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Ми публікує-
мо список най-
більш відомих 
художніх колек-
тивів Вишневого 
– можливо, ви 
хотіли би залу-
чити до творчос-
ті своїх дітей чи 
спробувати самі.  

У нашому місті працює кілька десятків творчих ко-
лективів. Значну частину з них підтримує міська влада, 
є також приватні гуртки та студії, які працюють на ко-
мерційних засадах. Всі вони роблять велику та важливу 
справу. 

Вишнівчанка Юлія Чумак до 15 років за-
ймалася брасом, стала срібною призеркою 
чемпіонату України. А потім стався ніби 
якийсь ступор, результати більше не зрос-
тали.

1 грудня 2018 р.

14:00

Приміщення міської ради
«Молода гвардія за 60»

Зустріч членів організації

Тренер порадила Юлі спробувати підводне плаван-
ня. Це досить молодий вид спорту. Завдання плавця 
– якнайшвидше подолати дистанцію під водою чи 
по її поверхні за допомогою моноласти. В основу кон-
струкції моноласти закладені гідродинамічні влас-
тивості хвоста дельфінів. У дельфінів була запозиче-
на й техніка плавання. Здається, що по тілу плавця 
проходить хвиля, він рухається як риба – стрімко та 
витончено, начебто не докладаючи до цього зусиль. 

В цьому граціозному виді спорту Юлія Чумак до-
сягла визначних успіхів, стала віце-чемпіонкою світу. 
Хоча на минулих Всесвітніх іграх вона не змогла вибо-
роти медаль, долі секунди поступившись своїй супер-
ниці, але Юля наполегливо готується до наступних.
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Двоє з них із Вишневого – Роман Марчуков та Дмитро Лунчук. Дев’ятеро вже 
нещодавно відправилися виконувати свій військовий обов’язок. Підтримати 
хлопців та побажати їм легкої служби прийшли почесні гості, рідні та близькі.

Оксана ЗАХАРЕНКО

Скористатися цією послугою можуть лише 
пацієнти амбулаторії, які підписали декларацію 
з лікарем. Згодом електронна система запису та-
кож працюватиме в дитячій та дорослій поліклі-
ніках. Зараз ідуть підготовчі роботи до ї ї запуску 
– формуються графіки роботи лікарів, реєстра-
тори працюють з системою у тестовому режимі. 

Якщо пацієнт не може вперше зареєстру-
ватися і створити свій кабінет, йому допомога-
ють реєстратори в телефонному режимі. Також 
можна узгодити дату і годину наступного прийо-
му безпосередньо у лікаря в кабінеті і відразу ж 
записатися на прийом. 

Проте, звичайної черги за талонами ніхто не 
відміняв. Дві години лікар приймає пацієнтів за 
електронною чергою, наступні дві - за талона-
ми.

Ольга Галкіна, засновниця клубу «Смай-
ленд»: 

«Сьогоднішній захід показав наскільки 
у нас дружня атмосфера. Наша організа-
ція розпочинала свою роботу на південній 
та на північній сторонах міста. Згодом ми 
об’єднали всіх дітей, щоб вони потова-
ришували між собою. І так з’явився наш 
клуб. Йому вже 9 років. Кожен член клу-
бу «Смайленд» приводив своїх друзів. Так 
наша команда збільшувалася. Дітей на-
вчаємо правильно гратися, адже саме так 
вони вчаться поступатися один одному, 
бути добрими, перемагати. У нас діти вихо-
вуються на принципах християнської ети-
ки. Крім клубу маємо табори, де не тільки 
відпочиваємо та розважаємося, але й пра-
цюємо, розвиваємо наш «Смайленд». У нас 
завжди весело і комфортно кожній дитині. 
Це здорово, що наші діти об’єднуються, ще 
й зростають на правильно закладеному 
фундаменті».

на території  Української православної церкви Святого 
Великомученика Юрія Переможця (Провулок Поштовий) 
відбудеться мітинг – реквієм  до Дня пам’яті жертв голо-
доморів та  85-х роковин  Голодомору 1932-1933 років в 
Україні – геноциду  українського народу.

Ми пам’ятаємо. Ми –сильні!

Під такою назвою у Києво-Свя то шин-
ській бібліотеці для дорослих відбувся 
захід, присвячений  Дню пам’яті жертв 
Голодомору.  Мова йшла, зокрема  про те,  
що Голодомор  був спеціально спланова-
ною і ретельно спланованою каральною 
операцією Радянської влади. Страшні об-
ставини  злочину комуністичного режиму 
та  свідома заборона  ведення  статистики 
смертності  унеможливлювали встанов-
лення точної кількості і вичерпного по-
іменного списку жертв. Тому, приблизна 
їх кількість досягає більше 7 мільйонів. В 
Україні вмирало  щохвилини 17 людей , за 
добу – 24 тис. чоловік. 

На жаль, наслідки Голодомору, як наці-
ональної катастрофи, яка призвела до по-
рушення природного та політичного роз-
витку українців, відчуваються і понині. 

Лариса КОСТЕНКО

УКРАЇНА ПАМ’ЯТАЄ, 
СВІТ ВИЗНАЄ

ПАМ’ЯТІ

До лав Збройних сил України урочисто проводжали призовни-
ків Києво-Святошинського району.

Записатися на прийом до лікаря мож-
на на сайті patient.medcard24.net 

Сподіваємося, такі свята стануть 
доброю традицією для обох ор-
ганізацій.

ВИКОНКОМ ВИШНЕВОЇ МІСЬКРАДИ ПРИВІТАВ 
ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ ІЗ ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ. 

