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«Укрпошта» не закриватиме відділення № 08133 
по вулиці Святоюріївській 10/2. Такої домовле-
ності на перемовинах із керівництвом компанії 
досягли міський голова Вишневого Ілля Діков та 
депутат Києво-Святошинської районної ради Ан-
дрій Юнчиц.

Наші спортсмени знов довели, що вишнівська школа дзю-
до та самбо - одна з кращих в Україні.

Інтерв’ю директора районного Центру соці-
альних служб для сім’ї дітей та молоді Києво-
Святошинського району Оксани Мельниченко

Обвалення куполу спортивної аре-
ни мало не призвело до жахливої 
трагедії. Все місто дякує тренеру з 
художньої гімнастики Карині Шва-
єцькій та тренеру з дзюдо Олексан-
дру Пилипенко, які швидко ева-

куювали із спортивного залу дві 
групи дітей. Дах обвалився через 
20 секунд після того, як всі вибігли 
на вулицю. 
По факту інциденту відкрита кри-
мінальна справа. Поліція затрима-

ла директора фірми, яка виступала 

генеральним підрядником, викон-

роба та підприємця, який здійсню-

вав технічний нагляд під час будів-

ництва спортивної арени.

ПЕРЕМОГИ В ДЗЮДО ТА САМБО

СТОР. 3

СТОР. 3

ШВИДКА РЕАКЦІЯ ТРЕНЕРІВ 
«FAVORITE FIT» ВРЯТУВАЛА 30 ДІТЕЙ

СТОР. 5
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В цей день небайду-
жі вишнівчани прийшли 
пом’янути загиблих 
українців. У своєму ви-
ступі міський голова 
Ілля Діков зазначив, 
що сьогодні в багатьох 
країнах світу люди вша-
новують пам’ять жертв 
Голодоморів. «Найго-
ловніше, щоб ніколи і 
нічого подібного в світі 
не відбулося, щоб не 
повторилося те жахіття 
1932-1933 рр.», – сказав 
міський голова Вишне-
вого.

Зокрема, йшла мова про 
зміни в обліку тепла та во-
допостачання. Тепер за За-
конами України перевірка 
лічильників холодної і га-
рячої води здійснюється ко-
штом споживачів. Витрати 
на обслуговування вилучені 
з діючих тарифів. 

Щодо ремонту під’їздів 
та заміни старих вікон, то 
в першу чергу це робиться 
в тих домах, де серед меш-
канців немає заборгованос-
ті за комунальні послуги. 
На реалізацію програми з 
міського бюджету було ви-
ділено 3 млн гривень. 

Також ветеранам по-
відомили про безкоштовні 
послуги побутового харак-
теру, які надаються одино-
ким громадянам похилого 
віку.

У актовій залі Вишневої міської ради 
відбувся творчий вечір композитора та 
керівника Народного аматорського хору 
«Вишневий дзвін» Олександра Крижанів-
ського. В концертній програмі також бра-
ли участь вокальний ансамбль «Калина» з 
села Княжичі, ансамбль української пісні 
«Барви осені» із села Хотів, а також міський 
фольклорний ансамбль «Вишнівчанка». 

Художнього керівника ансамблю приві-

тав міський голова Ілля Діков, він побажав  
Олександру Панасовичу подальших успіхів 
у творчості. До побажань приєдналася Ва-
лентина Донець, яка 19 років тому була ор-
ганізатором колективу «Вишневий дзвін». 
Вона пригадала історію успіху ансамблю 
та подарувала Олександру Крижанівсько-
му картину.

Cторінку підготували 
Лариса КОСТЕНКО та Оксана ЗАХАРЕНКО

ГО «Молода гвардія за 
60», яку очолюють подруж-
жя Людмила та Юрій Пога-
сії, вихідними зібрала своїх 
членів на чергову щомісяч-
ну зустріч. Як завжди, акто-
ва зала виконкому Вишне-
вої міської ради була вщент 
переповнена. Цього разу 
розважити молодогвар-

дійців приїхав вокальний 
ансамбль «Рідня» з Києва. 
Любителі української пісні 
співали разом з самодіяль-
ними артистами.

Також Людмила Георгі-
ївна завела розмову про Ве-
ликий християнський піст, 
який нещодавно розпочав-
ся. Зокрема, вона нагадала, 

що головне – не обмежен-
ня в їжі, а дотримання ду-
ховного посту. Треба при-
миритися один з одним, не 
сваритися і не ображати, 
проявити більшу увагу 
до оточуючих, навчитись 
жертвувати чимось заради 
ближнього.

У місті проходить дослідження, 
метою якого є аналіз молодіжної 
інфраструктури Вишневого. 28 
листопада співробітники Київсько-
го обласного молодіжного центру 
провели робочу нараду з актив-
ною молоддю, яка долучилася до 
участі в цьому проекті. Волонтери 
проводитимуть соціологічне до-

слідження, щоб виокремити улю-
блені громадські місця для молоді 
у нашому місті, а також визначити 
лідерів громадської думки, які ко-
ристуються авторитетом серед мо-
лодого покоління Вишневого. 

Незабаром дані про найпопу-
лярніші громадські місця молоді 
будуть нанесені на карти Google.

що відбувся у місті Коростені, команда СК “Вишневе”(2004-2007 р.н.) за-
йняла 2 призове місце.

Вітаємо команду і тренерів!

СЕРЕД МОЛОДІ ПРОВОДЯТЬ

СОЦІОЛОГІЧНЕ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Біля символічного 
знаку на території 
Храму св. Юрія Пе-
реможця відбувся 
мітинг-реквієм з 
нагоди 85-ої річ-
ниці Голодомору 
1932-1933 рр.

