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НОВИЙ РІК ПО-УКРАЇНСЬКІ
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річні ялинки

Бажаю Вам, шановні вишнівчани, щасливого Нового 2019 року!
Нехай новий рік принесе у кожну
сім`ю здоров`я та благополуччя,
спокій та добробут.
Божого благословення Вам і
Вашим сім’ям!
З Новим роком та Різдвом
Христовим!

«СПОЧАТКУ ЦЕ БУЛИ НЕВЕЛИКІ СУВЕНІРНІ ГЛЕЧИКИ»
Засновник
майстерні Manna
Ceramics Михайло Білоус поєднав
сучасний дизайн
з українським етностилем, завдяки чому компанія
увійшла в рейтинг
ТОП-100 українських брендів

СТОР. 4
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РЕМОНТНI ПОСЛУГИ
ЗИМОВI ЗНИЖКИ НА РОБОТУ+МАТЕРIАЛИ ДО 30%.
РЕМОНТИ БУДИНКIВ, КВАРТИР пiд ключ. Перепланування. БУДIВНИЦТВО - будинки, прибудови, павiльони,
гаражi, навiси, альтанки. Банi, паркани. ПОКРIВЕЛЬНI
РОБОТИ пiд ключ. Мансарднi дахи. УТЕПЛЕННЯ, облицювання будинкiв.
Тел.: (096) 9721514, (066) 8393483

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЖКГ ОЛЕКСАНДР ВОЛКОВ:

«ПРОЦЕДУРА ПЕРЕВІРКИ ЛІЧИЛЬНИКА
ЗАЙМАЄ ВІД ОДНІЄЇ ГОДИНИ ДО ТИЖНЯ»

За листопад вишнівчани, які не провели повірку
або ж заміну лічильників,
отримали нарахування за
централізоване водопостачання та водовідведення
згідно норм водоспоживання. Для багатьох споживачів сума в платіжках
виявилася значно вищою,
ніж вони платили за лічильником. За коментарем з
приводу цього питання ми

ВОЛЕЙБОЛ У ВИШНЕВОМУ
Вишнівчанин Андрій Лукіша організував турнір з волейболу у спортивній залі Вишнівської ЗОШ №4.
В ньому взяли участь команди «Lenal» (Святопетрівське),
«Львівський маєток», «Джокер» та інші. Вишнівчан представляла команда «Піонерський квартал». Перше місце зайняла
команда «Львівський маєток», друге – у киян з команди
«Джокер», третє – у спортсменів ЖК «Софія».

правильну роботу, кожного місяця подає показники
до розрахункового центру,
а також власними силами
робить регулярну перевірзвернулися до начальника ку лічильника.
відділу ЖКГ виконкому Вишневої міськради Олександра Волкова:
«Ще 22 червня 2017
року в Україні був прийнятий Закон «Про комерційний облік теплової енергії
та водопостачання». Кожен
Більшість споживачів
мешканець
багатоквартирного будинку, який має так і робить. Люди звертаприлад
індивідуального ються до державного підобліку, відповідає за його приємства «Укрметртест-

Якщо не провести перевірку вчасно, нарахування здійснюються згідно з нормою водоспоживання на кожного прописаного в квартирі громадянина

стандарт» або до будь-якої
комерційної
структури,
яка має ліцензію та надає
відповідні послуги. Натомість, тим громадянам,
які не провели перевірку,
я раджу якнайшвидше це
зробити. Інакше за Законом буде йти нарахування
згідно з нормою водоспоживання на кожного прописаного в квартирі громадянина. Процедура займає
від однієї години до тижня
– залежно від того, яким
обладнанням користується
підприємство, що перевіряє лічильники».

ВШАНУВАЛИ

ЛІКВІДАТОРІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС

ДІТЯМ РОЗКАЗАЛИ ПРО ЇХНІ ПРАВА
У Вишнівській дитячій бібліотеці для старшокласниГолова Києво-Святошинської РДА Ми- ків підготували літературну годину «Подорож у країну
рослава Смірнова привітала та нагородила Права».
подяками ліквідаторів аварії на ЧАЕС. З нашого міста на урочистій церемонії були 71
чорнобилець та вдови учасників ліквідації
на чолі з головою Вишнівської міської організації «Союз Чорнобиль Україна» Миколою
Кириченком.
Євген ПІКУЛЬ

Інспектор ювенальної поліції
Вишнівського ВП ГУНП в Київській
області розказала учням про міжнародні документи та закони
нашої держави, які захищають
права дітей. Всім роздали листівки з відповідною інфографікою,

а згодом учні закріпили знання
про свої права за допомогою малювання. А завідуюча бібліотеки
Валентина Баєва розповіла про
книги з книжкової виставки про
права і обов’язки дітей, які можуть прочитати школярі.

СТАРШОКЛАСНИК В СТАНІ АЛКОГОЛЬНОГО СП’ЯНІННЯ

В 2019 РОЦІ ПРИЗНАЧИЛИ
11 СВЯТКОВИХ ДНІВ

1 січня – Новий рік.
7 січня – Різдво Христове.
8 березня – Міжнародний
робочий день.
28 квітня – Великдень.
1 травня – День праці.
9 травня – День Перемоги.
16 червня – Трійця.
28 червня – День Конституції України.
24 серпня – День незалежності України.

14 жовтня – День захисника
України.
25 грудня – Різдво Христове.
Для свят, які випадають
на суботу чи неділю, передбачений додатковий вихідний. Тому Великдень переноситься на понеділок 29
квітня, Трійця - на понеділок
17 червня, День незалежності України - на понеділок 26
серпня.

ЛЕДВЕ НЕ ЗАМЕРЗ НА ВУЛИЦІ

Учням Вишнівської ЗОШ № 2 розповіли до яких наслідків варто ризикувати своєю дитиною».
Ще одна повчальна історія була
призводять необдумані вчинки підлітків.