БАЖАЄМО ВАМ ТВОРЧОЇ НАСНАГИ, 
НЕСТРИМНОГО ПОЛЬОТУ ІДЕЙ ТА ФАНТАЗІЙ, УСПІШНОЇ 

РЕАЛІЗАЦІЇ НОВИХ ПРОЕКТІВ.

 24 ЛИСТОПАДА 2018 РОКУ  О 10.00

«КАПІТОШКА» ТА «СМАЙЛЕНД» 
ПРОВЕЛИ СПІЛЬНИЙ ЗАХІД

НА ПІВДЕННІЙ СТОРОНІ 
МІСТА ПРАЦЮЄ СИСТЕМА 

ЕЛЕКТРОННОЇ РЕЄСТРАТУРИ

СВІЧА

ВІЙСЬКОВИЙ ОБОВ’ЯЗОК

Втрачені свідоцтво про базову загальну се-
редню освіту серія КВ №49882652, додаток до 
нього № 12СП003546 від 14.06.2017 р. видане 
гімназією «Академія» міста Києва на ім’я Они-
щенко Володимира Олександровича, вважати 
недійсними.

Втрачено військовий квиток виданий Пав-
лоградським військоматом Дніпропетровської 
області на ім’я Наріжного Сергія Івановича 
27.01.1967 р. н., вважати недійсним.

ОГОЛОШЕННЯ
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У Сквері Небесної Варти, біля 
пам’ятної стели загиблим героям 
Небесної сотні та воїнам АТО зі-
бралися представники районної 
влади Києво-Святошинського ра-
йону, міської влади Вишневого, 
священнослужителі, учасники 
останніх історичних подій, шко-
лярі. 

На честь борців за свободу та 
незалежність прозвучав  «Гімн 
України та «Молитва за Україну» 
у виконанні Руслани Лавор. Свя-
щеннослужителі храму Юрія Пе-
реможця відслужили панахиду за 
загиблими. 

У своєму виступі голова Києво-
Святошинської РДА Мирослава 
Смірнова згадала трагічні події 
на Майдані та початок Революції 

Гідності: «Ми всі повинні стати 
активними членами суспільства, 
щоб реалізувати ті цінності, які 
стали провідними для героїв Май-
дану, заради яких вони поклали 
своє життя. Щоб їхні жертви були 
не марними». 

Голова Києво-Святошинської 
ради Вадим Гедульянов також за-
значив що наше головне завдан-
ня – зробити країну такою, про 
яку мріяли герої, що загинули на 
майдані. 

На завершення мітингу-
реквієму присутні поклали квіти 
до підніжжя стели, поетеса Тетяна 
Домашенко прочитала вірші. За-
вершився захід покладанням кві-
тів на могили героїв-захисників.

Лариса КОСТЕНКО

– Ігоре Геннадійо-
вичу, як Ви оцінюєте 
якість води у Вишне-
вому порівняно з інши-
ми містами України? 

– Ви знаєте, у Вишне-
ве приїжджають кияни 
з бутлями, набирають 
воду, а свою з крану ви-
користовують виключно 
для технічних потреб. 
Здається, це показова 
характеристика. Загалом 
водоканал обслуговує 
біля 50 артезіанських 
свердловин, беремо 
воду з двох горизонтів 
– полтавського та сено-
манського. Перший за-
лягає на глибині – 40–45 
метрів, другий – 140–
150. І та вода, й інша до-
сить високої якості. 

– А нам не загрожує 
вичерпання запасів 
підземної води? 

– Ні. Вишневе з за-
пасом забезпечене ар-
тезіанською водою, ви-
стачить у будь-якому 
разі. В Україні є справді 
проблемні міста, яким 
набагато складніше ви-
рішити цю проблему. 
Наприклад, в Чернігові 
свердловини 800 метрів. 
До Львова воду тягнуть 
за 50 кілометрів. Київ 
цілком забезпечений 
водними ресурсами, але 
це вода з Дніпра та Дес-

ни. Її хлорують, в неї є за-
пах. А у нас запах хлору 
у води з-під крана люди 
помічають два рази на 
рік – коли ми проводи-
мо планову дезінфекцію 
мереж. В цілому ж вода 
відповідає європей-
ським стандартам, при-
йнятим у нас в 2010 році. 
Перевіряємо щоденно, у 
нас є власна лабораторія 
для того, щоби не плати-
ти гроші на сторону. 

– Отже, можна 
сказати, що у «Ви-
шнівськводоканалу» 
немає проблем? 

– Принаймні тих, що 
неможливо вирішити, 
точно немає. Головна 
задача – це заміна зно-
шених водопровідних та 
каналізаційних мереж. 
Трубам у нас по 30 – 40 
років. Сталь іржавіє, для 
неї це граничний строк 
експлуатації. Звідти іржа 
у воді. Міняємо сталь на 
труби з полімерних ма-
теріалів, але це зробити 
одночасно просто фізич-
но неможливо. У нас біль-
ше 102 км водопровідних 
мереж та більше 70 км 
каналізаційних, для їх 
заміни треба зняти весь 
асфальт та перерити все 
місто. Крім того, це досить 
витратно, тож працюємо 
поступово. Наприклад, 

в цьому році переклали 
трубопроводи по вулиці 
Машинобудівників з пе-
реходом на Київську. 

– Останнім часом 
комунальні тарифи 
зростають. Чи не пла-
нує водоканал підви-
щувати плату за свої 
послуги? 

