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КРАЇН СВІТУ ЗА НАЙБІЛЬШИМ РІВНЕМ ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ
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ПОЛУСУХИЙ ЗАКОН
Міська влада Вишневого заборонила продаж алкоголю в нічний час. Європейська практика свідчить, що завдяки
таким заборонам значно зменшується кількість осіб, які потрапляють до лікарень з діагнозом «алкогольне отруєння»
та з травмами, які отримані у нетверезому стані.

51% ЖИТЕЛІВ ВИШНЕВОГО
ВЖЕ ПІДПИСАЛИ
ДЕКЛАРАЦІЇ З ЛІКАРЯМИ
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СТОР. 4

СТОР. 5

В ЗАРУЧНИКАХ МУЗЕЙ ГОТУЄ НОВИЙ
У СУСІДІВ ФОТОАЛЬБОМ ВИШНЕВОГО

Мешканці 9-го поверху по вул. Машинобудівників, 5 встановили вентиль на стояк та навмисно перекрили опалення всім
поверхам нижче. Комунальникам довелося викликати поліцію
та почати різати болгаркою двері в квартиру.

Також новостворена науково-методична рада музею запропонувала створити премію для краєзнавців, літераторів та художників.

«ШКОЛА ЖИТТЯ»
ДЛЯ ПІДЛІТКІВ
3
«ГАРЯЧА ВОДА – ЦЕ ТАК БИ
МОВИТИ «ФІШКА» ВИШНЕВОГО» 4

«У ВИШНЕВОМУ НАША СІМ’Я
ЗАЙНЯЛА СТАРОВИННИЙ
БУДИНОК, ЯКИЙ ПОТІМ СТАВ
ПРИМІЩЕННЯМ СІЛЬРАДИ»
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ОГОЛОШЕННЯ
СКИДКИ на работу+материалы
РЕМОНТЫ домов, квартир. Перепланировки, отопление, водопровод, канализация.
СТРОИТЕЛЬСТВО- дома, пристройки,
павильоны,
гаражи,
навесы,
беседки. Бани, ворота, заборы.
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОД КЛЮЧ.
Мансардные крыши. УТЕПЛЕНИЕ,
облицовка домов.
(096)9721514, (066)8393483
Втрачено два закордонні паспорти видані на ім’я Людмили Булдей,
вважати недійсними.
Втрачено атестат та диплом видані Білоцерківським медичним училищем, а також військовий квиток на ім’я Людмили Саражинської, вважати
недійсними.

«ПОВАЖАЙ БАТЬКА І МАТІР,

ЩОБ ПРОДОВЖИЛИСЯ ДНІ ТВОЇ»
У Вишневому привітали людей поважного віку та
зробили для них концерт.
Вишнева міська рада разом
з ГО «Молода гвардія за 60» підготувала святковий концерт, на
якому виступили вихованці Вишнівського центру творчості,
дітей та юнацтва. З яскравою
святковою програмою виступили дитячі танцювальні колективи, серед яких «Шоу-Данс-Клаб»,
«Дзиґа-Данс», «Ренесанс» та

інші. Також співав заслужений
народний хор «Вишневий дзвін»,
який водночас відсвяткував
ювілейний день народження.
У своєму вітальному слові
начальник відділу з питань торгівлі, освіти, молоді та спорту
Оксана Олексієнко нагадала про
наш обов’язок піклуватися про
людей поважного віку, демон-

струвати їм нашу повагу, допомагати: «Зі всіх десяти Божих
заповідей, лише п’ята нам щось
обіцяє: «Поважай батька і матір,
щоб продовжилися дні твої». Ми
хочемо висловити повагу вам
від ваших дітей, онуків. Може
вони вам щось не сказали, щось
не зробили. Наш сьогоднішній
подарунок для вас –це свято».
Лариса КОСТЕНКО

ФУТБОЛЬНА ЖІНОЧА КОМАНДА СК «ВИШНЕВЕ»
ПЕРЕМОГЛА ЖИТОМИРСЬКИЙ ФК «ПОЛІССЯ» З РАХУНКОМ

5:0
Наші дівчата грали в атакуючий футбол,
грамотно перестроювалися і вже в першому
таймі здобули перевагу над суперницями.
Таким чином, після першого кола змагань
чемпіонату України з футболу серед жіночих
команд, СК «Вишневе» знаходиться на другому місці.

Втрачено посвідчення багатодітної матері видане 1987-1988 рр на ім’я
Віри Діденко, вважати недійсним.

Только до 16 ноября

ПОКУПАЕМ

ВОЛОСЫ,

ВИШНЕВОЕ, УЛ. ЕВРОПЕЙСКАЯ, 15. ДОМ БЫТА. 2 ЭТАЖ, «ПЕРУКАРНЯ».

«УКРПОШТА» ЗАКРИВАЄ

ВІДДІЛЕННЯ
НА ПІВДЕННІЙ СТОРОНІ
Сподіваємося, що тимчасово.
В «Укрпошті» гоСвятошинській, 27-Д.
ворять, що будівля,
Однак це рішення
де зараз знаходиться
важко назвати вдафілія, потребує калим – місто Вишневе
розділене залізничпітального ремонту.
Мешканцям запроними коліями, перепонували користуватинати перехід дуже
тися нещодавно віднезручно, особливо
критим відділенням
людям з інваліднісна північній стороні міста по вулиці тю та пенсіонерам.