Зустріч відбулася в рамках Всеукраїнського тижня права у центральній районній бібліотеці. Головний
спеціаліст у справах дітей виконкому
Вишневої міськради Таїсія Романенко розповіла учням про їхні права та
обов’язки і ознайомила з окремими
статтями Адміністративного та Сімейного Кодексів України.
Також Таїсія Іванівна навела дітям реальні приклади тих проблем,
які виникають через необдумані
вчинки підлітків: «Декілька днів тому,
діти вашого віку вирішили відсвяткувати день народження. В магазині
«Ані» без проблем їм продали вино
та горілку, хоча це суворо заборонено законом до 21 року. У розпиванні алкогольних напоїв брали участь
компанія з 13 осіб. В результаті один
з них ледве не замерз на вулиці. Врятувала його перехожа.
Те ж саме стосується й паління.
Кажуть одна цигарка забирає 14 хви-

лин нашого життя. Якщо взяти статистику, сьогодні у нашому місті проживає більше 200 дітей-інвалідів.
Чому так? Часто в цьому винуваті
батьки, які вели нездоровий спосіб
життя. Досить розповсюджене явище – мама йде з коляскою і цигарка в
зубах. Майбутні мами, подумайте, чи

пов’язана із ігроманією – залежністю від комп’ютера: «Один хлопець
майже рік просидів за комп’ютером
в заштореній кімнаті. І коли ми його
привели у вечірню школу, щоб хоч
якось він закінчив своє навчання,
директор злякався: «Звідки ти вийшов?». Хлопець був білий як стіна».

Сторінку підготували Оксана ЗАХАРЕНКО та Лариса КОСТЕНКО

21.12.2018

№ 25 (616)

У ВИШНЕВОМУ ЗАСЯЯЛИ ВОГНЯМИ

НОВОРІЧНІ ЯЛИНКИ

Традиційно у Вишневому на південній та північній сторонах міста,
до Дня святого Миколая, відбулося відкриття новорічних ялинок.
Зі святом містян вітали заступник
міського голови Георгій Майсурадзе, вокальний ансамбль «Зіронька». Казковий герой з мультфільму
«Крижане серце» сніговик Олаф та
його друг Пінгвін розважалися дітей на святі. А запалив ялиноньки
вогнями Святий Миколай. До старенького вишикувалася черга. Всі
присутні дітлахи хотіли сфотографуватися з ним на згадку.
Святий Миколай чекатиме на
дітей: парні числа – центральна
частина міста (біля ялинки), непарні числа – південна сторона
міста (біля ялинки) з 18-00 до
19-00 до 30 грудня включно.

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ
ВИШНЕВОГО!

НОВОРІЧНЕ СВЯТО

ДЛЯ ДІТЕЙ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ

Рік, що минає, дарував нам радість зустрічей та відкриттів, маленькі перемоги,
та були в ньому й складнощі. Ми набували
нового життєвого досвіду, робили усе, аби
наше місто було гарним та затишним як для
своїх мешканців, так і для гостей.
Я хочу подякувати всім небайдужим вишнівчанам, громадським організаціям, які
плідно працювали, були активними й ініціативними, відгукувалися на прохання й долучалися до всіх добрих справ. Своєю працею
робили все, щоб життя у нашому місті було
зручнішим і комфортнішим. Щира шана тим
нашим землякам, які своїми професійними,
творчими та спортивними здобутками уславлювали рідне місто далеко за його межами.
А особливо – захисникам нашої країни.
Новий Рік - це свято, яке ми радісно чекаємо й зустрічаємо зі світлими почуттями
й добрими сподіваннями. Він символізує
оновлення і ми, підбиваючи підсумки, будуємо нові плани й заглядаємо в рік прийдешній. Тож я вірю, що впродовж нового року ми
разом з Вами зможемо зробити чимало, щоб
рідне Вишневе розвивалося, ставало надійною домівкою для наших дітей та онуків.
Напередодні Нового року прийнято загадувати бажання і вірити, що вони обов’язково
здійсняться.
Нехай же усе, що Ви загадаєте у новорічну ніч, якнайповніше реалізується і здійсниться вже у найближчому майбутньому.
Бажаю Вам, шановні вишнівчани, щасливого Нового 2019 року! Нехай новий рік принесе у кожну сім`ю здоров`я та благополуччя,
спокій та добробут.
Божого благословення Вам і Вашим
сім’ям!
З Новим роком та Різдвом Христовим!
Ілля Діков

Більше 300 дітей
пільгових категорій
відвідали святковий
захід до Дня святого Миколая організований
КиєвоСвятошинською
РДА.
Новорічна вистава відбулася в актовій залі Вишневої
міської ради. На дітей чекав приємний
сюрприз – улюблені
мультяшні герої з
«Щенячого патруля»
та солодкі подарки.

ПОДІЇ

3

У «РОМАШЦІ»
ВІДСВЯТКУВАЛИ
КАЛИТУ

Цим традиційним українським
святом відкрили зимовий сезон

Калита або День Андрія в народному
календарі вважається одним із найвеселіших свят з жартами та гумором. Молодь
у цей день влаштовувала різноманітні забави. Основна дія свята — це відкусування
«калити». Печиво прив’язують якнайвище
попід стелею, а потім хлопці та дівчата з
зав’язаними очима мусять дострибнути до
нього й відкусити шматок.
У ДНЗ «Ромашка» на День Андрія дітки
убралися в сорочки-вишиванки, а дівчатка милували всіх своєю вродою в красивих віночках зі стрічками. Учасниками
вечорниць стали вихованці старших груп
«Незабудка» та «Барвінок» за участю вихователів Козачук О. О., Котляревської В.
В., музичного керівника Мягкоход О. В.
Хлопчики та дівчатка розповідали гуморески, співали пісні, завзято танцювали,
грали в українські народні ігри, веселились,
галасували та жартували. Так у грі вони пізнають стародавні традиції, знайомляться з
легендами про походження Калити, захоплюються яскравою неповторністю українського народу.
Вихователь-методист
ДНЗ «Ромашка» Кириченко Г. І.