– Ми не планує-
мо, але це залежить не 
тільки від нас. Вишне-
ве користується київ-
ською каналізацією, все 
водовідведення йде на 
Бортничі. У тарифі три 
основні складові: елек-
троенергія, зарплата та 
Київводоканал. Якщо 
нам виставлять інші та-
рифи, ми будемо змуше-
ні корегувати вартість 

послуг. Так чи інакше, 
люди економлять. 80% 
квартир уже обладнані 
лічильниками, поступо-
во встановлюють й інші. 
Норма споживання на 
одну особу без лічиль-
ника розрахована на 7,5 
кубів на місяць. Між тим, 
десяти кубометрів ціл-
ком вистачить на родину 
із 3 осіб, отже, вигода від 
встановлення лічиль-
ника цілком очевидна. 
Власне, встановлення 
лічильника вже вимагає 
закон. Це я кажу для ві-
дома тих, хто не поспі-
шає його встановлювати 
і продовжує платити по 
нормі. Врешті-решт до-
ведеться це зробити. 

Ірина ЗАХАРОВА

В садочках «Чебурашка», «Ро-
машка», «Намистинка» та «Росин-
ка» провели семінар для слуха-
чів курсів Київського обласного 
інституту післядипломної освіти 
педагогічних кадрів. Для дирек-
торів закладів дошкільної освіти 
з усієї області наші педагоги зро-
били презентації, як у Вишневому 
впроваджуються інноваційні ме-
тоди роботи з дітьми. 

«Такий обмін досвідом для нас 
важливий, – розповідає Тетяна 

Корж, методист відділу дошкіль-
ної освіти «Київського обласного 
інституту післядипломної освіти 
педагогічних кадрів». – Всім відо-
мо, що дошкільна освіта у Києво-
Святошинському районі потужна. 
Учасникам корисно перейняти 
досвід колег, подивитися на мате-
ріальну базу закладів, поділитися 
цікавими надбаннями один з од-
ним. Такі зустрічі ефективні і ціка-
ві для всіх».

Оксана ЗАХАРЕНКО

Майже всі споживачі в Німеч-
чині користуються послугами 
централізованої системи водо-
постачання, навіть в селах. Інди-
відуальні колодязі, чи свердло-
вини є великою рідкістю. Кожен 
німець може дізнатися про склад 
тієї води, яку він споживає. Для 
цього треба лише зайти на спеці-
альний сайт та ввести свій пошто-
вий індекс. 

На очисних станціях воду зба-
гачують киснем, за допомогою 
реагентів з неї абсорбують залізо 
та марганець, потім пропускають 
через піщані фільтри. Влада за-
значає, що водопровідна вода не 
тільки придатна для пиття, але й 

оптимально підходить для приго-
тування їжі маленьким дітям. Але 
й ціна теж відповідає якості. 1 куб 
води в Німеччині разом із водо-
відведенням коштує приблизно 6 
євро. Це в шість разів дорожче, ніж 

в Україні. Німеччина досить бага-
та країна, але такі ціни змушують 
економити. Підраховано, що з 1990 
року споживання питної води в Ні-
меччині знизилося в середньому з 
145 літрів на добу до 105 літрів.

«ВИШНЕВЕ З ЗАПАСОМ ЗАБЕЗПЕЧЕНЕ«ЩОБ ЖЕРТВИ БУЛИ

Керівник «Вишнівськводоканалу» Ігор 
Галаєв про водні ресурси нашого міста 
та плани підприємства по реконструкції 
мереж.

У Берліні для водопро-
відної води діють більш 
суворі стандарти, ніж для 
бутильованої. Але й ціна 
теж відповідає якості.

У Вишневому відбувся мітинг-реквієм з нагоди Дня 
Гідності і Свободи.

ДОШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ 
ВИШНЕВОГО

НАЙВИЩІ СТАНДАРТИПОДІЛИЛИСЯ ДОСВІДОМ

НЕ МАРНИМИ» АРТЕЗІАНСЬКОЮ ВОДОЮ»

ОЧИСТКИ ПИТНОЇ ВОДИ – 
В НІМЕЧЧИНІ
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«Як зараз пам’ятаю 
нашу першу репетицію у 
вересні 1999 року. Основою 
колективу став хор із за-
воду кераміки. Завод роз-
валювався і вже не міг під-
тримувати самодіяльність. 
Костюми ми теж забрали 
звідти. Почали працювати, 
а в 2001 році ми вже отри-
мали звання «Народного». 

Загалом у хорі співає 25 
чоловік. Більшість з Вишне-
вого, приїжджають також 
із Києва. Репетиції два рази 
на тиждень – в понеділок 
та середу; займаємося уве-
чері в актовій залі міськра-

ди. Народ дисциплінова-
ний, без поважних причин 
ніхто репетиції не пропус-
кає. Тільки через хворобу, 
чи справді якісь проблеми 
вдома або на роботі. 

Люди різні. Є з музичною 
освітою – як, наприклад, 
наш Петро Григорович. Він 
дуже гарно вживається 
в образ, передає емоції. 
Коли ми виступали на Все-
українському фестивалі 
на Співочому полі в журі 
сказали: «Бережіть цю лю-
дину, бережіть цей талант». 
Є, навпаки, ті, хто раніше 
ніколи на співав. Валентина 

Рафаїлівна постійно їздила 
на наші концерти, дивилася 
всі виступи, а тоді вже каже: 
«Досить їздити, я готова спі-
вати».

У нас є впізнаваний 
стиль, певні особливості 
виконання. Ми трошки зао-
круглюємо звуки, не кричи-
мо, інтонації відрізняють-
ся. Це виконання на межі 
народного та академічного 
співу. Взагалі я вважаю, 
що головне – донести до 
слухача ідею, тобто те, що 
хочемо заспівати. Але й ви-
моги до техніки виконання 
зараз теж виросли. 

