночку на березі Сохані 
в Старих Шепеличах. Там 
вчителювала, трохи попра-

СТВОРЮЄМО 
«ЛІТОПИС 

ВИШНЕВОГО»

«МАЙЖЕ КОЖНОГО ДНЯ ІДУ В ДИТЯЧУ БІБЛІОТЕКУ,
ТАМ ПОЗИТИВНА АУРА»

Учитель хімії і біології 
Ольга Василенко зга-
дує про післявоєнне 
дитинство, Чорнобиль 
і те, як вона знайшла 
собі новий дім у Ви-
шневому.

Газета «Наше місто» 
започаткувала новий 
проект по збору живих 
спогадів 

Після Чорнобильської аварії із зони відчуження 
евакуювали 400 тисяч чоловік. Селили їх зде-
більшого по містам Київської області , в тому 
числі у Вишневому.

Ольга Василенко разом із своїми учнями.

«Раніше навіть не думав, що 
стану учителем. Я закінчував зви-
чайну семирічку, після того пішов 
працювати в шахту на Донбасі, 
звідти мене й забрали на фронт. 
Війну закінчив у Литві – отримав 
поранення під час наступу на Ке-
нігсберг. Наша дивізія йшла в ата-
ку, я теж йшов і кричав, як всі: «За 
Родіну, за Сталіна!» А вони вдарили 
по нас мінами, після того нічого не 
пам’ятаю. 46 тисяч там наших ля-
гло. 46 тисяч… 

Прийшов до тями на ношах. 
Чую, говорять: «Чого ви на нього 
дивитесь? Винесіть за намет, за-
втра прикопаємо». І тоді я відкрив 
очі. Отже, замотали мене всього 
бинтами, прив’язали ноги і руки 
до лави та лікар почав витягати 
осколки. Якими тільки словами я 
його не лаяв. А він мовчки витягав, 

тільки лоба витирав 
від поту та медсе-
стру просив подати 
інструменти. Витяг-
нув. Щоправда, два 
осколки не зміг діс-
тати, залишилися, 
досі їх в собі ношу. 

В госпіталі один 
капітан до мене пі-
дійшов, спитав, чи 
хочу я бути санітар-
ним інструктором. 
Я спочатку відмо-
вився. Сказав, що 
хочу в свою частину 
скоріше повернути-
ся. Мені старий солдат каже: «Ду-
рак! Іди, поки три місяці повчишся, 
може і війна закінчиться. Живий 
залишишся». Я й пішов. Виучився 
на старшину медичної служби. Піс-

ля війни служив у 
Чехословаччині, 
потім – в Угорщи-
ні. 

Одного разу 
проводжав я на 
поїзд нашого ба-
тальйонного лі-
каря, коли нас зу-
стрів цілий натовп 
мадяр, кричать, 
за руки хапають. 
Вони возили одну 
жінку із хворою 
ногою в свою лі-
карню і доктор 
там сказав, що 

треба різати. А наш лікар подивився 
та каже мені: «Її можна вилікувати, 
візьмешся?» Розказав, що робити, 
які ліки. Через 15 днів вона стала на 
ноги. 

Можете уявити, який у мене був 
авторитет після того. Мадяри при-
носили мені виноград, індичку та 
вино. Хоча заслуга моя була неве-
лика, тільки пов’язку накладав два 
рази на день, але хіба то поясниш 
людям. Всі місцеві  ходили до мене 
з хворобами, а не до своїх лікарів. 

Але все ж таки після служби я 
став учителем, а не лікарем. Я міг 
поступати у будь-який вуз, на ви-
бір. З бойовими орденами взяли би 
без всяких іспитів. Але я провчився 
у вечірній школі та пішов до педа-
гогічного інституту. Дуже хотів бути 
учителем фізики. Вчителі багато не 
заробляли – ні тоді, ні зараз. Дру-
жина так і не зрозуміла, чому я від-
мовився від «нормальної» роботи. 
Але я ніколи не жалкував про свій 
вибір».

Вишневе не так вже й 
давно з’явилося на карті 
України. Статус міста ми 
отримали тільки в 1971 році. 
Отже ще є люди, які дуже 
добре пам’ятають часи за-
снування, забудови і подаль-
шого розвитку Вишневого. 
Деякі з цих спогадів – суто 
особисті. А деякі мають ве-
лике значення інколи навіть 
для світової історії. 

Тому газета «Наше міс-
то» започатковує новий про-
ект «Літопис Вишневого». 
Ми шукаємо серед вишнів-
чан тих, кому є що сказати 
про минуле нашого рідного 
міста. Кожна людина – це 
пам’ять. Давайте разом збе-
режемо ці важливі речі для 
наших нащадків.

«МАДЯРИ ПРИНОСИЛИ МЕНІ ВИНОГРАД, 
ІНДИЧКУ ТА ВИНО»Заслужений учитель України Антон На-

заренко про те, як він вижив на війні та 
потрапив до педагогічного інституту

цювала і головою сільра-
ди. Коли це все сталося, я 
зустріла свого колишнього 
учня, на швидкій працював, 
він ледве на ногах трима-
ється: «Ольга Михайлівна, я 
побував у пеклі.  І знову туди 
їду». Він вивозив постражда-
лих ліквідаторів, сам довго 
не прожив. 

Ніхто тоді не знав масш-
табів цього лиха, дітям про-
сто давали на школу йо-
дистий калій. Потім людей 
евакуювали, так ми опини-
лися у Вишневому. 

Спочатку я хотіла вла-
штуватися у другу школу ви-
хователем, а згодом Володи-
мир Захарович Колібабчук 
– золота була  людина! – на-
правив  у  відділ освіти. Там 
подивилися  мої документи  
і запропонували посаду ме-
тодиста освіти. Попрацюва-
ла трохи, а потім захворіла, 
перенесла інсульт. Вчителю-
вала у Вишнівській ЗОШ №1. 
Швидко сплили роки, онуки 
вже дорослі…

Сьогодні майже кожного 
дня іду в дитячу бібліоте-
ку. Там хороша, позитивна  
аура. Ось прийшла, коли бо-
ліла голова, а тут і переста-
ла. Як колишня вчителька, 
радію успіхам учнів. Знаю 
про олімпіади, хто які місця 
зайняв, бо дружу з вчитель-
кою біології Клавдією Леоні-
дівною Плахотнюк. Дуже ро-
зумна і добра людина, про 
все вона знає».

Сторінку підготувала 
Лариса КОСТЕНКО