ДЛЯ «КАПІТОШКИ» ЗРОБИЛИ ВИСТАВУ
ПРО ХОРОБРОГО МАНГУСТА
Юні
актори
Ун і в е р с и т е т у
культури і мистецтв зробили
для дітей ДГО
«Капітошка»
виставу «РіккіТіккі-Таві» про
мангуста, який
переміг двох
лютих кобр і
врятував людей.
Після вистави почесний президент
«Капітошки» Оксана Олексієнко запропонувала бажаючим записатися в театральну студію. Зараз йде набір дітей віком від
10 років. «Якщо ж комусь ще немає 10 років, – зазначила Оксана Анатоліївна, але
є велике бажання вступити в театральну студію, то можна прийти на кастинг і
спробувати».
Глядачі поділилися своїми враженнями від вистави:
Мама Таня зі своїми дітьми Ромою та
Настею: «У мене троє діток, ми давно вже
ходимо на вистави. Все відбувається емо-

ційно, гарно, весело і діти з радістю сюди
йдуть».
Ірина Василівна зі своїми вихованцями
Денисом, Дашею та Поліною: «Я працюю
вихователем у дитячому садочку «Чебурашка». Ми тут не в перший раз, будемо
і надалі відвідувати заходи «Капітошки».
Дякуємо вам».
Батько Дмитро: «Нам сподобалося.
Дуже гарна вистава, все організовано, ми
постійно сюди ходимо».
Сторінку підготували
Оксана ЗАХАРЕНКО та Лариса КОСТЕНКО

ВІДНОВИВ РОБОТУ
ПРОЕКТ «ТАЄМНИЦЯ
ТВОГО РОДОВОДУ»

Після кількамісячної перерви відбулося дві зустрічі поспіль в рамках проекту
«Таємниця твого родоводу» та вивчення
польської мови. Темою першої зустрічі
було щастя людини, на другій виступив
викладач Українського гуманітарного
університету Віталій Нероба. Він розповів
про глибокий вплив Реформації, яка торкнулася не лише питань релігії, а вплинула на всі сфери життя людей. Вважається,
що цивілізації в її сучасному вигляді
могло і не бути, якби реформаційний рух
16 століття зазнав поразки.

4

ТРАДИЦІЇ

№ 25 (616) 21.12.2018

ТРАДИЦІЇ СВЯТКУВАННЯ НОВОГО РОКУ ЗА КОРДОНОМ

Болгарія. Неодмінним
атрибутом свята в цій країні є кизилові палички, які
символізують усе найкраще в році прийдешньому,
а в дитячих руках перетворюються на символ щастя.
А ось в новорічну ніч відбувається найромантичніша
річ у світі: після останнього
удару годинника усі вогні
згасають на три хвилини. Як
ви думаєте, для чого? Це час
новорічних поцілунків.
Франція.
Новорічний
стіл зазвичай прикрашають індичкою та морквою
з медом. А ще печуть пиріг,
у якому ховають боби. Той,

кому дістанеться шматок із
сюрпризом, стає “бобовим
королем” і всі зобов’язані
виконувати його побажання впродовж новорічної
ночі. А на півдні Франції у
сільських місцевостях господині обмінюються хлібом, спеченим власними
руками.
Нідерланди. Ми традиційно готуємо для новорічного столу “Олів’є”, а нідерландці прикрашають його
пончиками з родзинками.
Німеччина. А у німців
невід’ємною стравою до
свята є короп. Тутешні вважають, якщо в новорічну ніч

покласти до гаманця луску
цієї риби, то вас чекатимуть
достаток і щастя.
Італія.
Італійці
обов’язково прикрашають
святковий стіл горіхами,
сочевицею і виноградом,
які символізують здоров’я,
довголіття і благополуччя.
Ірландія. Ірландців по
праву називають гостинною
нацією. В новорічну ніч вони
навстіж відкривають двері
своїх домівок, а кожен, хто
завітає до них, стане бажаним гостем, отримає почесне місце і келих вина! Опівночі місцеві виходять на
головну площу, аби співати,

Святкування Нового року у Франції

ПОДАРУНКИ ДО НОВОГО РОКУ
Окрім святкового новорічного столу потрібно
підготувати ще й пам’ятні подарунки для найрідніших.
Власник мережі магазинів цікавих подарунків Віталій
Громов розповідає, що при виборі подарунку слід звернути
увагу на те, чим людина цікавиться, ї ї характер та почуття
гумору.
«Символ нового 2019 року – свиня. На відповідну тематику купують чашки, медалі, подушки, карнавальні маски,
перуки тощо. За потреби можна звернутися до дизайнера,
який запропонує цікаві ідеї щодо друку зображень на полотні, посуді, одязі тощо.
Дуже часто виникає питання, що подарувати людині,
в якої і так все є. Один заможний чоловік з цього приводу сказав: «Подаруйте мені гарну запальничку. Це те, що
точно у мене залишиться на багато років». До речі, в цьому
сезоні дуже популярними стали електроімпульсні запальнички, які заряджаються по USB.
Як видно з нашої практики, перед Новим роком люди
приходять не за одним подарунком. І тут продавцеві потрібно зацікавити клієнта, знайти потрібний йому варіант,
дивлячись на яку суму розраховує покупець».
Оксана ЗАХАРЕНКО

Святкування Нового року у Болгарії

танцювати та веселитись.
Шотландія. В цій країні
відкривають навстіж двері,
але для того, аби щось випустити. А саме, старий рік.
Господар мовчки тримає
двері відчиненими аж до
останнього удару годинника. Якщо до вас прийдуть
гості з Шотландії і принесуть в подарунок вуглинки,
не хвилюйтесь, це не означає, що ви були нечемні
весь рік. Їх прийнято кидати
до сімейного вогнища, аби
те палало якнайдовше.
Румунія. У мешканців
цієї країни для цього свята
існують спеціальні обрядові пісні та колядки. Вулицями бігають підлітки в

цей час не працюють. Цікаво, що новий рік у них починається не опівночі, а на
світанку. Мабуть, недарма
Японію називають “країною
сонця, що сходить”.
Філіпіни. А от філіппінці починаючи з листопада,
роблять ялинки з усього, що
потрапить до рук: пластмаса, пап’є-маше, різні гілочки… Але місцевих Санта Клаусів можна щиро пожаліти
– ходити в шубі с хутром,
коли на вулиці 30-градусна
спека – справжній подвиг.
Колумбія. Напередодні
нового року колумбійці викидають та спалюють старий мотлох.
Інформація uamodna.com