Раніше заспівали дво-
голосся – все, можна від-
правляти на область. Зараз 
якщо немає якості звучан-
ня, чистоти виконання, то 
колектив незатребуваний. 
Рівень має бути наближе-
ний до професійного. Ми 
намагаємося утримувати 
цю планку. Приходьте у 
неділю на наш виступ, за-
прошую всіх. 25 листопада, 
актовий зал міської ради, 
14:00 година – авторський 
вечір  народного хору «Ви-
шневий дзвін». Вхід віль-
ний».

«РІВЕНЬ МАЄ БУТИ НАБЛИЖЕНИЙ ДО ПРОФЕСІЙНОГО»

КРОК ДО ПРЕКРАСНОГО

Керівник хору «Вишневий дзвін» Олександр Крижанівський про найближчий виступ колективу 
та особливості техніки на межі народного та академічного співу. 

У нашому місті працює кілька десятків творчих колек-
тивів. Значну частину з них підтримує міська влада; є також 
приватні гуртки та студії, які працюють на комерційних за-
садах. Всі вони роблять велику та важливу справу. 

Згадайте святкові заходи Вишневого. Неможливо не 
захоплюватися тим, як виступають наші колективи на сце-
ні. Завдяки ним кожне свято перетворюється в яскраву 
виставу. 

Ми публікуємо список найбільш відомих художніх ко-
лективів Вишневого – можливо, ви хотіли би залучити до 

творчості своїх дітей чи спробувати самі.

Творчі колективи Вишневого для дорослих та 
дітей.

КЗ 
«Па-
лац культу-
ри і мистецтв»: 
• Театр на ходулях;
• народний аматор-
ський хор «Вишневий 
дзвін». 

Вишнівська дитяча 
школа мистецтв:
• ансамбль банду-
ристів «Дивоцвіт»;
• зразковий ан-
самбль скрипалів 
«Глорія»;
• духовне відділен-
ня Вишнівської дитя-
чої школи мистецтв;
• естрадно-
вокальний ансамбль 
«У ритмі серця»;
• хор молодших 
класів;
• зразковий во-
кальний ансамбль 
«Зіронька»;
• хор «Октава». 

Вишнівський центр 
творчості дітей та юна-
цтва: 
• хореографічний ан-
самбль «Лимонад»;

• ансамбль Барабан-
щиць;
• гурток «Образотворче 
мистецтво»;
• гурток «Петриківський 
розпис»;
• вокальна студія 
«Сузір’я»;
• гурток «Умілі руки»;
• гурток «Паперова плас-
тика»;
• гурток «Бісероплетін-
ня». 

Фольклорний 

ансамбль 

«Вишнівчанка». 

Студія естрадно-

спортивного танцю 

«Show dance club».

Народний вокальний 

ансамбль «Алегро». 

Ансамбль спортивно-бального 

танцю «Ренесанс».

Школа танцю 

«Дзиґа».

Зразковий дитячий ансамбль 

народного та естрадного 

танцю «Любавушка».

Хореогра-

фічна студія 

«Ten dance». 

Студія 

танцю 

«Art motion».
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У 5 років у мене виявили 
грижу. Лікар сказав батькам: 
«Спробуйте заняття танцями, 
можливо пройде». Рік я займала-
ся танцями, мені не подобалося. 
Лікар запропонував альтерна-
тиву – плавання. Якщо ж ні, то 
доведеться робити операцію. Я 
пішла на плавання. Для мене це 
було як любов з першого погля-
ду, з першого дотику до води. 

До 15 років я займалася 
брасом. Виконала кандидата в 
майстри спорту, стала срібною 
призеркою чемпіонату України. 

А потім став-
ся ніби якийсь 
ступор, резуль-
тати більше не 
зростають. Моя 
тренер Ніна Ко-
жух порадила 
піти на підвод-
не плавання: «В 
тебе такі силь-
ні ноги, хоча б 
спробуй. У мене 
є хороший тре-
нер, я тебе до 
нього віддаю. 
Якщо тобі там не сподобається, 
повертайся». 

Спочатку не сподобалося. 
Я дуже сильно не хотіла, навіть 
плакала. Два місяці зранку хо-
дила на тренування до Ніни Фе-
дорівни, а ввечері – на підводне 
плавання. Потім поїхала на пер-
ші змагання, виграла з хорошим 
результатом. З’явився азарт, 
бажання перемагати далі. Рік я 
тренувалася. Пройшла відбір в 

юнацьку та дорослу Збірні Укра-
їни, поїхала на чемпіонат Європи 
для дорослих в Італію, зайняла 
2 місце. На юнацькому чемпі-
онаті світу в Австрії теж стала 
другою в естафеті, плюс 5 місце 
на особистій дистанції 6 кіломе-
трів. Саме цікаве, що в плаванні 
я раніше долала спринтерські 
дистанції. Завжди думала, що 
я спринтер, а великі відстані це 
не про мене. Але в підводному 
плаванні виявилося навпаки. 
Наступного року на юнацькому 
чемпіонаті Європи виграла 4 ме-
далі – одне золото і три срібла. 
Перейшла в дорослу категорію. 
Виступала за дорослих, теж до-
волі успішно. 

В листопаді 2016 році у 
мене виявили серйозну трав-
му. Але я на неї не звертала ува-
гу, бо готувалася до відбору на 
Всесвітні ігри. Це у нашому виді 
спорту як Олімпійські ігри, вони 
проводяться один раз в 4 роки 
під патронатом Міжнародного 
Олімпійського комітету. Увесь 
рік я дуже добре виступала, 
взяла три золоті медалі. Завою-

вала ліцензію на участь у Всес-
вітніх іграх, після чого лягла на 
операцію. Відновилася я доволі 
швидко, непогано виступила, 
але медаль вибороти не змо-
гла. Уступила дівчині з України, 
киянці Анастасії Антоняк, з нею 
у нас вічна боротьба. Вона отри-
мала бронзу. Прикро, що я так 
хотіла перемогти на Всесвітніх 
іграх, рік плавала з травмою, а 
в результаті отримала тільки 4 
місце. 