Рада ветеранів Вишневого запросила на свою нараду за-
ступника мера Іллю Шамровського та директора цен-
тру соціальних послуг Зінаїду Блик для того, щоби вони 
роз’яснили ряд актуальних комунальних питань.

ВЕТЕРАНИ ЗВЕРНУЛИСЯ ДО КОМУНАЛЬНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ

НА ТУРНІРІ З ФУТБОЛУ СЕРЕД ДІВЧАТ,

«МОЛОДА ГВАРДІЯ ЗА 60» НАДАЄ

ВИШНІВЧАНИ ВШАНУВАЛИ 
ЗАГИБЛИХ ВІД ГОЛОДОМОРУ

АВТОРСЬКИЙ ВЕЧІР 
ОЛЕКСАНДРА КРИЖАНІВСЬКОГО

ПРИКЛАД ДУХОВНОГО ПОСТУ
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Лікар - травматолог про заходи 
безпеки під час ожеледиці.

1. Рухатися в зимовий період 
потрібно з максимальною обережніс-
тю.

2. Пам`ятайте, найкращими для 
льоду є підошви з мікропористої або 
іншої м`якої основи і без великих ка-
блуків.

3. Не розраховуйте на піщане 
посипання, а змайструйте на підошви 
і каблуки взуття “лідоступи”. Їх мож-
на зробити по-різному: прикріпити 

на каблук перед виходом з будинку 
шматок поролону (за розмірами ка-
блука) або лейкопластиря, натерти 
наждачним папером підошву перед 
виходом, а краще прикріпити його 
на підошву (але від води піщинки на-
ждачного паперу рано чи пізно обси-
паються), намазати на підошву клей 
типу”Момент” і поставте взуття на 
пісок, після цього сміливо виходьте на 
вулицю.

4. Людям похилого віку краще 
в “слизькі дні” взагалі не виходити з 

дому. Проте якщо потреба змусила, 
не соромтеся узяти палицю з гумо-
вим наконечником або зі шпилькою.

5. Не тримайте руки в кишенях 
– це збільшує можливість не тіль-
ки падіння, але отримання важких 
травм, особливо переломів.

6. Якщо ж ви впали і через дея-
кий час відчули біль в голові, нудоту, 
біль в суглобах, утворилися пухли-
ни, терміново зверніться до лікаря в 
травмпункт, інакше можуть виникну-
ти ускладнення.

2-4 листопада у перед-
місті Риму (Італія) відбувся 
чемпіонат світу з нового виду 
спорту – ICO (International 
Combat Organization). Більше 
1500 спортсменів з багатьох 
куточків світу брали участь у 
змаганнях. 

У складі Збірної Украї-
ни наше місто представляв 

спортсмен Вадим Найчук, го-
ловний тренер спортивного 
клубу Атлант, м. Вишневе. Ва-
дим боксував у розділі лоу-
кік і отримав дві перемоги 
над представниками Бразилії 
та Росії. В результаті отримав 
перше місце і став чемпіоном 
світу 2018 року.

КП «Управління 
комунальним госпо-
дарством» успішно 
розпочало зимовий 
сезон, а техніка про-
йшла перевірку пер-
шим снігопадом. 

Після нічного сні-
гопаду вже о 05:00 на 
вулиці міста виїхали 
трактори, універ-
сальні снігозбираль-

ні машини, які також 
розкидають піщано-
сольову суміш, та 
самоскиди, що виво-
зили сніг. Всього на 
балансі КП «УКГ» 37 
одиниць різної тех-
ніки, яка може вико-
нувати необхідні ро-
боти по дотриманню 
благоустрою в місті.

Про це йшла мова під час бібліотечної години в місь-
кій дитячій бібліотеці. Завідуюча бібліотеки Валентина 
Баєва разом з колегами підготували учням добірку книг 
та цікаву і корисну вікторину на тему здоров’я. Дітям в 
доступній ненав’язливій формі нагадали про важливість 
берегти здоров’я змалечку. Судячи з відповідей учнів, 
більшість з них усвідомлюють, що головними складо-
вими здоров’я є особиста гігієна, свіже повітря, якісна 
вода, здорове харчування та фізкультура.

На міжнародному турнірі з дзюдо в місті Алі-
тус (Литва) спортсмени Києво-Святошинської 
ДЮСШ завоювали призові місця. 

Влад Тимошенко виборов 3 місце (ваг. кат. 38 кг), Ігор Огі-
єнко – 3 місце (ваг. кат. 66 кг), Іван Хімач став дев’ятим (ваг. 
кат. 50 кг). 

Вже наступного дня команда вишнівчан поїхала на Між-
народний турнір в Ригу (Латвія). І звідти наші спортсмени 
приїхали з хорошими результатами. Ігор Огієнко став третім, 
а Владислав Тимошенко п’ятим у своїх вагових категоріях. 

Тим часом, учениця Вишнівської школи № 4 Оля Дріг ста-
ла срібною призеркою чемпіонату світу серед кадетів з бо-
ротьби самбо на змаганнях у сербському місті Нові-Сад. 

Вітаємо спортсменів та їх тренерів – Віктора Мужчи-
ну, Вячеслава Гостара та Лесю Савчук.

Cторінку підготували 
Лариса КОСТЕНКО та Оксана ЗАХАРЕНКО

ЯК БУТИ

Вишнівська школа дзюдо та самбо 
– одна з кращих в Україні.