«СПОЧАТКУ ЦЕ БУЛИ НЕВЕЛИКІ СУВЕНІРНІ ГЛЕЧИКИ»
Засновник майстерні Manna Ceramics Михайло Білоус поєднав сучасний дизайн з українським етностилем, завдяки чому компанія увійшла в рейтинг ТОП-100 українських брендів

КОЛИ МЕНІ БУЛО 14 РОКІВ, мама
мене привела в майстерню в центрі Києва,поблизу Майдану Незалежності. Там я виліпив свої перші
глиняні вироби. Мій майстер курив,
ліпив, потім пив, потім курив і знову
ліпив. Через такий режим його роботи я мало чого навчився, але, все
ж таки, набрався певного досвіду.
Що цікаво, тепер він всім говорить:
«Міша ж у мене вчився!» Пізніше
працював у майстерні з виготовлення камінів. Самими камінами я не
займався, виконував певну роботу з
ліплення. Спочатку це були невеликі
сувенірні глечики.
ЗАРАЗ ВИГОТОВЛЯЄМО посуд як
за індивідуальними, так і серійними
макетами. Але завжди це виключно ручна робота, без застосування
формувальних верстатів. Температура випалу глини – від 10505 С до
12005 С.

Віталій Громов з подарунком – телескопічною
виделкою.

національних костюмах з
високими баранячими шапками і батогами. До столу
подають пиріжки із сюрпризом: хтось може знайти
монетку, хтось - перстень, а
комусь взагалі “пощастить”
натрапити на червоний перець.
Австрія. Дуже хорошим
знаком вважається почути у святкову ніч “Дзвони
миру”. Але для цього вам
доведеться відвідати Відень і підійти поближче до
собору Святого Стефана. На
площі в цю ніч збираються
тисячі людей.
Японія. У них свято триває тиждень, при чому дуже
багато підприємств весь

НАПЕВНЕ НАЙСКЛАДНІШИМ моментом – є пошук якісної сировини.
Здавалося б, незначне порушення
технологічного процесу може при-

звести до повного провалу. Використовуємо харчову німецьку глазур, яка дозволяє створювати посуд
будь-яких кольорів, відтінків і ефектів, до того ж – екологічно чистий та
безпечний для здоров’я.
НЕЩОДАВНО СПРОБУВАЛИ себе
у новій галузі – декор у шамотному виробництві. Взагалі шамот – це
старовинний вид керамічного мистецтва, який сьогодні відроджується і набуває популярності. Родзинка
шамотної глини в тому, що вироби
з неї виходять досить яскравого натурального кольору. В неї шорстка
структура і в той же час вона приємна на дотик. З неї можна робити
плитку, світильники, горщики ручної
роботи. Вона використовується в сучасному інтер’єрі, будівництві.
MANNA CERAMICS ВХОДИТЬ В

РЕЙТИНГ ТОП-100 українських
брендів, має друге місце з керамічної продукції. До засилля китайських товарів на світовому ринку
було менше проблем з реалізацією
продукції, але ми й зараз доволі
конкурентоспроможні.
Спокійно
розвиваємося, поступово розширюємося. Ми поєднуємо досить великі
масштаби виробництва і при цьому
зберігаємо унікальність кожного виробу. В цьому головна перевага, яка
дозволяє впевнено почувати себе
на ринку.
КЕРАМІКА – це не стільки бізнес, скільки мистецтво. Зрештою,
наше виробництво – це не завод чи
фабрика, а майстерня. Якщо ви не
готові присвятити цій справі усього
себе – не варто й починати.
Лариса КОСТЕНКО
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УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО:
ХТО З ПОЛІТИКІВ ПРОПОНУЄ
ХОЧ ЩОСЬ ДЛЯ МОЛОДІ?
Типовий український
політик обов’язково покаже у своїй рекламі квітучі поля, журливих літніх
людей і наприкінці власне кандидата – зазвичай,
огрядного дядечка в сіренькому піджачку. Інша
крайність – поява політика на шкільній лінійці чи
новорічному святкуванні.

інтерес викликав Всеукраїнський молодіжний форум, який ініціювала Юлія
Тимошенко 11 грудня.
Подію було проведено
не в стандартному варіанті. Юлія Тимошенко більше
виступала як модератор,
слухала запитання та відповідала. Майже п’ять годин тривав діалог лідера

стратегію виходу України з
кризи. На її думку, питання
еміграції не стоятиме для
молоді, якщо зарплати в
Україні будуть дорівнювати
тим, які є в сусідній Польщі.
Зробити це можливо. Інвестори зацікавлені в Україні,
проте їх лякає корупція та
незахищені права. У «Новому курсі» - програмі Юлії
Тимошенко – багато сказано про судову реформу та
збільшення покарання для
чиновників.
Молоді підприємці ці-

Ніби діти чекали його, а
не Святого Миколая. Натомість, молодь – люди
найбільш активного віку
– просто випадають з поля
зору можновладців і їх політтехнологів.
Саме тому природній

президентських рейтингів
з молоддю.
Учасники ставили досить болючі питання. Обговорювали свої перспективи в державі. Їхати чи не
їхати з України? Юлія Тимошенко розповіла про свою

кавилися, чи зміниться
кредитна політика для молоді у випадку перемоги
Юлії Тимошенко на виборах. Лідер «Батьківщини»
підкреслила, що економіку можна оживити, якщо
кредити будуть на рівні

Більшість українських політиків навмисно не
працює з молодими виборцями. Саме тому
презентація стратегії для молоді виглядає
сміливим кроком.

3-5% річних, а не 18-20%
як зараз. Відповідно, автори стартапів, підприємливі
люди, зможуть починати
власну справу тут, а не шукати самореалізації за кордоном.
На
форумі
також
йшлось про підтримку молодих сімей, прихід нових
сил до влади. Головну думку Форуму, напевно, можна
озвучити так: новий президент має працювати не
для зовнішніх партнерів,
не для власної кишені і не

для сімейного бізнесу. Новий президент має творити таку державу, де можна
розвиватися, реалізовуватися та бути щасливим.