Скільки у мене попере-
ду років спортивної кар’єри? 
Це все індивідуально. Напри-
клад, на Всесвітніх іграх виграв 
спортсмен, якому на той час 
було 42 роки. До того моменту 
він не вигравав змагання такого 
масштабу. В нашій країні є ді-
вчина, яка теж у 36 років вперше 
виборола бронзу на Всесвітніх 
іграх. Головне, зберегти здоров’я 
і мотивацію. В минулому році я 
все поклала на підготовку, тро-
хи травмувалася. З початку 2018 
року лікую ще й спину. Тобто, 
треба акуратніше, без фанатиз-
му. Зараз займаюся тільки один 
раз на день, увечері – година 
тренажерний зал, дві години ба-
сейн. 

Зараз я пробую себе в тре-
нерській роботі. Пишу програ-
му тренувань для збірної Єгипту, 
дистанційно. Я складаю завдан-
ня для спортсменів, а вони вже 
під супроводом своїх тренерів 
їх виконують. Це мій перший до-
свід. Якщо в майбутньому буду 

тренувати, то напевно не дітей, 
а вже досвідчених спортсменів. 
Я перфекціоніст, мені потрібні 
відразу результати, перемоги. А 
з дітьми на перших етапах тако-
го немає. 

Україна входить в п’ятірку 
найсильніших шкіл з підвод-
ного плавання. Але умови для 
спортсменів – не найкращі. У 
підводників тільки один басейн 
на Дарницькій площі, наш час 
зранку – з 7:30 до 9:00. Якщо про-
водити два тренування в день і 
між ними повертатися додому 
у Вишневе, то тільки на дорогу 
я витрачаю загалом 5 годин. До-
бре, що принаймні зранку мене 
відвозить мама на машині. 

Спорт не завадив мені за-
кінчити школу із золотою ме-
даллю. Головне, правильно 
розпланувати свій день, не ви-
трачати час на зайве. Зараз на-
вчаюся в магістратурі Інституту 
фізичної культури та спорту на 
заочному відділенні. 

Завжди мріяла про пере-
могу на Олімпійських іграх. 
На жаль, підводне плавання не 
є олімпійським видом спорту. 
Тому час від часу я думаю про те, 
щоби спробувати себе у тріатло-
ні – це плавання + велогонка + 
бігова дистанція. Трохи готуюся, 
можливо все ж таки ризикну ви-
ступити. 

Сторінку підготувала
Оксана ЗАХАРЕНКО

Підводне швидкісне плавання в 
ластах – досить молодий вид спорту. 
Завдання плавця – якнайшвидше по-
долати дистанцію під водою чи по ї ї 
поверхні за допомогою моноласти. 

Вважається, що на створення мо-
ноласти інженерів надихнув відомий 
фільм «Людина-амфібія» 1961 р. Вже 
наступного року один інструктор з 
плавання з’єднав пару звичайних 
ласт – і виявилося, як легко, граційно 
та швидко за допомогою такого вина-
ходу може пересуватися під водою 
людина. Здається, що по тілу плавця 
проходить хвиля, він рухається як 
риба – стрімко та витончено, начебто 
не докладаючи до цього зусиль. Хоча, 
насправді, це не так. Для підводно-
го плавання з моноластою потрібні 
дуже сильні ноги та м’язи пресу. 

В основу конструкції моноласти 
закладені гідродинамічні власти-
вості хвоста дельфінів. У дельфінів 
була запозичена й техніка плавання. 
Найкращі моноласти звичайно ви-
готовляються вручну, їх підганяють 
під конкретного спортсмена – його 
зріст, вагу та інші анатомічні особли-
вості. 

Визначний внесок у розвиток 
швидкісного плавання зробив кия-
нин Георгій Успенський, команда яко-
го перша почала виступати на всіх 
дистанціях від 50 до 1500 м. В якості 
спортсмена Збірної Успенський сам 
досягнув значних результатів, а зго-
дом на тренерській роботі за 30 ро-
ків підготував 23 рекордсменів світу. 
Взагалі, українська школа підводного 
швидкісного плавання і сьогодні вва-
жається однією із кращих.

«ГОЛОВНЕ, ЗБЕРЕГТИ 
ЗДОРОВ’Я І МОТИВАЦІЮ»

Віце-чемпіонка світу з підводного плавання, вишнів-
чанка Юлія Чумак увесь рік виступала із серйозною 
травмою для того, щоби вибороти ліцензію на участь у 
Всесвітніх іграх.

На створення моноласти ін-
женерів надихнув відомий 
фільм «Людина-амфібія», 
герой якого під водою пла-
вав «дельфіном». Так з’явився 
один з найграційніших видів 
спорту.

ПЛАВАННЯ 
З ХВОСТОМ 
РУСАЛКИ

Юлія Чумак на змаганнях Кубку Світу випереджає суперниць.

Це не всі медалі, а тільки 
найулюбленіші. Ті, які Юля 
часто переглядає та зга-
дує про перемоги.

В основу конструкції монолас-
ти закладені гідродинамічні 
властивості хвоста дельфінів. 
У дельфінів була запозичена й 
техніка плавання.
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ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА

ОБЕРЕЖНО, 

СКАЗ!
У Святопетрівському зафіксовано ви-
падок сказу. Надзвичайна протиепізоо-
тична комісія при Києво-Святошинській 
РДА вже затвердила план заходів з лік-
відації хвороби; на с. Святопетрівське 
накладено карантинні обмеження.