ТЕАТР НА ХОДУЛЯХ:
історія успіху

Дитяча студія танцю Театру на ходулях «Люманов шоу»
досягає все більш престижних нагород.

ДЗЮДО
ТА САМБО
У місті Копер (Словенія) відбувся Кубок Європи по дзюдо
серед кадетів. Переміг вишнівчанин Богдан Пушенко (ваг. кат.
до 81 кг), Антон Плахотник став
п’ятим (+ 90 кг).

Учениця вишнівської ЗОШ
№ 4 Ольга Дріг здобула перемогу на Чемпіонаті України з
самбо у Львові.

На Міжнародному
турнірі з дзюдо у Варшаві наші спортсмени
здобули такі нагороди:
Павло Герасименко
- 1 та 2 місце.
Ілля Гостар, Микита
Чотчиков, Дмитро Максименко,
Владислав
Баєв, Володимир Босий, Дмитро Ляшевич
здобули 3 місце.
Михайло Шишов,
Костянтин Вишняков
та Андрій Григорчук
вибороли 5 місце.

до 60000 за кг, от 35 см.
А также: ордена,
медали, фотоаппараты,
часы в желтом корпусе.

Заснована у 2016 році при КЗ
«Палац культури і мистецтв» студія
їздить на багато конкурсів та фестивалів, на яких талановиті діти займають призові місця. Керівники
колективу – професійні танцівниці
Інна Грищенко та Катерина Біленко.
2017 і 2018 рр. – перші та другі
місця у Міжнародному фестивалі
«Кришталева троянда», який проходить кожного року в червні у Болгарії. Два роки поспіль організатори
фестивалю нагороджували колектив грантами на участь у міжнародних турне-конкурсах по Європі.
Листопад 2017 р. – Гран-прі на
5-му Всеукраїнському фестивалі-

конкурсі «Kidswill dance
fest” у Києві.
Грудень 2017 р. – перемога на Міжнародному фестивалі-конкурсі
мистецтв «Grandfest».
Лютий 2018 р. –
спільний виступ разом
групою «Клей Угрюмого» на сцені Національної Опери України на
ХІІ благодійному фестивалі для дітей-сиріт
під патронатом Марини
Порошенко
«Щасливі
долоні», який щорічно
організовує
меценат
Олена Піддубна.
Вересень 2018 р.
– перемога на Міжнародному телевізійному фестиваліконкурсі «Український унісон», який
проходив у Київській міській держадміністрації за підтримки Міністерства культури України.
Жовтень 2018 р. – перше місце у VII Міжнародному фестиваліконкурсі
хореографічних
та
вокально-хореографічних колективів «Самоцвіти» у Львові. Студію відзначили як один із кращих колективів та нагородили сертифікатом на
участь у Міжнародному багатожанровому фестивалі мистецтв Європейського фестивального проекту
Stars Way в Празі.
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51% ЖИТЕЛІВ ВИШНЕВОГО ВЖЕ
ПІДПИСАЛИ ДЕКЛАРАЦІЇ З ЛІКАРЯМИ
Рада ветеранів Вишневого запросила на
своє засідання головного лікаря Вишнівської міської лікарні Наталію Скригіну для
того, щоби ознайомити людей поважного
віку із змінами, які пов’язані з проведенням реформи в медичній галузі.

З 1 січня 2019 року змінюється порядок фінансування закладів первинної медичної допомоги. З наступного року вони будуть отримувати
гроші з Національної служби здоров’я виключно
за кількістю підписаних із пацієнтами декларацій. Відтак зараз продовжується активна підписна кампанія. Як зазначає Наталія Скригіна, станом на ранок 31.10.2018 р. вже підписано 21 800
декларацій. Це 51% населення Вишневого.
Всіх, хто ще не встиг обрати собі лікаря, запрошують це зробити. В лікарні запевняють, що
процедура займає 12 – 15 хвилин. Для підписання декларації потрібно мати із собою паспорт
та ідентифікаційний код; для підписання декларації на дитину також потрібне свідоцтво про
народження і паспорти та коди обох батьків (чи
опікунів). Якщо вас не влаштовує якість обслуговування, ви завжди можете змінити лікаря.
Вже два тижні як впроваджується процедура
електронного запису до лікаря – поки що тільки
в амбулаторії загальної практики сімейної медицини №3 на Південній стороні. Відгуки позитивні.
Зменшилися черги, можна записатися на зручний день та час. Як буде остаточно відпрацьована схема роботи електронного запису, її запровадять також в дитячій та дорослій поліклініках.

МІСЬКА ВЛАДА ПРИВІТАЛА ІЗ ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ СОЦІАЛЬНИХ
ПРАЦІВНИКІВ – ЛЮДЕЙ, ЧИЄ ПОКЛИКАННЯ НАДАВАТИ ДОПОМОГУ ТА
ПІДТРИМКУ ТИМ, ХТО ЇЇ ПОТРЕБУЄ. БУДЬТЕ ЗДОРОВІ, ОПТИМІСТИЧНО
НАЛАШТОВАНІ ТА АКТИВНІ. БАЖАЄМО ВАМ ТА ВАШИМ БЛИЗЬКИМ
ДОБРА, ЛЮБОВІ, ЗДОРОВ’Я ТА ВСІХ БЛАГ.