ДОРОГІ УКРАЇНЦІ!
Наближається Новий рік та світле Різдво
Христове. Цієї пори ми, як у дитинстві, чекаємо відчуття щастя та прийдешнього дива…
Щось має відбутися: хороше і несподіване, те,
чого завжди хотілося…
Адже всі прикрощі й негаразди лишаються
у минулому, непростому році, а попереду у нас лише світла дорога, удача й успіх.
І хай ми подекуди й самі не дуже віримо у
власні сподівання, вони все одно дуже важливі. Вміти бажати - це ціле мистецтво. Бо активне бажання дає ту величезну і невпинну
колективну енергію, що згодом втілюється в
результат.
Хай не буде війни, хай прийде мир на українську землю, хай ми будемо жити в достатку,
хай буде любов у родинах, хай ростуть і навчаються наші діти, хай здорові будуть батьки…
Ми не просимо нездійсненного. Нам всього лиш
хочеться жити достойно у своєму власному
домі.
Хай втомлена, змучена й зморена наша рідна Україна заживе так, як і належить прекрасному, працьовитому, заможному краю. Хай набереться сил свята українська земля та й нам
дасть силу, натхнення, удачу..
Ми на це заслуговуємо. Народ, який вистояв
у найскладніші часи і в найважчу пору. Народ
який не зламався, не здався, не опустив рук..
Народ, який зберіг себе і свою країну попри всі
виклики історії – це великий народ. Це народ,
що має право на щастя!
Ми точно - достойні. Ми просто забули, як
то - бути щасливими. Я свято вірю, що ми про
це згадаємо.
Дорогі мої! Я бажаю вам щастя у Новому
році! Хай збуваються заповітні мрії, хай любов,
добро та достаток прийдуть у кожен дім, у
кожну родину. Хай буде багатим ваш новорічний і Різдвяний стіл. Хай все буде добре!

ЗІ СВЯТОМ ВАС!
З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!
З НОВИМ РОКОМ!
З повагою, Юлія Тимошенко

Петро ОХОТІН,
політолог

КУДИ ПОВЕСТИ ДІТЕЙ ПІД ЧАС НОВОРІЧНИХ КАНІКУЛ
Під час новорічних свят на дітей чекають святкові вистави, а
також безліч майстер-класів і звичайно ж подарунки.
1.
«Зимова країна на ВДНГ».
14 грудня 2018 р. - 20 січня 2019 р. На
території Національного експоцентру України відбуватиметься традиційний сніговий фестиваль - святковий ярмарок, розважальні заходи,
а також Резиденція Діда Мороза,
квест-павільйони тощо. Вхід на територію безкоштовний.
2.
Співоче поле. 21 грудня
2018 р. - 7 січня 2019 р.. Перший
новорічний цитрусовий фестиваль
«Цитрусове королівство». До свят
побудують казкові замки з апельсинів та лимонів. Вхід дорослим - 100
грн., дітям - 75 грн.
3.
«Парк Київська Русь». 15
грудня 2018 р - 20 січня 2019 р.. На
гостей очікуватиме шоу-програма
«Новорічна казка», дітей зустрічатиме Святий Миколай. Вхід на територію Стародавнього Києва з відвідуванням шоу-програми: 150 грн
дорослим, 100 грн для пенсіонерів і
студентів, 50 грн для школярів.
4.
«Палац України». Головна
ялинка країни. 22 грудня 2018 р - 6
січня 2019 р., об 11:00, 14:00 проходитиме вистава «Академія пустунів».

Ціна квитка: 150-300 грн.
5.
Національний цирк України. 15 грудня 2018 р - 13 січня 2019
р. об 10:00, 13:00, 16:00, 19:00. Цирк
“Краплі живої води”. Глядачам приготоване грандіозне шоу європейського рівня, в якому поєднані світлові
ефекти, чарівні мелодії і фонтани.
Ціна квитка: 100-550 грн.
6.
«Жовтневий палац». 2-4 січня 2019 р., об
11:00, 14:00. Шоу під назвою “Фіксики грають в
цирк”. Море жартів, запальні танці, хітові і спеціальні
новорічні фіксі-пісеньки.
Ціна квитка: 90-790 грн.
7.
Софіївська площа. 19 грудня 2018 р – 13
січня 2019 р. з 12.00. На
вас чекають незабутні
пригоди, веселощі та розваги. Насичена програма
святкування передбачає у
тому числі творчі майстеркласи, художні перформанси та інсталяції.
8.
Київський планетарій. 19 грудня 2018 року

– 2 січня 2019 р. Новорічна програма
“Космічна місія: У пошуках Магічних
стихій”. Ціна квитка: 200-400 грн.
9.
«Різдвяне Містечко на Малинській», 16. 4-6 січня 2019 р. Тут є
можливість походити по зимовому
зоопарку, відвідати декілька святкових вистав, безкоштовно скуштувати млинці, постріляти у тирі, взяти
участь у лотереях з цінними призами тощо.
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ВІТАЄМО МУЗИКАНТІВ ВИШНІВСЬКОЇ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ
На Всеукраїнському фестивалі «Разом – граємо, співаємо,
танцюємо», який проводився в рамках проекту Міжнародного
благодійного фонду «Соняшник», вихованці Вишніської школи
мистецтв показили чудові результати.
Марія Копалкіна (учениця 4
класу, естрадний вокал, викладач Кучинська М.Г.) – Гран-прі.
Іван Халявінський (7 клас,
фортепіано, викладач Михайловська А.В) – Гран-прі.
Олександр Карповець (4
клас, гітара, викладач Гольнєва
О.В.) – I місце.
Катерина Питель (6 клас,
скрипка, викладач Кухта О.В.) –
I місце.

Вокальний ансамбль «Зіронька» (старша група, керівник Гончарова І.Є.) – I місце.
Ансамбль скрипалів «Глорія»
(керівник Кухта О.А.) – I місце.
Вокальний ансамбль «У ритмі серця» (керівник Кучинська
М.Г.) – I місце.
Також II місце зайняли Вероніка Лук’яненко та Каріна
Ковальчук (6 клас, скрипка, викладач Зайцева Т.В.)