СПЕЦТЕХНІКА КП «УКГ» ДО ФОРС-
МАЖОРНИХ ПОГОДНИХ УМОВ ГОТОВА

ЯК УНИКНУТИ ТРАВМУВАННЯ ПІД ЧАС

ЗДОРОВИМИ?

ПЕРЕМОГИ В ДЗЮДО ТА САМБО

ВАДИМ НАЙЧУК СТАВ ЧЕМПІОНОМ 

СВІТУ ПО КОМБАТ САМОЗАХИСТУ ICO

«Укрпошта» не закрива-
тиме відділення № 08133 
по вулиці Святоюріївській 
10/2. Такої домовленості 
на перемовинах із керів-
ництвом компанії досягли 
міський голова Вишневого 
Ілля Діков та депутат Києво-
Святошинської районної 
ради Андрій Юнчиц. 

Приміщення відділен-
ня, яке знаходиться у ко-
мунальній власності і зда-
ється «Укрпошті» в оренду, 
відремонтують за рахунок 
міського бюджету. Робо-
ти проводитиме КП «УМГ». 
«Укрпошта» вже висловила 

свої вимоги до облаштуван-
ня внутрішнього простору 
приміщення та зовнішньо-
го вигляду фасаду. Роботи 
розпочнуть найближчим 
часом. 

Нагадаємо, що закриття 
відділення на південній сто-
роні створило незручності 
багатьом відвідувачам, осо-
бливо літнім людям та інва-
лідам. Зараз вони змушені 
користуватися нещодавно 
відкритим поштовим від-
діленням по вулиці Свято-
шинській, долаючи для цьо-
го залізничний перехід.

«УКРПОШТА» НА 
ПІВДЕННІЙ СТОРОНІ

ВІДНОВИТЬ РОБОТУ 
ПІСЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ

ОЖЕЛЕДИЦІ
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Батьківщиною соціальної 
допомоги вважають Сполу-
чені Штати. В цій країні дуже 
розвинуті традиції філан-
тропії, щорічно американці 
витрачають на благодійність 
410 мільярдів доларів (це 
десять держбюджетів Укра-
їни!). Є чимало прикладів, 
коли багаті люди заповіда-
ють всі свої гроші на добрі 
справи. Мільйони простих 
людей витрачають час та 
сили, безкоштовно працю-
ючи волонтерами в різних 
асоціаціях соціальної під-
тримки. В соціальних служ-
бах завжди є вільні вакансії, 
робота в таких місцях для 

багатьох мігрантів є найпро-
стішим способом легалізації 
в США. 

Вельми показовим також 
є факт, що в Сполучених Шта-
тах немає дитячих будинків 
– всіх дітей без батьків або 
всиновлюють, або розміща-
ють в сім’ях на правах опі-
кунства. 

Але така система має 
також багато недоліків. 
Держава мало опікується 
соціальною сферою, зде-
більшого цим займаються 
благодійні організації, а не 
місцеві органи влади. Але на-
справді робота соціальних 
служб за своєю специфікою 

має бути тісно пов’язаною із 
державними структурами. 
Наприклад, центри допомо-
ги жінкам та дітям, які по-
страждали від домашнього 
насильства, звичайно співп-
рацюють із поліцією. Органі-
зації, що допомагають літнім 
людям – координують свої 
зусилля із лікарями (між тим, 
американська медицина – 
найдорожча в світі і для ба-
гатьох громадян просто не-
доступна). 

Європа пішла іншим шля-
хом. Зараз в ЄС вважають, що 
найкращий спосіб вирішити 
соціальні проблеми дитини 
– це допомога родині. По-
ступово ця ідея набуває по-
ширення і в інших країнах 
світу. 

Якщо у батьків є достой-

на робота і вони можуть за-
безпечити дитину – це вже 
успіх. Оскільки однією з най-
частіших причин для розлу-
чень є проблема з житлом, в 
країнах ЄС використовують 
різні програми субсидій чи 
пільгових кредитів для того, 
щоби молода сім’я змогла 
придбати квартиру. Дер-
жавна підтримка інституту 
сім’ї поступово зростає. На-
приклад, у Польщі витрати 
на допомогу сім’ям з дітьми 
становлять 3,4% від ВВП кра-
їни. В Угорщині – 4%. В тій 
самій Угорщині багатодітні 
сім’ї не платять податки з фі-
зичних осіб. Все це зроблено 
для того, щоби запобігти ви-
никненню проблем у родині, 
а не стикатися із їхніми на-
слідками.

Зокрема обговорювали закон «Про 
запобігання та протидію домашньому 
насильству» та роботу уповноважених 
структур по вирішенню цієї проблеми. 

Фахівці Києво-Свя-
тошинського районно-
го центру соціальних 
служб сім’ї та молоді 
наголошують, що ко-
жен повинен усвідоми-
ти свою роль у боротьбі 
з насильством. Не бути 
байдужими, коли ваші 
сусіди сваряться. Не 
проходити мимо. Мож-
ливо поговорити або 
ж повідомити поліцію 

чи органи місцевого самоврядування, 
дати контакти відповідних структур 
людям, які піддаються домашньому 
насильству. А постраждалій особі – ви-

знати, що у сім’ї ця проблема існує і до-
зволити собі допомогти.