Юрист КП «Готельно-гуртожитковий комплекс» Євгеній Пантель 
про те, як повертають борги за комунальні послуги.

Нагадаємо, що для профілактики сказу необ-
хідно:

• регулярно вакцинувати свійських тварин;
• уникати контактів із потенційно небез-

печними тваринами;
• не торкатися диких чи безпритульних 

тварин;
• не підгодовувати безпритульних тварин 

у місцях, де постійно перебувають люди (осо-
бливо діти).

Стережіться безпритульних, а тим більше 
диких тварин, які не бояться самі до вас піді-
йти. 

Сказу можна повністю уникнути, якщо піс-
ля укусу людина отримає необхідну медичну 
допомогу. Самовільно припиняти лікування, 
чи порушувати режим поведінки під час ньо-
го, неприпустимо.

«Спочатку готую попередження 
на особу та викликаю її для розмови, 
щодо добровільного погашення за-
боргованості за житлово-комунальні 
послуги, завжди прошу виставити ре-
альні строки погашення заборгованос-
ті. У будь-якому разі всім нам простіше 
домовитися про реструктуризацію, бо 
якщо справа йде до суду, то боржнику 
на додачу ще доведеться компенсува-
ти судовий збір сплачений підприєм-
ством при подачі до суду. 

Зараз ми подали 10 по-
зовних заяв на суму 205 ти-
сяч гривень, вже отримали 
7 виконавчих документів. 
Але у виконавчу службу 
подали тільки 2 – знов таки 
намагаємося знайти комп-
роміс, поки що притриму-
ємо ці рішення. Справа в 
тім, що за пред’явлення 
до виконавчої служби за-
раз треба платити 2% від 
суми, це теж доведеться 
платити боржнику. Знову 

розмовляємо, домовляємося. 
Якщо вже й на цьому етапі відмов-

ляється платити, тоді справа переда-
ється до органів Державної виконавчої 
служби, а боржник автоматично потра-
пляє до Єдиного реєстру боржників, що 
в майбутньому позбавляє його права 
на вчинення будь яких нотаріальних 
та реєстраційних правочинів з майном 
до тих пір, поки не буде погашено за-
боргованість. Державним виконавцем 

проводиться стягнен-
ня спочатку на грошові 
кошти, потім рухоме, 
а в останню чергу на 
нерухоме майно відпо-
відно до Закону Укра-
їни «Про виконавче 
провадження». 

Я всім боржникам 
намагаюся пояснити, 
що платити все одно 
доведеться. Краще 
робити це вчасно і не 
створювати собі про-
блем».

«Для цього необхідно подати державному 
реєстратору заяву про державну реєстрацію 
припинення підприємницької діяльності ФОП. 
Заява має бути складена за формою 12, яка 
затверджена наказом Міністерства юстиції 
України від 18.11.2016 № 3268/5. Крім того, під-
приємець пред’являє документ, який посвід-
чує його особу (паспорт). 

У випадку, якщо документи подає уповно-
важена особа (представник), до них треба до-
дати документ, що підтверджує його повно-
важення (нотаріально посвідчену копію).

Документи у паперовій формі прийма-
ються за описом. Один з примірників опису в 
день надходження документів видається за-
явнику (ФОПу, який закривається) з відміткою 
про дату їх отримання.

Державний реєстратор зобов’язаний 
внести відомості про державну реєстрацію 
припинення підприємницької діяльності в 
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, 
фізичних осіб — підприємців та громадських 
формувань протягом 24 годин після надхо-
дження документів.

Дані про зняття з обліку фізичної особи-
підприємця передаються контролюючим ор-
ганом за основним місцем обліку такого плат-
ника податків до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців 
та громадських формувань (далі – ЄДР) із за-
значенням дати та номера запису про зняття 
з обліку, а також назви та ідентифікаційного 
коду контролюючого органу, у якому платни-
ка податків знято з обліку.

Загалом будьте готові, що для припинен-
ня своєї підприємницької діяльності фізичній 
особі-підприємцю доведеться витратити дея-
ку кількість особистого часу, своєї енергії, ма-
теріальних та, звісно ж, душевних ресурсів». 

ВишнІвський місцевий центр 
з надання безоплатної вторин-
ної правової допомоги 

Адреса: м. Вишневе, 
вул. Південна, 5-Б 

Тел.: (04598) 5 – 36 – 21; 
(04598) 5 – 36 – 01

ЮРИДИЧНА 
КОНСУЛЬТАЦІЯ

«ЗАВЖДИ НАМАГАЄМОСЯ 
ЗНАЙТИ КОМПРОМІС»

Як ФОПу припинити діяльність?

Відповідає начальник відділу 
правової інформації та консультації 

Діана Бабаян:

ГАЗ ІЗ ЗАПАХОМ ЖЕБРАЦТВА
Нові тарифи б’ють не лише по не-
забезпеченим та пенсіонерам, а й 
по середньому класу, якщо, звісно, 
припустити, що він існує в нашій 
країні.

від грошових витрат до-
могосподарств. Їм не ціка-
во, що домогосподарства 
вже взимку отримають 
на руки платіжки із болю-
чими цифрами, через які 
змушені будуть урізати 
свої витрати. Тарифи б’ють 
не лише по незабезпече-
ним та пенсіонерам, а й по 
середньому класу, якщо, 
звісно припустити, що він 
існує в нашій країні. 

Нові тарифи не змо-
жуть оплачувати навіть ті, 
які раніше справно вноси-
ли платежі. Це призведе 
до пропорційного зрос-
тання боргів громадян. У 
випадку заборгованості 
новий закон про банкрут-
ство, прийнятий руками 
пропрезидентської біль-
шості, дозволяє вилучати 
за борги у громадян квар-
тири. Окремо, слід згадати, 
що з 1 грудня «Нафтогаз» 
отримав право доручати 
облгазам відключати за 
борги газ цілим населе-
ним пунктам. Як вам? 