РОЗМАХУЮЧИ НОЖЕМ,
ЗЛОДІЇ ПОГРАБУВАЛИ ВЛАСНИКА АВТО

Біля магазину Новус,
що на Першотравневій,
26, розмахуючи ножем,
невідомі особи пограбували власника одного з
припаркованих на стоянці автомобілів.
З місця пригоди грабіжники втекли на своєму
авто Фольксваген Пасат
(сірого кольору) та зачепили іншу припарковану
автівку.
Про цю подію написа-

ли очевидці у соціальній
мережі Фейсбук, в групі
Громадська рада Крюківщини.
Вишнівчани,
будьте
обережні! У період новорічних свят таких злочинців стає дедалі більше. З
метою наживи вони не
гребують нічим.
Основні поради: не носіть із собою велику суму
грошей та не залишайте
свої сумки в автомобілях.

Однак життєві ситуації різноманітні. Тож
треба запам’ятати деякі
правила:
— не тримайте велику суму грошей в одному
місці;
— пам’ятайте і тримайте під контролем ті
місця, де зберігаєте гроші;
— якщо гроші у сумоч-

ці, то її треба притиснути
до грудей і пильнувати,
щоб її ніхто не вирвав з
рук;
— гаманець треба
класти у пакет чи господарську сумку на саме
дно, зверху покласти різні речі, особливо такі, які
створюють шум (шелестять);
— у разі викрадення
ключів і документів треба
негайно змінити замок у
квартирі;
— у будь-якому разі
кожна людина повинна
бути пильною та обережною.
— що ж стосується
самозахисту, найзручніший спосіб — газовий балончик. Він компактний,
вміститься і в кишені, і в
дамській сумочці.
Перераховані поради
— загального характеру.
У кожному конкретному випадку варто діяти з
огляду на ситуацію.

ЗУСТРІТИ НОВИЙ РІК
ПО-ОСОБЛИВОМУ

Господині вже чекають свята, аби поставити на стіл свої
коронні страви. Новорічний стіл
повинен бути багатим та різноманітним. Із м’ясних страв можна подати запеченого кролика
або качку з яблуками.
Не слід обмежувати фантазію у салатах – можна поставити як традиційний салат оселедець під шубою, так і олів’є.
Урізноманітнити стіл можна
новинками зі свіжих овочів
та вишуканих сирів – цезар,

грецький, з курячою печінкою
– чудова ідея до святкового
столу. М’ясна нарізка для новорічної ночі може бути теж різноманітною.
Можна приготувати різноманітні овочеві страви, навіть
пироги. Для приготування десертів для новорічного столу
2019 можна використати мед,
ягоди, горіхи.
Інтернет ресурс - kanalukraina.

ОГОЛОШЕННЯ
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ
НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН
В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ ВІД СТАЦІОНАРНИХ ДЖЕРЕЛ
ТОВ “АВТОЦЕНТР НА КІЛЬЦЕВІЙ” (08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Толстого, 2) має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбуваються при роботі: топкових,
фарбувальної дільниці, станції для миття автомобілів, дільниць зварювання та механічних
майстерень.
Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин до досягнення нормативного рівня розробляти немає потреби.
Як виявив розрахунок забруднення атмос-

ОГОЛОШЕННЯ

ферного повітря – концентрації забруднюючих речовин у приземному шарі атмосферного
повітря на існуючий стан не перевищують ГДК
(ОБРВ) атмосферного повітря населених міст на
межі та за межами санітарно-захисної зони по
всім забруднюючим речовинам, на всіх розрахункових точках.
Існуючі величини викидів пропонується
прийняти як нормативні.
Зауваження
громадських
організацій
та окремих громадян надсилати до 03115,
м. Київ, проспект Перемоги, 126 – КиєвоСвятошинська Державна Районна Адміністрація

ОГОЛОШЕННЯ
Втрачено військовий квиток
виданий Казанківським РС УДМС
України в Миколаївській обл. на
ім’я Вишнівський Руслан Олексійович у 2007 році.
Документ
вважати недійсним.

21.12.2018

№ 25 (616)

ОФІЦІЙНО

7

«У НАС НЕМАЄ ІНШОГО СПОСОБУ –
ТІЛЬКИ КОНТРОЛЬ ТА РЕГУЛЯРНА ПЕРЕВІРКА»
Заступник
міського голови Вишневого Ілля Шамровський
про тарифи, ЖКГ та
шляхи вирішення комунальних проблем.
– Іллє Олександровичу, значна кількість
вишнівчан прийшли на
сесію міськради з одним
питанням – вартість
комунальних послуг. Як
знаєте, за минулий місяць людям надіслали
платіжки з новими тарифами.
– В першу чергу, це газ.
Його вартість є головною
складовою в тарифі на тепло та гарячу воду, а ціна на
газ, як ви знаєте, в листопаді суттєво виросла. Майже
третину тепла ми отримуємо з дерев’яної щепи, це
виходить на 10% дешевше.
Але в масштабах загального росту тарифів нас це не
рятує. Паралельно піднімаються ціни на електроенергію. Нещодавно «Київводоканал» на 30% підняв
плату за свої послуги – і у
Вишневого немає альтернативи, ми ж користуємося
їхньою каналізацією. Так,
місто забезпечене власною артезіанською водою,
за рахунок чого ми частково компенсували витрати і
зараз підняли тариф на водовідведення лише на 5%.
Але знов таки, тенденція
очевидна.
– Кажуть, що на весну

заплановане нове підвищення цін на газ. Ви розумієте, що люди взагалі
не зможуть платити за
комуналку!
– Так, 1 травня 2019 р.
одне підвищення, а у січні
2020 р. – друге. Зрозумійте
і ви мене. Комунальні підприємства – це такі самі
споживачі, як і ви. Вони
купують газ, електроенергію. Їм теж складно. Так
само болить голова з приводу того, де взяти гроші, щоб розрахуватися із
боргами, які утворилися
в такій ситуації. Частково

закривають цю проблему
державні субсидії. Держава автоматично перераховує ті гроші, що йдуть
на компенсацію тим, хто
оформив субсидію. Але
й ми не сидимо склавши
руки. Багато вже зроблено
для того, щоби зменшити
втрати. Найближчим часом
будемо вирішувати питання з незаконними змінами
в системі опалення. Люди
платять не тільки за себе,
але й за того, хто незаконно користується послугами.
Ви вважаєте це справедливим?