Багато людей не хочуть помічати 
очевидних речей. Наприклад, під час 
опитування психолога виявилося, що 
школярі цілком нормально сприймали 
таку ситуацію. Батько одного із одно-
класників постійно його ображав. Між 

тим, більшість дітей казали, 
мовляв, хлопець сам винуватий, 
що батько говорить на нього такі 
погані слова. Слід пам’ятати, що 
діти, які спостерігають за до-
машнім насильством чи є його 
жертвами – найбільш вразли-
ві та схильні до суїцидальних 
вчинків. А в майбутньому вони 
самі можуть бути схильними до 
такого ж виду насильства.

Cторінку підготували Лариса 
КОСТЕНКО та Оксана ЗАХАРЕНКО

На засіданні роз-
глядалися випадки 
проблемної поведінки 
дітей, які позбавлені 
батьківського піклу-
вання. 

Деякі з дітей, про 
яких йшла мова, за-
знали насильства від 
самого народження, 
оскільки батьки пиячи-
ли, сварилися при ді-
тях. Вони роками жили 
в стресових ситуаціях, 
зазнавали психічних 
травм. Саме тому, за 
свідченнями вчителів, 
у них бувають неконтр-
ольовані прояви агресії 
у спілкуванні з одно-
класниками. 

Для можливої ко-
рекції поведінки таких 
дітей координаційна 
рада залучила кон-
сультації психіатрів та 

психологів. Хлопчиків, 
які перебувають на 
вихованні у опікунів і 
піклувальників, реко-
мендували максималь-
но залучати до занять в 
спортивних секціях. Їх 
потрібно більше наван-
тажувати в позауроч-
ний час, щоби спряму-
вати підліткову енергію 
в корисне русло. 

Також головний 
спеціаліст виконкому 
Вишневої міської ради 
з питань охорони ди-
тинства Таїсія Рома-
ненко сказала опіку-
нам та піклувальникам, 
що найголовніше – це 
оточити дітей любов’ю 
та підтримкою: 

«Не забувайте 
пригорнути їх, поці-
лувати, поговорити 
з ними, поцікавитися 
їхніми справами, допо-
могти у разі потреби 
розібратися з дитя-
чими проблемами. 
Намагайтеся бути 
терплячими і стри-
маними. Дуже важли-
во, щоб діти не про-
водили багато часу в 
інтернеті, не гралися 
в мобільні ігри. Не за-
бувайте також, що 

діти копіюють Вашу 
поведінку. Тому, будь-
ласка, будьте для них 
позитивним прикла-
дом! В разі, якщо Ви 
не можете вирішити 
якісь проблеми самі, 
звертайтеся до нас 
за телефоном, при-
ходьте особисто. І ми 
будемо вирішувати їх 
спільно». 

В актовій залі міської ради відбув-
ся показ вистави для дітей «Ріккі Тіккі 
Таві», присвяченої Міжнародному дню 
людей з інвалідністю. Виступали акто-
ри Університету культури та мистецтв, 
волонтери ДГО «Капітошка» та клубу 

«Смайленд». Також відбулася виставка 
творчих робіт юної майстрині Ірини Да-
нилової.

Співробітники виконкому Ви-
шневої міської ради видавали ма-
теріальну допомогу, а працівники 

Києво-Святошинського районного со-
ціального центру для сім’ї дітей та мо-
лоді проконсультували з приводу того, 
якими можливостями у Вишневому 
можуть скористатися люди з інвалід-
ністю.

Світ поступово приходить до того, що система 
соціального захисту дитини, в першу чергу, має 
бути спрямованою на захист і підтримку її сім’ї.

Для працівників органів місцевого самоврядування, освітян та 
фахівців із соціальної роботи у Вишнівській школі № 3 провели 
семінар, як протидіяти домашньому насильству.

На координаційній раді з питань охоро-
ни дитинства при виконавчому коміте-
ті Вишневої міської ради вирішували 
проблеми виховання, утримання та на-
вчання дітей-сиріт.

ВИСТАВА ДО МІЖНАРОДНОГО 
ДНЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

«НАМАГАЙТЕСЯ

БУТИ ТЕРПЛЯЧИМИ 
І СТРИМАНИМИ»

НЕ БУДЬТЕ БАЙДУЖИМИ ДО ПРОБЛЕМИ НАСИЛЬСТВА

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА АМЕРИКАНСЬКИЙ
ПІДХІД ДО РОБОТИ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ
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– Оксано Миколаївно, 
у соціального центру – 19 
напрямків роботи. З чого 
Ви почали би розмову? 

– Напевно, з само-
го початку. Головна наша 
задача – профілактика 
соціального сирітства і 
природно, що цю роботу 
ми ведемо з першого дня 
від народження дитини. В 
2006 році ми домовилися 
із пологовим будинком в 
Боярці про облаштування 
там нашого консультацій-
ного пункту. Є певні інди-
катори, за якими можна 
передбачити ризик того, 
що жінка відмовиться від 
своєї дитини одразу після 
народження. Наприклад, 
вона приходить у полого-
вий будинок взагалі без 
речей для дитини. Чи без 
документів. Або швидка 
забирає ї ї не з квартири, 
а із зупинки чи біля мага-
зину. Пологовий будинок 
повідомляє в соціальний 
центр про такий випадок, 
а ми вже проводимо робо-
ту з молодою мамою. Рані-
ше у пологовому будинку 
було приблизно 15 відмов 
на рік, зараз – лише одна-
дві. Як би не було, але, все 
ж таки, на краще, коли ди-
тина залишилася в сім’ї. 

– Різні є сім’ї. Як бути 
з тими, де рівень соціаль-
ного неблагополуччя за-
шкалює?  