«ШКОЛА ЖИТТЯ» ДЛЯ ПІДЛІТКІВ
Благодійний проект «Школа життя» вже другий рік по- виваються, навчаються гарним
спіль допомагає кожному підлітку навчитися само- манерам, самостійності».
Світлана Деордиця, викластійності та впевненості в собі.
дач «Школи життя»: «На наших

Започаткована
програма
асоціацією «Еммануїл», спільно
з Києво-Святошинським районним центром соціальних служб
сім’ї, дітей та молоді. Вона розрахована на 3 роки. У дітей є заняття на вибір: рукоділля, гра на
гітарі, англійська мова, а також
обов’язковий для відвідування –
урок самостійності.
Психолог Києво-Святошинського районного центру соціальних служб сім’ї, дітей та
молоді Тетяна Геруля: «Проект
допомагає кожному підлітку визначитися в цьому великому світі,
впевнено крокуючи в майбутнє.
Бажаючі мають можливість безкоштовно відвідати знання, отри-

мати певні вміння та навички для
свого розвитку. Під час занять
викладачам дуже приємно спостерігати за дітьми, як вони роз-

навчаннях ми доносимо інформацію кожному підлітку, як адаптуватися в цьому світі, наскільки
необхідні знання, як їх використовувати. Найбільше діти цікавляться темами, про які вони не
можуть поговорити з батьками
або ж вони їм не можуть пояснити. Про багато речей підлітки
соромляться запитати, а перед
нами можуть розкритися».
Заняття проходять щовівторка з 16:00 до 19:00 години за адресою: вул. Європейська, 31-А, 2 поверх, каб. № 15 (
Києво-Святошинський районний центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді).
Оксана ЗАХАРЕНКО
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ВишнІвський місцевий центр
з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Адреса: м. Вишневе,
вул. Південна, 5-Б
Тел.: (04598) 5 – 36 – 21;
(04598) 5 – 36 – 01

Я хочу перейти з основного місця
роботи на службу в армію за контрактом, мій роботодавець стверджує, що звільнить мене після підписання мною контракту. Що мені
робити в разі незаконного звільнення?

Відповідає головний спеціаліст відділу
правової інформації та консультації
Марина Лещенко:

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ
Добровільний вступ на
Добров
військову сслужбу при уклаконтракту до закінденні кон
особливого періоду
чення осо
не тягне за собою звільнення працівн
працівника на підставі
п
пункту 3 статті 36
Кодексу законів
К
п
про працю Україїни,
незалежно
в
від того, вступає
н
на службу добровільно, чи у
б
ззв’язку з мобілізацією.
за
До закінчення
особливого періоду такі працівники мають
право на збереження даного
місця
роботи,
своєї
с
посади, а також величини середн
нього
заробітку
в організації, де

попередньо працювали, незалежно від її підпорядкування та
форми власності.
Стаття 119 Кодексу законів
про працю вказує на те, що передбачені нею гарантії поширюються на осіб, які заключили
договори у зв’язку з виникненням кризової ситуації, яка несе
загрозу національній безпеці
України.
Вразі незаконного звільнення потрібно подати заяву (яка
пишеться в довільній формі)
до прокуратури за місцем знаходження підприємства. Заява
до прокуратури подається в
двох екземплярах, примірник
заяви залишається заявнику з
відмітками про прийняття заяви. Обов’язково до заяви додається довідка про призов на
військову службу (видає військкомат або можна додати копію військового квитка).
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«ГАРЯЧА ВОДА – ЦЕ ТАК БИ МОВИТИ
«ФІШКА» ВИШНЕВОГО»

Керівник «Вишнівськтеплоенерго» Юрій Харченко про роботу підприємства, переваги централізованого опалення над індивідуальним
та вимогу міського голови Іллі Дікова залишити постачання гарячої води.
- З 1 листопада Уряд
підняв ціни на газ. Юрію
Федоровичу, чи буде у
зв’язку з цим збільшення
тарифів на тепло та гарячу воду?
- На жаль, так. Газ – основна складова в собівартості
тарифу. Частково ми перевели роботу на дерев’яну
тріску, зараз за рахунок
твердого палива закриваємо десь 30% від загальної

потреби. Тріска виходить
трохи дешевше. Та все
одно ціна на газ не може не
вплинути на тариф. Є також
інші резерви для збільшення енергоефективності та
зменшення витрат, але для
цього потрібні певні інвестиції. Тому ми намагаємося закласти в тариф хоча б
невелику частку на інвестиційний фонд, з якого фінансувати не тільки поточні

ремонти, але й ті речі, які
дозволять системі працювати краще.
- До речі, щодо енергоефективності. Часто
говорять про те, що централізоване опалення є
невигідним через те, що
значна частина тепла
просто втрачається на
магістралях…
- Щодо Вишневого це
точно не так. Майже всюди
у нас стоять попередньо
ізольовані труби, які фактично без втрат доставляють тепло до споживача.
Втрати починаються вже в
будинках. Тобто, крадіжки,