– А хіба справедливо розподіляти порівну?
Навіщо тоді встановлені
лічильники?
– Лічильник на тепло
встановлений на весь будинок. І в будинок заходить
точно визначений обсяг
тепла, достатній, щоби рівномірно прогріти всі квартири. Ми доклали великі
зусилля, щоби відрегулювати систему в масштабах
міста. Але один з ваших
сусідів з першого поверху
врізався
безпосередньо
в трубу у підвалі. Другий
розширив балкон та поставив там радіатори опалення. Третій, якому стало
прохолодно через двох
перших, бо вони в нього
відбирають тепло, вирішив
встановити більш потужні
батареї з додатковою кількістю секцій. Таким чином,
система всередині будинку розрегульована. Одні
собі влаштували тропіки, а
в інших холодно. Страждає
той, хто дотримується закону і сумлінно сплачує за
квитанціями. Люди звертаються до ЖЕДу, просять
замінити шайби на вході
та збільшити кількість тепла на будинок – і знову
ж таки, додаткові витрати
розподіляються між всіма
сусідами. В результаті, й так
завеликі суми за опалення
стають ще більшими.
– Який вихід?
– Я переконаний, що
треба повернути систе-

му до проектного стану. В
кожній квартирі має бути
стільки радіаторів, скільки
заплановано проектом будинку. Обговорювали це з
мером. Будемо працювати
поступово. Спочатку один
будинок, потім другий, потім третій. Зараз розіслали
повідомлення тим, хто незаконно врізався. Хай повернуть як було. Ні, то будемо заходити в квартири
по рішенню суду. Це дуже
болюча тема, але давайте визначимося: потрібно
нам централізоване опалення, чи ні?
– Це питання? Ви
вважаєте, що громада
має відповідати за воду,
тепло та інші комунальні служби?
– Принаймні, громада
має бути причетною до рішення важливих міських
питань. Знати, розуміти,
контролювати, висловлювати свою думку. Є чимало складних питань, які не
варто замовчувати. Ви напевно знаєте, що Вишневе
– єдине місто Київської області, яке впродовж цілого
року постійно забезпечує
споживачів гарячою водою. Від цього відмовилася
навіть столиця, а ми тримаємося. Позиція мера Іллі Дікова полягає в наступному:
якщо ми відмовляємося
від гарячої води, люди масово встановлять собі бойлери, а цього не витримає
електрична мережа старих
будинків. Вона просто не

розрахована на такі навантаження. З цього приводу є
досвід багатьох міст. Вилітають «автомати» на щитових, збільшується кількість
пожеж в будинках. Це надто ризиковано, отже, треба
шукати інше рішення. Тому
я й звертаюся до громади,
що будемо робити з тими,
хто краде гарячу воду?
Місто втрачає великі гроші.
Зрозумійте, це крадіжки
не тільки у нас з вами. Це
загроза для роботи всієї
системи. Якщо не навести
лад, то ми втратимо гаряче
водопостачання.
– До речі, це теж болюча тема. Дуже багато
людей, які не перевірили
лічильники,
нещодавно отримали платіжки
із розрахунку на норму
споживання.
– Більшість споживачів
все ж таки зробили перевірку вчасно. Попереджали про необхідність перевірки ще з лютого, на УМГ
за 2018 рік розійшлося 10
тисяч пломб на лічильники.
Зараз працівники КП УМГ
працюють в авральному
темпі, відпрацьовують по
зверненням громадян. Знову таки, я прошу зрозуміти
необхідність таких речей. У
нас немає іншого способу
– тільки контроль та регулярна перевірка. Зрештою,
ми всі зацікавлені якнайшвидше навести лад в цій
сфері.

CЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ
ВІДБУЛОСЯ ОСТАННЄ У 2018 РОЦІ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
XXXV СЕСІЇ ВИШНЕВОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VII СКЛИКАННЯ.
Перед початком роботи сесії міський голова
Ілля Діков привітав Заслуженого
будівельника України Володимира
Верченка з присвоєнням
йому звання «Почесний
громадянин міста». Також вітали спортсменку
Ольгу Дріг, ї ї тренера Віктора Мужчину і маму
Лесю Савчук з високими
досягненнями їхньої вихованки.
Серед загальних питань, винесених на порядок денний, внесення
змін до рішення «Про
міський бюджет на 2018
рік». Зокрема збільшено доходи і видатки на
суму 840 тис. грн. завдяки субвенції з районного
бюджету на зарплату дошкільним працівникам.
Внесено також зміни до
фінансування бюджету
на 2018 року, встановивши дефіцит спеціального
фонду, позику для покриття якої надано Північною економічною кор-

порацією НЕФКО в сумі
11177, 845 тис. грн. на
термомодернізацію ДНЗ
«Росинка». Затверджено
міський бюджет на 2019
рік, на який передбачено
в доходах і видатках 173
млн. 200 тис. грн.; Заплановано також резервний
фонд у 500 тис. грн.
Внесено на затвер-

дження
Інвестиційну
програму КП «Вишнівськводоканал»;
Перспективний план роботи Вишневої міської ради на
2019 рік; Комплексну
цільову програму розвитку та реформування
житлово-комунального
господарства на 20192021 роки; Статутів кому-

нальних підприємств у новій редакції. Усі ці питання
депутати затвердили.
Також внесено зміни
до програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Вишневе
на 2019-2020 роки.
На розгляд і затвердження депутатів було
винесено ряд наступних

програм: Розвитку дошкільних навчальних закладів; Фінансової підтримки
комунальних
підприємств на 2019 рік;
А також міських програм:
Розвитку культури м. Вишневе та Фізичне виховання – здоров’я нації на
2019-2020 роки.
Лариса КОСТЕНКО
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НОВИЙ
РІК
ПО-УКРАЇНСЬКІ
ЯК ЙОГО СВЯТКУВАЛИ У НАС В КРАЇНІ
ком поздоровляю! На щастя, на здоров’я, на Новий
рік! Щоб краще родило як
уторік. Жито, пшениця,
горох, сочевиця! Коноплі
до стелі, а льон по коліна!
Щоб хрещена голівка не
боліла!»
Відмічений звичай, згідно з яким перший засівальник повинен був обмолотити макогоном сніп жита,
що стояв на покуті від

Новорічні свята в садочку «Орлятко», Вишневе,
1979 р. Звичайно, всі хлопчики були зайчиками,
а дівчатка – сніжинками. Фото з архіву Антоніни Надтоки.

