А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ ««Âèøãîðîä
Âèøãîðîä»» на 2015 рік?
Увага! Із другого півріччя ціни зміняться

У Вишгороді відділ передплати
Центру поштового зв’язку №10 (пл. Т. Шевченка, 2)
працює: понеділок — п’ятниця,
з 8:30 до12: 30 і з 13:30 до 17:30. Тел: (04596) 54-349

НА ФОТО:
Вишгородський міський голова
Віктор Решетняк, поруч —
голова Асоціації учасників АТО
Вишгородщини Денис Париж,
голова РДА Олександр Горган

Удачі
вам, побратими!

Індекс газети «Âèøãîðîä» у Каталозі місцевих періодичних видань 40007.
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«Граємо під символікою Вишгорода і пишаємось цим»

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Хокейний сезон
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Держава — це ми, народ, і лише народ вирішує, як йому жити.
Звісно, якщо захоче взяти на себе відповідальність за власне життя
Пішла брехня по селу: мовляв, нові територіальні об’єднання позбавлять людей можливості розпоряджатися
своєю землею. Розпускають ці чутки саме ті, хто зацікавлений прибрати земельку до своїх липких рук
Колонка редактора
Марина КОЧЕЛІСОВА
Тільки й чути: «Нас все одно ошукають», «На вибори не підемо», «Ми нічого не
вирішуєм», «Всі вони падлюки»…
Та скільки ж можна?.. Хіба не зрозуміло: як не ви, то інші за вас вирішать. І знов
будете ремствувати: «Падлю-ю-ю-ки!»
Дуже зручно: ні за що не відповідати, ні
уві що не втручатися, все критикувати. Не набридло, громадяни, — не бути господарями
на своїй землі? Продавати паї (замість того,
щоб по-хазяйськи працювати у фермерському
господарстві), а потім бідкатися: «Такі були

тваринницькі комплекси, помідорні поля та
ягідники — куди ж усе поділося?»
Так ви ж самі, шановні, і продали! Або просто пустили за вітром… Згадайте сертифікати
1990 років — часточки державного майна! Хто
з нас, обивателів, ним скористався — купив
акції підприємства, вклав у банк, на навчання дітей і т. інш.? Щось таких не знаю серед
своїх знайомих. Зате добре пам’ятаю, як ті
сертифікати за безцінь (по 50-100 купонів, а
потім — гривень) скуповували майбутні приХватизатори. Нескуплене і досі лежить серед
пожовклих документів: ми не скористалися
своєю часткою державного майна, тому що
традиційно не довіряли начальству. Держава
ж для нас — це не ми, а начальство.

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

То що — знову на ті самі граблі? Знову
не довіряємо і тому ні-чо-го не робимо, щоб
отримати новий статус громади та нові можливості. Ні, на протести під Кабмін і Верховну Раду — це ми «завсігда», а от взяти на
себе відповідальність, поміркувати, з ким і як
об’єднуватись, аби було вигідно усім…
Скільки помінялося владних структур в
Україні — і нагорі, і «на місцях», а поки Європа
не взялася — про реформи лише говорили. А
нині вони, хай із скрипом, та ідуть Вишгородщиною — децентралізація та адмінреформа.
Але ж як ідуть? Жодного нормального
обговорення (кому і з ким об’єднуватися) фактично не відбулося — тільки крик і звинувачення. Спритні ділки запустили провокаційні

чутки: будь-яке нове об’єднання, мовляв, позбавить людей можливості розпоряджатися
своєю землею — і громадяни заволали, як у
середньовічному польському сеймі: «Не позвОлям!»
Зірвано сесію Київоблради, що мала розглядати варіанти об’єднання місцевих громад
на Київщині. Ті, хто не хоче, щоб люди стали
справжніми господарями своєї землі, ті, хто
мріє прибрати цю земельку до своїх липких
рук, — організовують сільські громади на протести під Верховну Раду і Кабмін. Нахабно використовують і вікову недовіру селян до міста:
«Аааа, «розумники» приїдуть, все забудують,
заберуть нашу землю, ліс і річку!..»
Далі — на стор. 2