Чиновники заспокою-
ють всіх адресними суб-
с и д і я м и .  Бу к в а л ь н о , 
де кіль ка цифр. З враху-
ванням підвищених цін на 

газ видатки державного 
бюджету можуть сягну-
ти понад 80 млрд. грн. У 
проекті бюджету на 2019 
р. на субсидії закладено 
лише 55 млрд. грн. (а це 
на 22% менше, ніж навіть 
в минулому році). Сюди 
слід додати борги за неви-
плаченими субсидіями за 
цей рік. Очевидно, що уря-
ду нічого не залишиться, 
як скорочувати кількість 
отримувачів субсидії та 
зменшувати її розмір. 
Хіба що, пустити на суб-
сидію премії керівництва 
«Нафтогазу». Про перемо-
гу у Стокгольмі чули всі. А 
чи чули про 865 мільйонів 
доларів, які «Нафтогаз» у 
2017 р. достроково спла-
тив російському Газпром-
банку? Саме так виглядає 
патріотизм власних ки-
шень. 

Але український народ 
має право на самозахист 
і він ним скористається. 
Партія «Батьківщина» та 
її лідер Юлія Тимошен-
ко виробила програму із 
кількох базових кроків, які 
можуть зупинити підви-
щення ціни на газ. Зараз 
шанс втрутитися залиша-

ється у парламенту. Для 
цього депутатам потрібно 
лише проголосувати за 
постанову про мораторій 
на підвищення цін, проект 
якої декілька місяців тому 
назад був внесений депу-
татами від «Батьківщини». 
По багатьом містам, райо-
нам та областям ухвалю-
ються звернення від міс-
цевих рад до Президента 
та уряду з вимогою не 
допустити підвищення цін 
на газ. 

Одразу після пере-
моги на виборах весною 
2019 р. нова влада зможе 
скасувати урядову по-
станову про підвищення. І 
паралельно ухвалить одне 
з найбільш важливих рі-
шень – про ліквідацію «На-
фтогазу» як монополіста-
посередника, що продає 
газ українського видобут-
ку громадянам за завище-
ними цінами. При цьому, 
кожен, хто причетний до 
тарифного терору україн-
ців, має відповісти за свої 
дії.

Олег ПОСТЕРНАК, 
керівник «Центру 

політичної розвідки»

Ми можемо узяти калькулятор, пораху-
вати реальну вартість тарифу на газ і поба-
чити, що оптова ціна на газ власного видо-
бутку не має перевищувати 2700 гривень за 
тисячу кубометрів. Ми могли б дослухатись 
до президента Порошенко, який назвав ви-
сокий тариф ціною за визволення з-під ро-
сійських газових обіймів (напевно, в цю ціну 
аж ніяк не входить вартість кондитерських 
активів Порошенко в Росії) та оцінити його 
слова як прояв відповідальності. Зрештою, 
ми могли б навіть поміркувати про рин-
кові та європейські ціни і про те, що нова 
вартість на газ в Україні є найвищою серед 
інших державах, адже за мінімальну зарп-
лату навіть до підвищення українець міг 
купити найменшу кількість газу, аніж інші 
європейці. 

Але все це може здатися зарозумілими і 
заполітизованими твердженнями в умовах 
наближення голосування за головну поса-
ду в країні. Бо головне питання, яке боліс-
но торкається кожного без перебільшення: 
скільки власних коштів потрібно буде ви-
тратити на оплату комунальних послуг у 
цей опалювальний сезон і взагалі наступ-
ного року? 

Бачте, за всіма улесливими та пафосни-
ми словами Порошенко про підтримку мови 
чи важливість автокефалії та пихату катего-
ричність у рішенні щодо підвищенні вартос-
ті газу для населення на 23,5%, начебто може 
здатися, що занепокоєння простого україн-
ця про тариф на газ є чимось ганебним, хво-
робливим та дивним. Ба більше – непатріо-
тичним та вузькоегоїстичним проявом. Ще 
трохи, напевно, і думка про можливість і, го-
ловне, реальність ініціативи Юлії Тимошенко 
зменшити ціну на газ вдвічі буде прирівняна 
до справжньої державної зради.

Ні Порошенку, ні його уряду абсолютно 
не цікаві наслідки газового «подарунку» 
населенню. Уявіть, якщо у 2017 р. українці 
витрачали на оплату комунальних послуг 
приблизно 16% своїх доходів, то вже наступ-
ного року цей показник значно виросте. До 
речі, в часи уряду Тимошенко, витрати на 
комунальні послуги становили лише 9,5% 
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«В нас був дуже ве-
ликий рід. Прадідусь мав 
шістнадцять дітей, дід – 
вісім, а у моїх батьків нас 
було п’ятеро. 

Дід дуже добре розу-
мівся на сільському гос-
подарстві, отримав гарну 
освіту, учився в Англії. До 
революції він керував 
економією в селі Тальне, 
побудував там гуртожиток 
для робітників і взагалі 
зробив багато хорошого. 
Але це не вберегло його 
під час репресій. Разом з 
дружиною його відправи-
ли до Сибіру. Через таке 
походження в школі мене 
дражнили «куркулькою», 
але вчителька мене за-
вжди захищала. 