– Теж працюємо, на-
магаємося допомогти. 
Тільки в крайньому ви-
падку, коли всі засоби вже 
вичерпані, можемо ініцію-
вати вилучення. Але, знову 
таки, дитина має зростати 
в сім’ї. Я вважаю великим 
досягненням, що Києво-

Святошинський район 
п’ять років тому взагалі 
відмовився від інтернат-
них закладів. Натомість, 
на район у нас 19 дитячих 
будинків сімейного типу. 
Для дитини це краще, ніж 
інтернат. Дитина ходить 
до звичайної школи, росте 
в сімейних умовах разом 
із іншими дітьми – в тому 
числі, біологічними дітьми 
прийомних батьків. Тоб-
то, вона соціалізується, 
чого геть немає в закладі 
закритого типу. У нас не 
було жодного випадку 
щоби дитина,  досягнув-
ши повноліття і юридично 
вже вийшовши із сім’ї, не 
підтримувала стосунки із 
прийомними батьками чи 
з іншими їхніми дітьми. 

– Це показово. А чи не 
є слабкою стороною ди-
тячих будинків сімейно-
го типу те, що прийомні 
батьки зазвичай не ма-
ють відповідної освіти і 
можливо не знають, як 
поводитися із складними 
дітьми? 

– Ні, ви помиляєтеся. 
Прийомні батьки – це про-
фесійна діяльність. Про-
цес відбору та підготовки 
кандидатів іде майже рік. 
Це не виглядає так, що 
прийшла до нас людина і 
каже: у мене добре серце, 
хочу допомагати сиротам, 
дозвольте відкрити дитя-
чий будинок. Ми їх навча-
ємо. Для кожної сім’ї інди-
відуально вираховується, 
скільки дітей реально мо-
жуть виховувати ці батьки. 
І яких дітей. Так, бувають 
важкі діти, з травматич-
ним досвідом. У багатьох 
проявляються конфлікти 

у підлітковому віці. Але 
врешті-решт кожна дити-
на потребує одного і того 
самого – стабільності та 
безпеки. На цьому й буду-
ється технологія соціалі-
зації. Дитина знає, що у неї 
є мама і тато, знає, де вони 
живуть. Щоденно виконує 
одні й ті самі дії. Поступо-
во виникає почуття, що так 
було, так є і так буде. 

– Напевно, відчувати, 
що так було, так є і так 
буде потрібно не тільки 
сироті, але й будь-якій 
дитині… 

– Так і це велика про-
блема. Ви знаєте, в Україні 
чи не половина всіх шлю-
бів закінчується розлу-
ченням. Коли подружжя 
розходиться, емоції за-
шкалюють. Вони почина-
ють ділити не тільки май-
но, але й дітей. До них 
дуже важко достукатися, 

що в цій ситуації є інтер-
еси та почуття не тільки 
їхні, але й дітей. Таким 
сім’ям пропонуємо по-
слугу медіації, тобто вре-
гулювання суперечностей. 
Це безкоштовно. У нас 
немає задачі помирити їх 
як чоловіка та дружину. 
Зрештою, це їхня особис-
та справа, чи залишатися 
в шлюбі. Але батьками 
вони залишаються у будь-
якому разі. Ми тут захи-
щаємо виключно інтереси 
дитини. Щоби батьки самі 
домовилися про всі нюан-
си – з ким і коли буде ди-
тина, яким чином будуть 
спілкуватися родичі, хто 
буде купувати одяг та речі. 
Головне, не доводити до 
суду. Розумієте, суд може 
присудити цілком спра-
ведливі та правильні речі, 
але якщо немає згоди, не-
має бажання їх виконува-
ти, то нічого не буде. 

– Отже, бути бать-
ками – це теж професія? 

– Принаймні, цьому 
теж треба вчитися. До нас 
приходять люди із начебто 
цілком благополучних ро-
дин і кажуть, що не можуть 
впоратися з дитиною. Де у 
нас вчать бути хорошими 
батьками? Ніде. Ми копі-
юємо поведінку власних 
батьків, іноді щось читає-
мо. Це не завжди працює. 
Часто виникають  пробле-
ми, коли в сім’ї викорис-
товується авторитарний 
стиль виховання – тобто, 
батьки завжди праві, а 
діти завжди винні. Діти за-
раз теж розумні та вперті, 
така модель виховання 
викликає супротив. Соці-
альний центр веде кілька 
курсів для вагітних і для 
молодих батьків. Перед 1 
вересня ми розказували, 

як батькам приготуватися 
до школи. Не школярам, а 
саме батькам. Зрештою, 
все йде від сім’ї, від сприй-
няття батьками школи за-
лежить ставлення дитини 
до учителів, інших учнів. 

– У дорослих принай-
мні є життєвий досвід. 
Дітям складніше. 

– Теж треба вчити. 
Центр веде Школу само-
стійності для підлітків, там 
їм розказують буквально 
все. Як сприймати себе, як 
доглядати за собою та за 
своїм тілом, як керувати 
своїми емоціями. Також 
там з ними займаються 
англійською, вчать шити. 
Загалом, вони звикають 
чути дорослих, які не від-
носяться ні до батьків, ні 
до вчителів. 

– До 10 грудня Соці-
альний центр проводить 
акцію «16 днів проти на-
сильства». Хіба з домаш-
нім насильством не тре-
ба боротися всі 365 днів 
на рік? 