якщо називати речі своїми
іменами.
- Люди крадуть тепло?
- В першу чергу, гарячу
воду. Скручують лічильники.
В зимовий період ми втрачаємо на цьому приблизно
11%, влітку більше. Це велика проблема. Ми вже проводили експеримент: взяли
дев’ять лічильників від різних виробників, перевіряли
їх на можливість несанкціонованого втручання. Є один
варіант. Ми запропонували
місту зробити такий пілотний проект, обладнати всі
квартири, наприклад, в двох
будинках такими лічильниками, що не піддаються
махінаціям. Подивитися на
результати, а потім вже вирішувати, що робити далі.
- Виникає питання,
наскільки вигідною в такому разі є постачання
гарячої води?
- Постачання гарячої
води є збитковим в усіх
містах, наше «Вишнівськтеплоенерго» не виключення.
Але для мера Іллі Дікова це
принципове питання. Він
сказав, що у Вишневому гаряча вода буде круглий рік.
Область вже відмовилася,
навіть в Києві влітку вже
не подають, кожен змушений ставити собі в квартиру
бойлер, а у нас гаряча вода
є. Це так би мовити «фішка»
Вишневого. Ну, а щодо централізованого
опалення,
тут навіть питання не стоїть.
Воно є більш ефективним,
зручним та безпечним, ніж
індивідуальне чи автономне. Найкращим доказом
цього є той факт, що останні
новобудови Вишневого здебільшого приєднуються до
нашої мережі.
- Раніше навпаки була

тенденція до встановлення
індивідуальних
котлів в кожну квартиру
чи дахових котельнь на
будинок.
- Нічого дивного. Раніше
тарифи на газ для населення були значно нижчі. В результаті, рахунки на квартиру з котлом виходили
менше ніж за централізоване опалення. Зараз ціни
вирівнялися. Тобто, цієї переваги у індивідуального
опалення вже немає, а недоліків – більш ніж достатньо. Це і питання безпеки, і
необхідність досить витратного обслуговування.
- Але ж Ви не будете
заперечувати, що так
зручно – самому підкрутити вдома тепло чи
навпаки виключити, коли
кудись від’їжджаєш?
- Те саме Ви можете зробити в сучасних будинках,
під’єднаних до центрального опалення. Зараз роблять
горизонтальну
розводку,
яка дозволяє встановили тепловий лічильник на кожну
квартиру. До нас постійно
приходять мешканці, щоби
погодити відповідні проекти. Нікому не відмовляємо. Я
прекрасно розумію, наскільки обтяжливими є нинішні
тарифи, тому зі свого боку
ми робимо все від нас залежне, щоб система працювала ефективно і при цьому
була максимально економною. До речі, ви звернули
увагу на те, що з початком
опалювального сезону батареї в квартирах нагрілися
фактично миттєво і одночасно по всьому місту?
- Хіба має бути інакше?
- За законом пусконалагоджувальні роботи можуть
тривати до двох тижнів. Так

зазвичай і буває. Але до початку сезону ми провели
колосальну роботу, вирівняли гідравлічний тиск в
усій мережі. Завдяки цьому,
ми змогли відключити три
насоси на котельнях. Тобто, зменшили споживання
електроенергії і витрати в
цілому. На кожен будинок
встановлені шайби для того,
щоби рівномірно розподілити тепло. Крім того, що є
певний економічний ефект,
так ми зможемо підтримувати більш комфортну температуру в квартирах.
- А яку температуру за
нинішніми нормами слід
вважати нормальною?
- 18 градусів. Якщо кімната торцева, тобто, виходить двома стінами на вулицю, то 20 градусів – для
таких приміщень зроблений певний запас. Якщо
менше, то це вже буде послуга неналежної якості,
можете писати претензію.
Обов’язково розглянемо та
зробимо перерахунок.
- 18 градусів – це не
дуже жарко.
- Ви праві. За такої температури, якщо ви сидите
перед телевізором, то вже
через 10 хвилин хочеться
накритися пледом. Коли
не рухаєшся, то 18 градусів сприймається як досить
прохолодна температура.
Але рахуйте самі. У нас деякі люди звикли ходити
вдома, вибачте, в трусах –
уявляєте, які суми будуть в
платіжках, якщо ми будемо
намагатися підтримувати
температуру як у лазні. Ви
всі бачите, скільки зараз
коштує газ. Чи варто переплачувати? Для більшості
людей відповідь на це питання є очевидною.
Ірина ЗАХАРОВА

МЕШКАНЦІ КВАРТИРИ НА 9 ПОВЕРСІ НАВМИСНО
ЗАЛИШИЛИ БЕЗ ОПАЛЕННЯ

СВОЇХ СУСІДІВ

Маш
В 5 будинку по вулиці Машинобудівників
для того, щоби
до
увімкнути опалення довелося
викликати поліцію та
болгарк
почати різати болгаркою
двері в квартиру.
Кожен раз із початком опалювального сезону буває таке, що в деяких
під’їздах включають тепло
із запізненням. Система
опалення в типових 5- та
9-поверхівках
влаштована таким чином, що перед
запуском тепла потрібно
спустити повітря із системи в квартирі на верхньому
поверсі. Деяких мешканців

немає на місці. Від’їхали,
живуть в іншому місці, чи
просто стоїть пуста квартира.
Звичайно, цю проблему
вдається владнати. Шукають через сусідів, просять
приїхати хоча б на день чи
залишити ключи у знайомих, які відкриють квартиру
співробітникам ЖЕКу. Але
на цей раз комунальники