Мій батько пройшов 

всю війну від по-
чатку й до остан-
нього дня, мав дуже 
багато нагород. Він 
знав маршала Роко-
совського і завдяки 
його допомозі до-
бився звільнення 
дідуся та бабусі. 
Нам прислали пові-
домлення, що «ско-
ро чекайте» на діда. 
І ось літаком його з 
бабусею  доставили  
просто в Тальне – у 
нас в селі був аеро-
дром. Потім до діда 
часто приїздили  аг-
рономи, возили по 
полях і консультува-
лися  в нього, бо він 

бу дуже гарним спеціаліс-
том. 

А маму стратили німці 
під час окупації, коли мені 
було два роки. Здається, я 
пам’ятаю мамині вірші і 
пісеньки, ї ї лагідний голос. 
Виховувала мене мачуха, 
але вона стала для мене 
хорошою  мамою.

У 10 класі я познайо-
милася  з хлопцем, чекала 
його з армії кілька років. 
Кожного тижня отриму-
вала листа і відповідала. А 
коли він повернувся,  моя 
тітка завела розмову про 
весілля з його родичкою. 
А та каже:  «А  може й не 
буде весілля. Хіба  за неї  
можна щось дати?» 

«А чого ж, дамо телич-

ку, декілька  качок,  курей, 
ковдру, подушки, постіль, 
– відповідає тітка. – Ми 
ж готували  все це».  Я ви-
падково почула цю розмо-
ву і подумала що мене, як 
якусь річ хочуть виміняти  
на товар. Мене це настіль-
ки образило!  Я написала 
листа, щоб мене не шука-
ли і поїхала собі з села.  І 
потім вийшла заміж за 
кого попало… 

В Києві вступила до 
Будівельного інституту. 
Після закінчення мене на-
правили на будівництво, 
згодом стала прорабом. У 
Вишневому працювала на 

заводі ім. Артема (Візар), 
була завскладом. 

Було в моєму житті все: 
і хороше, і зради. Але лю-
дей люблю. З першим чо-
ловіком прожила 25 років. 
З другим – 32 роки. Пере-
несла складну операцію 
на серці. Та  скільки про-
живу, залежить від Бога. 
Маю двох дочок. Одна 
працює викладачем мате-
матики в Університеті ім. 
Т. Г. Шевченка, інша – про-
ректором в МАУП. Горджу-
ся і своєю племінничкою, 
вона в нас журналіст».

Лариса КОСТЕНКО

У ФОТОГРАФІЯХ ТА СПОГАДАХ

«В ШКОЛІ МЕНЕ 
ДРАЖНИЛИ 
«КУРКУЛЬКОЮ»

Ірина Іванівна Козленко береже пам’ять про родичів, яких торкнулися репресії. 

Ірина Козленко під час навчання в школі,10 клас.

Будинок колійного обхідника, Жулянська гілка. 
Кінець XIX ст. Фото Вороніна М.І.

Так виглядали околиці Вишневого на початку 50-х рр. XX 
ст. Фото центральної вулиці села Петропавлівська Бор-
щагівка. Незабаром сюди, як і до Вишневого, розпочнуть 
виносити київські промислові підприємства.

Стисла історія Вишнево-
го від дерев’яної будівлі за-
лізничної станції до статусу 
міста: 

1886 р. – затвердження 
проекту Південно-Західної 
залізниці через мальовни-
чу місцевість з озерами, які 

утворились вздовж річки 
Жуляни. 

1887 р. – спорудження 
залізничної станції. 

1912 р. – з’явилися пер-
ші постійні мешканці; до 
цього робітники працювали 
позмінно. Вважається, що 

першим мешканцем стан-
ції «Жуляни» був Тимофій 
Олифирко, службовець по-
штового вагону. Тоді ж на 
станції оселився Микола 
Мигай, контролер Південно-
Західної залізниці, а також 
Григорій Бужор, стрілочник. 

Перші будинки мурувалися 
на теперішніх вулицях Ско-
вороди, Шевченка та про-
вулку Пушкіна. Мигаї і досі 
мешкають в старому ро-
динному будинку по вулиці 
Шевченка. 

1926 – 1928 рр. – по-
чалося спорудження Київ-
ського укріпрайону, базою 
для будівництва якого ста-
ла станція «Жуляни». Саме 

сюди прибували вантажі 
для будівництва дотів. При 
станції були зведені примі-
щення для штабу військо-
вих будівельників, вартове 
приміщення, та підсобне 
господарство

В одному з приватних 
будинків з’явилася крамни-
ця, де працював продавець 
з Києва. Тут можна було 
купити хліб, сіль та тюльку. 

Почали ходити приміські 
поїзди. 

1930-ті рр. – з Боярки 
сюди перенесли машинно-
тракторну станцію Києво-
Святошинського району. 
Поряд з МТС розташувалась 
автоколона. 

1955 р. – збудована 
школа – спочатку як філія 
Боярської залізничної шко-
ли №18, згодом вона стала 

МИ ПРОДОВЖУЄМО ЗБИРАТИ 
ІСТОРІЮ ВИШНЕВОГО

«Літопис Вишневого»  – спільний проект газети «Наше місто» та 
історико-краєзнавчого музею. Ми запрошуємо до співпраці тих, 
кому є що згадати про становлення нашого міста.

нашою школою №1. 
1963 р. – Рада Міністрів 

УРСР прийняла рішення  
«Про винесення за межі міс-
та Києва ряд промислових 
підприємств та баз у насе-
лений пункт Вишневий». Від-
повідно, тут розпочинається 
масштабне будівництво 
– підприємств, житлових 
будинків, соціальної інфра-
структури. За сім років зда-
ли в експлуатацію 120 тис. 
кв. метрів житла, дві школи, 
кінотеатр, 12 магазинів. 

1971 р. – населення се-
лища досягло майже 18 тис. 
чоловік, Вишневе отримує 
статус міста. 