– Так і робимо, це що-
денна праця. А в рамках 
цієї акції ми просто про-
вели навчальні семінари 
для працівників дошкіль-
них навчальних закладів, 
учителів, психологів, ме-
тодистів. Обійшли всі ДНЗ 
та школи, розказали алго-
ритм дій – що і як треба 
робити, коли ви помічає-
те певні індикатори. Коли 
ти бачиш дитину кожного 
дня, все дуже легко визна-
чити. У грі, в розмові діти 
мимохіть демонструють 
ті моделі виховання, які 
прийняті в їхній родині. Як 
тато звертається до мами, 
як мама – до тата. Як вони 
виховують дитину. Достат-
ньо задати кілька питань і 
дитина сама все розкаже. 
Але для цього в учителів, 
соціальних працівників 
повинна бути певна мето-
дологія. Цим ми й займа-
лися протягом акції «16 
днів проти насильства». 

– Взагалі, наскільки 
складною є професія соці-
ального робітника? 

– Не проста, це точно. 
Але ми справляємося, у 
нас в Центрі непоганий 
колектив, всі професіо-
нали. У нас добра взаємо-
дія з місцевою владою, з 
міським головою Іллею 
Діковим. Координація 
різних відомств грає зна-
чну роль в нашій спільній 
праці. Вони допомагають 
нам, ми – їм. Велику до-
помогу ми отримуємо від 
«Дельти» та Департаменту 
охорони, я дуже вдячна за 
їхню підтримку. 

Ірина ЗАХАРОВА

«КОЖНА ДИТИНА ПОТРЕБУЄ ОДНОГО 
І ТОГО САМОГО – СТАБІЛЬНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ»
Директор районного Центру соціальних 
служб для сім’ї дітей та молоді Києво-
Святошинського району Оксана Мельничен-
ко – про батьків, дітей та свою професію

Для дитини будинок сімейного типу набагато краще, ніж інтернат.

ЗУПИНИМО 

НАСИЛЬСТВО 

РАЗОМ !!!!!

ДО КОГО 

ЗВЕРТАТИСЯ 

У ВИПАДКУ 

ДОМАШНЬОГО 

НАСИЛЬСТВА

• Поліція, тел. 102;
• Служба у справах ді-
тей та сім’ї Києво-
Святошинської РДА, тел. 
(044) 454 47 08, (066) 588 
12 16, (063) 245 02 10;
• Києво-Святошинський 
районний центр соціаль-
них служб для сім’ї, дітей 
та молоді, тел. (044) 507 
19 10, (04598) 7 28 22, 067 
841 58 64; 
• Психолог Мобільної бри-
гади з надання соціально-
психологічної допомоги 
постраждалим від домаш-
нього насильства (063) 
605 94 10, (050) 030 59 48; 
• Вишнівський місцевий 
центр з надання вторин-
ної правової допомоги 
(04598) 53621; (045 98) 
53601; 
• Психолог, соціальний 
педагог, класний керівник 
тощо.

• Національна дитяча «га-
ряча лінія» Центру «Ла Страда- 
Україна», тел. 0-800-500-333; 

• Національна «гаряча лінія» 
з протидії домашньому насиль-
ству, тел. 0-800-500-225; 

• Омбудсмен з прав дитини 
в Україні Микола Миколайович 
Кулеба, тел. (044) 255-64-50

ТЕЛЕФОНИ 

«ГАРЯЧИХ 

ЛІНІЙ»: 
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“До завершення перед-
платної кампанії на при-
йдешній рік залишився мі-
сяць. 

Нагадуємо: передплата 
на друковані видання при-
ймається у всіх відділеннях 
поштового зв’язку та на 
доставних дільницях! 

Для Укрпошти послуги 
з передплати періодичних 
видань є надзвичайно важ-
ливими, для сільських від-
ділень компанії – одними з 
пріоритетних, адже достав-
ка друкованих видань спри-

яє отриманню громадянами 
актуальної інформації. 

Усі бажаючі отримувати 
вітчизняну чи зарубіжну пе-
ріодику можуть оформити 
передплату як у поштових 
відділеннях зв’язку, так і че-
рез листонош. Жодних змін 
у процедурі оформлення 
передплати чи ї ї доставки 
не відбулось, поштові від-
ділення та листоноші пра-
цюють у штатному режимі, 
у містах і селах Укрпошта 
доставлятиме газети й жур-
нали, як і раніше”. 

ЗА ПОВІДОМЛЕННЯМ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

ПАТ «УКРПОШТА»

ПЕРЕДПЛАТНА 
КАМПАНІЯ ТРИВАЄ 
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ОГОЛОШЕННЯ

ОГОЛОШЕННЯ

Оголошення про намір 
отримати дозвіл на викиди 

забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря 

ТОВ «ПАПІРУС УНІВЕРСАЛ»

Товариство з обмеженою відпо-
відальністю «Папірус Універсал» по-
відомляє про наміри отримати Дозвіл 
на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря в процесі своєї 
діяльності від стаціонарних джерел 
на об&apos;єкті, що знаходиться за 
адресою: 08132, Київська область, 
Києво-Святошинський р-н, м. Вишне-
ве, вул., Київська, 2-А.

Предметом діяльності підприєм-
ства є виробництво паперових кан-
целярських виробів,  виробів із пласт-
мас та інших товарів господарського 
призначення. 

На підприємстві діють наступні 
цехи (дільниці): швейних, паперово-
білої продукції (товарні позиції ТН 
ВЕД 4820,4823), рекламного нанесен-
ня, ремонтний, склад, автостоянка.

Основними джерелами забруд-
нення атмосферного повітря є авто-
матичний розкрійний та настилочний 
комплекс YIN, розкрійний шабельний 
та стрічковий ножі, швейні машини,  
бумагорізальні машини та верстати, 
верстати та автомати для перфорації, 
верстати клеємазочні, верстати бло-
ковставні, термопакувальні верстати, 
верстати типу «Тамподрук», лазерні 
гравери  типу «Yeming» та «LazerPro 
C180».