стикнулися із кричущим
випадком, коли родина на
верхньому поверсі в 5 будинку по вулиці Машинобудівників навмисно відключила від опалення весь
стояк.
Почалося з того, що
вони не платили за воду.
Не ставили собі лічильники,
натомість взяли довідку із
сільради, що вони начебто постійно проживають в
іншому місці і можуть не
платити за надані послуги.
Комунальники поставили
вимогу погасити борги. У
відповідь неплатники встановили вентиль на стояк та
перекрили опалення всім
своїх сусідам на нижніх поверхах. Фактично, взяли в
заручники мешканців 17
квартир, серед яких є літні
люди, діти, хворі. Двері не

відчиняли, від перемовин
відмовилися.
Довелося викликати поліцію. Тільки-но почали різати петлі – і одразу двері
квартири, в якій начебто
ніхто не живе, відчинилися.
Навіть в присутності поліції неплатники намагалися
перешкодити комунальникам виконати свою роботу
по підключенню будинку
до опалення. На порушників буде поданий позов до
суду.
Для запобігання подібним випадкам, нагадуємо,
що згідно із Законом України
«Про житлово-комунальні
послуги» у невідкладних
випадках для проведення
огляду та ліквідації аварії,
комунальники мають право
на проникнення до житла
без згоди споживача.
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«ХОТІЛОСЯ Б ПОХОВАТИ «ОСТАННЬОГО СОЛДАТА»,
ЩОБ ТА ВІЙНА ДЛЯ НИХ ЗАКІНЧИЛАСЯ»

3 листопада, напередодні 75-річниці визволення Києва, у селі Гатному
Києво-Святошинського району, біля Меморіального комплексу загиблим у роки Другої світової війни, відбулося вже 23-є перепоховання
полеглих у боях за столицю України червоноармійців. Пошуком безвісті зниклих солдатів Великої Вітчизняної війни багато років займається
археологічний патріотично-пошуковий загін «Дніпро-Україна», почесним президентом якого є нардеп Юрій Бойко. За 10 років існування
меморіалу тут знайшли останній спокій 1165 бійців і офіцерів Червоної
Армії.
5 великих трун - біля монументу. Сьогодні тут поховають 22 солдатів. На жаль,
час «з’їв» документи і записи в смертних медальйонах,
тому всі вони - «невідомі».
Особисті речі теж не дали
можливість встановити імена: мильниця, нагрудний
значок, ложка, гаманець...
Один із загиблих мабуть
був водієм, бо біля нього
знайшли ключ від машиниполуторки.
- Один документ знаходиться на вивченні, знайшли посмертний медальйон, але папір в ньому
погано зберігся, неможливо прочитати без експертизи. Ми дуже сподіваємося,
що хоч одне ім’я вдасться
повернути з небуття, - розповідає Сергій Розпашнюк,
командир пошукового загону «Дніпро-Україна». – А
шукати щороку стає важче.
Цього року, здається, засіяли все - навіть ті ділянки, які
раніше не займали. У нас
влітку було буквально кілька днів, максимум 3-4, коли
ми йшли за комбайном і
могли шукати на полях. А
потім ці поля швиденько
переорали і засіяли знов.
Шукали солдат вже у
«звичних» місцях: втрати
1941 року – під Березанню,
в котлі відступу, і тут, поруч, де проходили траншеї
перед дотами укрепрайона
–це Віта Поштова, Юрівка,

Гатне. А ще у Вишгородському районі, на Ясногородському плацдармі, де були
бої у листопаді 1943 року.
Часто дату смерті визначають за інформацією про ці
бої та за стріляними гільзами, бо там на донцях є рік
випуску. Лише за півроку
здали групі розмінування
МЧС 130 одиниць старих
боєприпасів – авіабомб,
снарядів, гранат. У пошуках
дуже допомагають сучасні
металодетектори, які бачать до трьох метрів вглиб,
а «лежать» загиблі бійці на
глибині від 30 сантиметрів
до двох-трьох метрів.
- Якщо у бійця були
каска, фляга чи кілька патронів в кишенях, такого
обов’язково знайдемо, каже Сергій Розпашнюк. І
додає:
- Я був би щасливим,
якщо б наших знахідок
ставало б все менше, щоб
дочекатися того моменту,
коли б можна було сказати – все, ми перевірили
усюди, більше «невідомих
солдатів» в землі Київщини
немає. Хотілося б поховати
«останнього солдата», щоб
та війна для них закінчилася. Тому ми будемо продовжувати шукати.
- А скільки солдатів ще
лежить непізнаними в землі Київщини - невідомо.
Ніхто не відповість вам на
це питання, - каже Іван Ві-

кован, директор Національного
музею-заповіднику
«Битва за Київ 1943 року».
- Нещодавно ми проводили «круглий стіл» разом із
Національною академією
збройних сил, то і військові історики теж не знають
реальну кількість загиблих.
«Битва за Дніпро» та операція з визволення Києва мала
21 плацдарм, в них загинуло більше 1 мільйона бійців. А ще додайте 1941 рік.
Які там втрати були! Тільки
у Вишгородському районі
90 пам’ятників, монументів
загиблим, під ними лежить
10 тисяч солдат зі встановленими іменами, а скільком
ще поколінням шукати невідомих?
Полковник Іван Микитович Підсосенний з Борисполя на власному досвіді
знає, як це - втрачати рідних. Юнак встиг до війни закінчити семирічку, родина
тоді жила на Поліссі, в селі
під Чорнобилем. У 1942 році
матір, сестру, дідуся, бабусю німці розстріляли як
родину партизанів. Воював
разом із батьком у місцевому загоні імені Ворошилова.
Влітку 1943 загін прикривав
переправу з’єднання Ковпака через Прип’ять, хлопець
встиг переправитися, а от
його батько на тій переправі загинув.
Сергій Дмитрович Кот
з Вишневого до Червоної