Новий рік узимку відзначають от уже понад 600 років (до цього давні слов’яни
пов’язували новий рік з
весняним пробудженням
природи, а після прийняття
християнства церква традиційно вела літочислення від
1 вересня).
Найважливіші моменти новорічного свята – це
святковий стіл, щедрування й засівання (обходи домівок із поздоровленнями,
побажаннями), ворожіння,
рядження, веселощі й забави. Переддень Нового року
своєю обрядовістю нагадує
переддень Різдва. Вечір в
народі називався щедрим,
або багатим, що пов’язано
зі звичаєм готувати багатий
святковий стіл, де на відміну
від Святвечора обов’язково
були й скоромні страви.

Підготовка
селян
до нового року
Напередодні
Нового
року в селянському господарстві виконували цілу
низку ритуальних дій виробничого характеру (так
звана «господарська магія»). Цього дня було заведено привчати до роботи
молодих коней і волів – їх
уперше запрягали.
Характерною прикметою новорічного свята в
Україні було щедрування –
церемоніальний обхід хат
із побажанням щастя членам сім’ї та розквіту господарства. Новорічну ніч,
так само як і різдвяну, вважали чарівною, з нею було
пов’язано чимало повір’їв.

Серед них – про те, що в ніч
з 31 грудня на 1 січня «відкривається небо» і в Бога
можна попросити що завгодно, або що «вода в криницях перетворюється на
вино». До Нового року, як і
до свята Купала, приурочені українські перекази й легенди про «палаючі гроші»
та скарби. Існували й певні
заборони. Так, у гуцулів новорічної ночі не спали на
печі, вважаючи, що в цю
ніч на ній танцюють Василь
і Меланка.
Виразний
аграрномагічний зміст мало «засівання», «посипання», поширене не лише в Україні, а й
у східних слов’ян у цілому.
Ще вдосвіта селом ходили посипальники – хлопчики 7–14 років. У руках
вони носили торбинки або
рукавиці, наповнені зерном. Заходячи до хати, посипальники здійснювали
символічне посівання.
Перших посівальників
господиня садовила на порозі й роззувала, щоб «удома краще кури неслись», а
господар тим часом ішов з
коцюбою до сідала і згонив
курей, аби «починали скоріше нестися».
Традиційне новорічне
вітання було таким:«Сію,
сію, посіваю, з Новим ро-

Як Новий рік
став «Старим»

Цікаво, що українці не
знали міфологічного персонажа, який символізував
би Новий рік, подібного до
Пер Ноеля чи Санта Клауса.
В українських казках і демонології зустрічається такий
фольклорний
персонаж,
як Мороз, Морозко, Морозенко – старий лисий дід із

Скуплятися продуктами до святкового столу
та подарунками починали ще з початку зими і
робили це звичайно у Києві. Фото із столичного
ЦУМу.
Різдва. Це зерно давали курям – щоб краще неслися,
або домішували до посівного зерна. Ця процедура
мала виразний аграрновиробничий характер. По
закінченні всіх обрядових
дій господарі пригощали
посипальників, давали їм
яблука, бублики, пиріжки та інші ласощі, а часто
й дрібні гроші. Зерно, що
його хлопчики розкидали
по хаті, господиня збирала
й давала курям, аби краще
неслися, та іншій домашній
птиці.

великими червоними губами, крижаними бурульками
під носом, проте його не
пов’язували з Новим роком.
Аж до ХХ століття, коли у нас
не з’явився Дід Мороз.
Сто років тому в святкуванні Нового року з’явилася
цікава традиція. В 1918 році
у нас вирішили здійснити
перехід із старого Юліанського календаря на більш
точний
Григоріанський,
який Західна Європа почала запроваджувати ще в
XVI столітті. Для того, щоби
виправити розбіжності, до-

Продаж новорічних прикрас в універмазі «Україна», 70-ті рр. XX ст. На
поличках шеренгою стоять однакові Снігуроньки та Діди Морози, які
напевно були у кожній хаті.

велося зсунути календар на
13 днів. Натомість Російська,
а також Сербська та Єрусалимська православні церкви відмовились переходити
на новий стиль, унаслідок
чого усі нерухомі церковні свята, а також Новий
рік святкуються за старим
стилем, у результаті чого
утворився такий рідкісний
історично-культурний феномен, як Старий Новий рік.

Відродження
свята
На перших порах радянська влада відмовилася від
Нового року, вважаючи його
старорежимним і не комуністичним святом. Його «реабілітація» відбулася тільки
в кінці 1936 року. В газеті
«Правда» з’явилася стаття
відомого
більшовицького діяча Павла Постишева,
який звинуватив «шкідників» та «ворогів» радянської
влади в тому, що вони вкрали у дітей прекрасне свято
з ялинкою. Наступного року
рішенням ЦК КПРС було постановлено, що діти мають
отримувати подарунки від
Діда Мороза, який змінив в
цій ролі Святого Миколая.
Відтоді з’явилася традиція на Новий Рік ставити
штучну або живу ялинку,
накривати святковий стіл
і збиратись разом із родичами та друзями. Святкова
вечеря зазвичай включала
кілька страв, до яких незмінно входив салат олів’є,
мандарини та традиційний
напій — шампанське. З часом новорічний стіл ставав
різноманітнішим. Популярними новорічними стравами також стали м’ясний рулет, м’ясо по-французьки,
індичка чи качка, свиняча
вирізка тощо.
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