У процесі діяльності підприємства 
в атмосферне повітря виділяються 
такі забруднюючі речовини: речови-
ни у вигляді суспендованих твердих 
частинок недиференційованих за 
складом – 0,5107т/рік,   вінілаце-
тат – 0,1699т/рік, оцтова кислота – 
0,0202т/рік, оксид вуглецю – 0,0284т/
рік, діацетоновий спирт – 0,002т/
рік, бутилцелозольв – 0,001т/рік, 
циклогексанон – 0,00076т/рік, бути-
лацетат – 0,0006т/рік, сольвент на-
фта – 0,0002т/рік, ксилол – 0,0002т/
рік, спирт етиловий – 0,0104т/рік, 
2-метоксі-1-метилетилацетат – 
0,00194т/рік, метилметакрилат – 
0,0000068т/рік. 

Рівень забруднення приземного 
шару атмосфери на межі санітарно-
захисної зони не перевищує норма-
тивних значень граничнодопустимих 
концентрацій (ГДК) забруднюючих 
речовин і є допустимим та безпеч-
ним для здоров’я людей. Загальна 
кiлькiсть забруднюючих речовин, що 
викидається в атмосферу становить 
– 0,7463068т/рік.

Відгуки, пропозиції та зауваження 
направляти протягом 30 календарних 
днів з моменту опублікування даного 
оголошення   до Києво-Святошинської 
районної державної  адміністрації 
Київської області за адресою: 03115, 
м. Київ, пр.-т. Перемоги, 126, контак-
тний тел. (044) 454-47-20.

Втрачено свідоцтво на право влас-
ності на житло та технічний паспорт 
за адресою м. Вишневе, вулиця Жов-
тнева, 33, кв. 108 видані на ім’я Олек-
сія Булдей та Сергія Булдей, вважати 
недійсними.

Втрачено посвідчення учасника 
бойових дій серія УБД № 092149 ви-
дане на ім’я Першин Володимир Ві-
кторович, вважати недійсним.

Втрачено військовий квиток офі-
цера запасу серія ГГ №214709 від 
12.11.2013 р видано Подільським РВК 
м Києва на ім’я Джуманязова Юрія 
Уктамбайовича, вважати недійсним.

20181262344/6656
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«Народився я в Чер-
нігівській області в ста-
ровинному селі Галиця. 
Батьки важко працю-
вали – зранку пішли на 
роботу, ввечері чи вночі 
поверталися. Для мене 
теж завжди була робота. 
І на городі, і коло хати, 
корова, кури, кролі. Тре-
ба було всім раду дати. 
У вільний час любив хо-
дити на рибалку, збира-
ти гриби. І зараз люблю. 
Якщо вдається, то й на 
полювання ходжу.

Після школи вступив 
в будівельне ПТУ, там 
мені дуже сподобало-
ся. Хороші викладачі, 
стипендія 80 рублів, 
можливість займатися 
спортом – боротьбою 
та лижами. Але у 1985 
році прямо з училища 
мене забрали в армію. 
Три місяці військове на-

вчання, а потім напра-
вили в Афганістан. Мій 
брат служив саме тоді 
офіцером у Ленінграді, 
він перший здогадався, 
де я. У батьків – сльози, 
хвилювання. З нашого 
села направили 5 хлоп-
ців в Афганістан, двох із 
них привезли додому в 
цинкових гробах. 

Наша частина сто-
яла в урочищі Ташкур-
ган. Спека, вода така, 
що ї ї неможливо пити 
– тільки чай. Хворіли на 
жовтуху і різні інфекції. 
Бойові дії практично по 
всій країні, в походи хо-
дили бувало на тиждень, 
бувало – на місяць. 

Повернувся додому 
у 1987 році. Пропонува-
ли залишитися служити 
кадровим військовим, я 
відмовився, проте сьо-
годні шкодую, що не 

залишився в армії. По-
тім одружився, виховав 
двох дітей. Старший син 
закінчив медичний уні-
верситет ім. Богомольця, 
працює педіатром. До-
чка вчилася в медично-
му коледжі. Хоче продо-

вжувати навчання далі. 
Я вступив в Укра-

їнську спілку воїнів 
Афганістану для того, 
щоб захищати інтереси 
учасників бойових дій. 
Сам я з протягнутою ру-
кою не ходжу, працюю, 

але ж багато афганців 
кинуто напризволяще. 
Ті, хто втратив здоров’я 
заради країни, не мають 
бути забуті нею».

Сторінку підготувала 
Лариса КОСТЕНКО

«Найперший мій спогад в жит-
ті – це дідусів ремінь, якого віша-
ли поруч столу, коли мене годува-
ли манною кашею, а я ї ї дуже не 
любила. Мені тоді був один рік. 
Потім пам’ятаю, як ми переїхали 
до Білої Церкви, батьки там зняли 
квартиру. А потім почалася війна. 

Батько був у відрядженні в 
Запоріжжі, його прямо звідти 
взяли на фронт. Ми залишилися, 
а згодом в місто зайшли німці. 
Платити за квартиру було нічим, 
тому ми перенесли свої речі до 
пустого житла, власники якого ви-
їхали. Найцінніше, що у нас було 
– це швейна машинка «Зінгер» та 
мамина котикова шуба, яку пода-
рував їй тато. Бабуся шила на ма-
шинці, з цього ми і жили. А шубу 
віддали якомусь чоловіку за мі-
шок борошна. Мама спекла кілька 
разів коржі, а тоді виявилося, що 
під борошном знизу мішка наси-

пана труха. Отакі люди бувають. А 
він же бачив нас – малих дітей і 
виснажену, хвору на туберкульоз 
бабусю. 