армії потрапив на початку
1944 року. Повоювати не
встиг, бо тоді вже «молодь
трошки берегли, в бій відразу не кинули, навчали
півроку, а потім і Перемоги
дочекалися». Хоч втрачати
бойових товаришів йому
не довелося, але ветеран
щороку намагається приїхати до Гатного. Бо в родині
є безвісті пропалі на тій війні.
Народний
депутат
Юрій Бойко, співголова
політичної партії «Опозиційний блок» зазначив у
своєму виступі:
- Ви знаєте, що війна
не завершена, доки не похований останній полеглий
на ній солдат. І тому ми разом з пошуковим загоном
«Дніпро-Україна» робимо
все можливе, аби Велика
Вітчизняна війна, нарешті,
вважалася закінченою. Я
вдячний загону «ДніпроУкраїна», тому що вони за
рахунок власного вільного

НАПІВСУХИЙ ЗАКОН
Міська влада Вишневого заборонила продаж алкоголю функцій та повноважень органів
місцевого самоврядування. Отже,
в нічний час.
Схожі рішення приймалися і їх обійти завдяки деяким про- такі обмеження оскаржувалися
раніше, але тоді продавці змогли білам у законодавстві відносно в судах, які вважали, що міські

часу, власних коштів вже
більше 15 років роблять
цю благородну справу. І це
дійсно важливо для нашої
країни, тому що люди повинні бачити, що ми шануємо
своє минуле, шануємо свої
героїв, які загинули, захищаючи нашу свободу. На
жаль, ветеранів, які приїжджають сюди, залишилося
зовсім небагато. Їм по 90-95
років, але вони приїздять
сюди з усієї Київщини, аби
віддати шану полеглим. І
саме заради них, заради
наступних поколінь, які повинні пам’ятати про подвиг
своїх предків, ми робимо
цю справу. І не важливо, де
ми є – при владі, чи в опозиції: ми робили, робимо, і
будемо робити це й надалі,
доки зможемо.
Олександр Качний, голова Опозиційного блоку
Київщини додає:
- Усі ветерани та учасники бойових дій занесені
у нас до списків допомоги.

Із усіма ними члени осередків особисто спілкуються, і
це спілкування і піклування відбувається не тільки
перед якимись датами,
приміром 9 травня, а протягом усього року. Ми їм
допомагаємо з будь-якими
питаннями: медичними –
лікування чи протезування,
матеріально, а інколи просто потрібно знайти авто,
щоб відвезти ветерана до
Києва. Ми це робимо не заради самопіару, це наше
ставлення до старшого покоління. Учасників Великої
Вітчизняної
залишилося
дуже мало, а учасників
бойових дій і того менше
- 1300 осіб на всю область.
Проводячи такі заходи щороку, бачу, як стрімко меншають їх ряди. І як ветерани
чекають цю подію.
Лада БОНДАРЕНКО
Фото Володимира Давиденка

Згідно з опитуванням в соціальній мережі Фейсбук (група
«Наше місто»), більшість вишнівчан підтримують обмеження на
продаж алкоголю.

Чи підтримуєте Ви
заборону
на продаж алкоголю
в нічний час?
ради не мають права забороняти
продаж тих, чи інших категорій
товарів. Зараз проблемні питання
на законодавчому рівні вже врегульовані.
Відтак, Вишнева міська рада
на черговій XXXIII сесії прийняла рішення заборонити продаж
алкоголю з 23:00 до 8.00 ранку.
Це обмеження стосується тільки
магазинів та супермаркетів і не
поширюється на кафе та ресторани. Під заборону також потрапляє
пиво та слабоалкогольні напої.
Розмір штрафу за торгівлю алкоголем у заборонений час встановлений на рівні від 30 до 100 неоподаткованих мінімумів.
Функції контролю за виконанням рішення рекомендовано покласти на Вишнівський ВП

14%

71%.

15%

Ні

Так

Байдуже

Києво-Святошинського району ВП
ГУНП в Київській області, громадському формуванню «Спецзагін
«Дельта», громадському формуванню з охорони громадського
порядку і державного кордону
«Департамент охорони» та КиєвоСвятошинському ОДПІ ГУ ДФС у
Київській області.
Європейська практика свідчить,
що завдяки таким заборонам значно зменшується кількість осіб,
які потрапляють до лікарень з діагнозом «алкогольне отруєння» та з
травмами отриманими у нетверезому стані. Це підтверджує також
досвід українського міста Луцьк, в
якому заборона на продаж алкоголю у нічний час діє вже п’ятий рік
поспіль.
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ОГОЛОШЕННЯ
21.09.2018 года в Киево-Святошинском районе, Киевской области водителем автотранспортного средства ФЛП
Кисель М. А. был утерян дозвол на международную автомобильную перевозку № 4438863. Страна дозвола: Польша; вид дозвола: грузовой; регистрационный номер АТС:
AI3212HA.
В связи с утерей, дозвол №4397256 прошу считать
недействительным.