Ще на початку війни нам при-
йшло повідомлення, що батько 
пропав безвісті. Але бабуся за-
вжди повторювала, що він живий. 
Так і сталося. Після війни його за-
лишили служити в Грузії, дали нам 
доволі велику кімнату, але без 
кухні, води та туалету. Дорожнеча 
тоді була страшна. Виручало тіль-
ки те, що в Грузії тепло – взимку 
можна зекономити на одязі та 
опаленні. Купляли хліб, кисле мо-
локо та медвеже м’ясо, бо воно 
було найдешевшим. 

В школі вчителі мене любили, 
особливо згадую вчительку мате-
матики. Іноді ми з нею змагалися 
– усно додавали, потім множили, і 
насамкінець віднімали. Коли мені 
вдавалося ї ї випередити, вона, 

плескаючи в долоні, сміючись 
кричала: «Ось, чортенятко, знову 
вона мене перемогла!». 

Оскільки на уроках фізкуль-
тури я вище за всіх стрибала та 
швидше за всіх бігала, вчитель по-
рекомендував займатися в секції 
легкої атлетики. В 14 років я вже 
брала участь у Всесоюзних зма-
ганнях разом із 17-річними. Грала 
разом із хлопцями у футбол, була 
центральною нападницею. Зага-
лом, у мене є спортивні розряди з 
бігу на короткі дистанції, стрибків 
вгору, волейболу, великого тенісу 
та спортивної гімнастики. 

У 12 років у мене вже була 
пухнаста коса нижче поясу і хлоп-
ці почали зізнаватися у бажанні 
дружити зі мною. Так, тоді це на-
зивалося дружбою. Я всіх їх від-
правляла до подруги Віри, якій 
йшов чотирнадцятий рік, а з нею 

ніхто дружити не хотів. Мені було 
ї ї дуже шкода. 

Потім ми переїхали в Україну. 
Мамі не підходив клімат Грузії, ї ї 
мучив постійний головний біль. 
Батьку на вибір запропонували 
кілька міст, врешті-решт ми обра-
ли Львів. Оскільки я раніше в шко-
лі не вивчала української мови, 
перший диктант написала на «1». 
Другий був уже на «2», згодом 
були й кращі оцінки. Але вище «4» 
я піднятися не змогла. Через те я 
отримала не золоту, а срібну ме-
даль після закінчення школи. 

Тоді я хотіла стати мікробі-
ологом, вбила собі в голову, що 
маю рятувати людей від раку. 
Поступила до Львівського універ-
ситету. Але після першого курсу 
мікробіологія мені вже здава-
лася не такою цікавою, я зайня-
лася ботанікою. Дослідження 
природи, практика в Карпатах, 
експедиції в різні куточки Украї-
ни, озера, ріки, полонини – все це 
здавалося мені захоплюючим та 
романтичним. 

Потім в аспірантурі я з не-
підйомним рюкзаком весь Крим 
пішки обійшла, досліджувала 
водорості у солоних водоймах. 
Пам’ятаю, як на озері Донузлав 
проби брала таємно, вночі, бо це 
була закрита зона – там стояла 
військова база і вибити з них до-
звіл на дослідження виявилося 
неможливим. Напередодні однієї 
з таких експедицій познайомила-
ся із майбутнім чоловіком. Їду в 
метро, думаю про те, що завтра 
на поїзд, на станції «Університет» 
заходить жінка з пишним буке-

том і якийсь юнак поруч починає 
перераховувати всі квіти з нього. 
Всі назвав, на останньому запнув-
ся. Я автоматично підказала. Він 
мене наздогнав на виході, запро-
понував піти в кіно, чи покатати-
ся на човні. Через три місяці ми 
одружилися. Відтоді ми все життя 
разом. 

Захистила кандидатську. На 
жаль, проблеми із здоров’ям за-
вадили закінчити докторську. Але 
й так вдалося зробити дуже бага-
то – написано 50 наукових статей, 
я дослідила біля 40 видів діатомо-
вих водоростей як нових для фло-
ри СРСР. 15 видів описані як нові 
для науки. Весь час працювала, 
писала вірші, займалася худож-
ньою самодіяльністю. Після вихо-
ду на пенсію змогла більше уваги 
приділити своїм батькам, забрала 
їх зі Львова до Вишневого, допо-
магала дітям у вихованні онука».

«З НАШОГО СЕЛА ПРИЗВАЛИ 5 ХЛОПЦІВ,

«У 12 РОКІВ ХЛОПЦІ ПОЧАЛИ ЗІЗНАВАТИСЯ

На конкурсі поезії під час 
нав чання у Львівському уні-
верситеті.

Тренування із спортивної 
гімнастики.

Під час служби. Микола Шкарупа 
зліва з автоматом.

ДВОХ ІЗ НИХ ПРИВЕЗЛИ ДОДОМУ В ЦИНКОВИХ ГРОБАХ»

У БАЖАННІ ДРУЖИТИ ЗІ МНОЮ» 
Нонна Водоп’ян реалізувала себе в спорті, науці і по-
езії, а також зробила значний внесок у розвиток віт-
чизняної ботаніки.

Микола Шкарупа шкодує, що після 
Афганістану не залишився в армії.

Спільне фото з афганськими союзниками.