09.11.2018

ОГОЛОШЕННЯ
Втрачене посвідчення учасника бойових
дій, а ім’я Конічек Олександр Борисович вважати недійсним.

Втрачено технічний паспорт та свідоцтво
на право власності на житло видані на ім’я
Олексія Булдей та Сергія Булдей.

Втрачено закордонний паспорт, свідоцтво
про народження видані на ім’я Сергія Булдей,
вважати недійсними.

Втрачено закордонний паспорт, свідоцтво
про народження видані на ім’я Аліни Булдей,
вважати недійсними.

Втрачено закордонний паспорт, свідоцтво
про народження видані на ім’я Анни Булдей,
вважати недійсними.

Втрачено військовий квиток виданий на
ім’я Гудзовського Олександра Михайловича,
вважати недійсним.

До уваги мешканців
міста Вишневого!
Керуючись Законом України
«Про засади державної
регуляторнї політики у сфері
господарської діяльності» ст.13
Закону України «Про теплопостачання», ст.28 Закону України
«Про місцеве самоврядування
в Україні», ст.31 Закону України
«Про житлово-комунальні послуги» товариство з обмеженою
відповідальністю
«Компанія з
обслуговування газових мереж
та теплопостачання» доводить до
відома споживачів проекти економічно обгрунтованих тарифів
на виробництво та постачання
теплової енергії, на послуги з
централізованого опалення та
підігріву води на централізоване
гаряче водопостачання за категоріями споживачів: населення,
та інші споживачі (підприємства,
установи, організації).
На виконання розділу
IV
Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та
водопостачання» № 2119-VIII
від 22.06.2017 року та згідно з
вимогами Наказу Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України № 129 від
05.06,2018р., ТОВ «Компанією з
обслуговування газових мереж та
теплопостачання» на всі котельні
встановлено вузли комерційного обліку (загально будинкові
лічильники тепла).
Загальна вартість робіт без
ПДВ склала 782 220,59 грн. (сімсот вісімдесят дві тисячі двісті
двадцять гривень 59 копійок.
Відповідно до п. 11 ст. 3 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» № 2119-VIII від 22.06.2017
року розмір внесків за встановлення комерційних вузлів обліку
визначається окремо для кожної
будівлі. Сплата внесків за встановлення і заміну вузлів комерційного обліку згідно умов договору вноситься споживачами
двома платежами протягом 10
днів з моменту отримання рахунку на оплату.
Розрахунок вартості вузлів
комерційного обліку, та розмір
внесків в розрізі котелень додається.
Обгрунтування причин зміни
тарифів, розміри тарифів та їх
структура додаються.
Зауваження та пропозиції
до зазначених проектів тарифів просимо надавати в термін,
згідно чинного законодавства на
наступну електронну адресу ТОВ
«Компанія з обслуговування газових мереж та теплопостачання»:
kogmtt@ukr.net або на поштову
адресу: 08132, м. Вишневе, вул.
Святошинська, 27 Д
Адміністрація ТОВ «Компанія з
обслуговування газових
мереж та теплопостачання»

Обгрунтування зміни тарифів ТОВ «Компанія
з обслуговування газових мереж та теплопостачання
на виробництво та постачання теплової енергії»
Для ТОВ «Компанія з обслуговування газових мереж та теплопостачання на виробництво та постачання теплової енергії» на даний час є чинними
тарифи на виробництво та постачання теплової енергії для населення та інших споживачів, затверджені рішенням виконавчого комітету м. Вишневе від
30.10.17 за № 65/5.
Через значне зростання вартості газу, електроенергії, водопостачання та
водовідведення, матеріалів та запасних частин, палива, підвищенням вартості повірочних робіт та робіт з обслуговування газопроводів та обладнання ,
тощо, чинні тарифи є економічно необґрунтованими.
Для здійснення стабільної господарської діяльності у підприємства виникла необхідність зміни тарифів на виробництво та постачання теплової енергії, а також на підігрів води на централізоване гаряче водопостачання.
Планові тарифи на виробництво та постачання теплової енергії сформовано у відповідності до вимог постанови КМУ від 01.06.2011 за №869 з урахуванням внесених змін до неї.
Тарифи на теплову енергію, що подаються для затвердження, розраховані з урахуванням цін на паливо, електроенергію, водопостачання та водовідведення, матеріали та запчастини та розмірів заробітної плати персоналу, що
склалися станом на 01.11.2018р.
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ВІДЗНАЧИЛИ
75-РІЧНИЦЮ ВИЗВОЛЕННЯ
ВИШНЕВОГО
6 листопада ветерани Сергій Жуковський, Михайло Чоп, Юрій Табаков разом із завідувачем сектору інформаційних технологій та електронного
урядування виконкому Вишневої міської ради
Павлом Бойком поклали квіти до пам’ятників загиблих воїнів.

Микола Балуков, Герой Радянського Союзу, командир
кулеметної роти 529-го
полку 163 стрілецької дивізії. 6 листопада 1943 р. його
підрозділ звільнив станцію
Жуляни, а через дві години
Балуков загинув у бою за
село Крюківщина.

«У ВИШНЕВОМУ НАША СІМ’Я ЗАЙНЯЛА
СТАРОВИННИЙ БУДИНОК, ЯКИЙ ПОТІМ СТАВ

ПРИМІЩЕННЯМ СІЛЬРАДИ»
Лідія Григорівна Кисіль живе у Вишневому з 1948 року.
«Народилася я на Кіровоградщині, але перед війною наша сім’я переїхала
в село Музичі – недалеко
від Києва. Там і зустріла
1941-й рік. Вже через пару
днів, з початку війни, над
нами двічі пролітали німецькі бомбардувальники; коли наші один збили,
то всі діти бігали на нього
подивитися.

В цей день 1943 року залізничну станцію Жуляни (нині місто
Вишневе) звільнили від німецьких військ.
З нагоди річниці, в актовій залі міської ради відбувся святковий концерт за участю ансамблю «Вишнівчанка». Присутніх вітали
депутат Вишневої міської ради Оксана Олексієнко, поет Валентин
Лямічев, голова ради ветеранів міста Олег Свінціцький. Директор
музею Вадим Бухаров, розповів історію визволення нашого міста та вшанував пам’ять старшого лейтенанта Миколи Балукова
– Героя, іменем якого названа одна з вулиць Вишневого.

МУЗЕЙ ГОТУЄ НОВИЙ
ФОТОАЛЬБОМ ВИШНЕВОГО
Також новостворена науково-методична рада музею запропонувала створити премію для краєзнавців, літераторів та художників.
Потім евакуювали нас
у Бровари. А в 1942-му довелося пішки йти на Кіровоградщину. В 1943 році,
коли йшли бої навколо
села, люди переховувалися
у погребах. До нас у погреб
набилося кілька десятків
людей. Прибігли родичі,
просили маму, щоби вона
пішла в сусіднє село і довідалася про ситуацію. А

Майстер народної творчості КЕКХЗ Жукова В., роботи якої неодноразово експонувалися на виставках СРСР та закордоном, розмальовує вазу петриківським розписом. Фото від 8 липня 1961 р.
За словами директора Вадима Бухарова, фонди музею за
поточний рік збільшилися приблизно в три рази. Цьому сприяла співпраця з вишнівчанами та кропітка пошукова робота.
Знайдено чимало архівних фотографій, які вирішено видати у
новому фотоальбомі Вишневого. Деякі з них ми будемо публікувати в нашій газеті.

я подумала, якщо маму
вб’ють, то що робитиму
з молодшими сестрами?
Я ж була найстаршою з 4
дівчат. І пішла сама.
Біля села Йосипівка
побачила, що стоїть машина, вискакує з неї здоровенний рудий німець і
наводить на мене багнета.
Я мало не вмерла. Розплакалася, сказала, що йду до
бабусі, біжу і кричу. Коли
бачу, переді мною знову
військові. Хвала Богу, що
у них на кашкетах зірочки.
Вони мене питають, звідки
я і куди? А я від пережитого жаху оніміла, слова
не могла сказати. Солдати
вклали мені в руки хліб і
банку тушонки. Назад зі
мною пішли чоловіки у
цивільному, погано вдягнені, мабуть партизани.
Сказали, коли зустрінемо
німців то, щоб я плакала. Я
і без цього від страху сама
плакала, розмазуючи по
обличчю сльози.
У 1946 році ми переїхали у Львівську область, де
батько працював у «Сільгосптехніці». До нашої сім’ї
відносилися з великою
повагою. Маму називали:

«Пані Механічка». Коли
моя сестричка сильно захворіла і лежала з високою
температурою, то сусіди
пропонували свою допомогу, несли мед та ліки:
«Пані Механічка, Вашій донечці потрібен мед».
У 1948 році переїхали
до Вишневого, я вступила в
Києві до технікуму зв’язку.
До речі, у цьому технікумі
в той самий час навчався і
Всеволод Мигай, онук одного з перших мешканців
станції Жуляни, нашого
майбутнього міста.
В післявоєнні роки ми
не лише навчалися, але й
відновлювали центр Києва, розбирали завали, що
утворилися від бомбардувань на вулиці Прорізній,
поруч Хрещатика. Біля нас
працювали і військовополонені німецькі солдати.
Іноді ми пропускали перші
пари, щоб сходити в кіно
на закордонні фільми, сеанс на які о 8-й годині ранку коштував 10 копійок.
Було голодно, але цікаво і
весело.
Після переїзду у Вишневе наша сім’я спочатку
займала частину старовин-

ного будинку, який незабаром став приміщенням
селищної ради, а ми перебралися у власне помешкання. У мене народилося двоє доньок, які стали
сенсом мого життя. Вони
ходили на різні гуртки, в
музичну школу, на фехтування. Прагнула, щоб
діти були зайняті, організовані, щоб не потрапили
у погану компанію і не зіпсували собі життя. Обидві
закінчили
університети.
Коли вивчилися, то пови-

ходили заміж і подарували
мені онуків. Живемо ми усі
дружно.
Скрізь по життю, де б
я не була і не працювала,
мені траплялися добрі
люди. Скоро мені 90. А я
ходжу на міські свята і є
членом громадської організації «Молода гвардія
за 60», люблю читати, вирощувати квіти на радість
собі і оточуючим, допомагати тим, кому гірше, ніж
мені. Радію, що планується
побудувати музей історії
міста. Чим зможу допоможу, все розкажу. Адже
я пам’ятаю, як станція Жуляни перетворювалася на
Вишневе, як за нашим будинком спочатку було кукурудзяне поле, а згодом
виросло місто».
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