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Держава —
це ми, народ, і лише народ
вирішує, як йому жити.
Звісно, якщо захоче взяти
на себе відповідальність
за власне життя
Пішла брехня по селу:
мовляв, нові територіальні
об’єднання позбавлять людей
можливості розпоряджатися
своєю землею.
Розпускають ці чутки саме
ті, хто зацікавлений прибрати
земельку
до своїх липких рук
Марина КОЧЕЛІСОВА
(Початок на стор. 1)
По-перше, свої землі
ви самі вже поспродали.
А по-друге, саме тепер
місто зацікавлене у кращому житті передмістя і навколишніх сіл. Все частіше городяни обирають
місцем постійного проживання батьківщину чи
материзну, цілий рік живуть на дачах або купують ділянку на природі, щоб діти ходили по рідній землі босими ногами, набираючись здоров’я.
Все частіше онуки повертаються туди, де в дитинстві проводили літні й зимові канікули. Молода громада навчається та працює он-лайн (через
Інтернет), не виходячи з хати надовго. А принагідно відбудовує забуті Богом населені пункти.
Кожен хоче мати не тісну квартиру, а зручний власний будинок. Але в селі жити краще, ніж
у місті, — коли є ліхтарі на вулицях, вода і газ
на кухнях, вітряки чи сонячні батареї на дахах,
нормальні дороги — якими за 10 хвилин можна
доїхати до лікарні, міліції, пенсійного фонду, паспортного столу, РАГСу, земвідділу тощо.
Чи можуть мешканці одного села зробити асфальт, водопровід, каналізацію, провести
електрику та побудувати все необхідне за кошти
одного бюджету? Звісно, що ні, навіть у кредит.
А от, об’єднавши бюджети, — можуть зробити
чимало. Час зрозуміти, що держава не спроможна тримати все на власних плечах і тому-то
й надає повноваження на місця, щоби люди самі
вирішували, що робити найперше, а що — потім:
дорогу чи стадіон, дитсадок чи Будинок культури, центр творчості чи вітряки для вироблення
електроенергії, а може, почати із сонячних батарей, транспортних маршрутів чи шкільних автобусів...
Нам все одно доведеться все робити самим
— і що раніше ми це зробимо, то кращим буде
результат. За новим законом, на місцях — у новосформованих громадах — залишається 60 %
податків і зборів, зароблених на місці. На КОЖНОГО мешканця кожного населеного пункту
(село, селище чи місто) припадає ОДНАКОВА
сума бюджетних коштів — а сума бюджету громади залежить від кількості її мешканців.
Землю відібрати неможливо — закон це не
дозволяє. Право власності на земельну ділянку
або право на користування нею регулюється, поперше, головним Законом держави — Конституцією України, а, по-друге, закріплені Цивільним
та Земельним кодексами України.
То що, громадяни, сидимо і чекаємо «падлюк»? Чи, може, не дамо їм скористатися нашою
лінню, нехлюйством і невіглаством? Згадаємо,
що держава — це ми, і врешті станемо народом,
а не населенням?

Анонс
Про допомогу військовослужбовцям
АТО, демобілізованим, родинам
загиблих і готовність об’єктів
цивільного захисту та системи
оповіщення населення
Про це та інше ішлося на засіданні районного оперативного штабу, що відбулося
11 червня у малій залі адмінбудинку у Вишгороді за участю заступника голови Київської ОДА Дмитра Христюка.
Докладніше читайте на сайті газети
«Вишгород» і у наступному номері
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Реформування пенсійної системи
Наталія КУДРІНСЬКА,
перший заступник
начальника Управління
ПФУ у Вишгородському
районі
Кожна людина повинна формувати своє пенсійне майбутнє. Кожен із
нас має усвідомити, що
від того, як ми працюємо — офіційно чи
неофіційно, як отримуємо заробітну плату
— легально чи у конвертах, залежить розмір майбутньої пенсійної виплати: скільки
відраховували внесків, стільки в перспективі й отримуватимемо.
Тому передбачене у поданому на розгляд Верховної Ради законопроекті № 2767
впровадження в Україні накопичувальної системи — це життєва необхідність, що дозволить певною мірою фінансово розвантажити
нинішню солідарну систему та створити для
громадян ще одне джерело одержання пенсійних виплат.
Так, із 1 червня 2015 р. скасовано систему «спеціальних» пенсій та встановлено
для всіх категорій громадян (крім військовослужбовців) єдині принципи нарахування
пенсійних виплат. Це означає, що, незалежно від характеру роботи та категорій посад,
які громадяни обіймали, пенсії їм призначатимуться за нормами єдиного закону «Про
загальнообов’язкове
державне
пенсійне
страхування», і пенсії залежатимуть винятково від тривалості страхового стажу та розміру
заробітку.
Що стосується «спецпенсій», призначених

до 1 червня 2015 р., їх виплата здійснюватиметься у попередніх розмірах.
Законопроектом пропонується також перекласти на Державний бюджет України ряд
нинішніх витрат солідарної системи пенсійного страхування, тобто звільнити її від невластивих для неї виплат. У переліку того, що
необхідно зробити, — вдосконалення механізму відшкодування фінансування пільгових
пенсій. Законопроектом пропонується заміна
такого відшкодування на додатковий внесок у
складі єдиного соціального внеску.
Ще одна важлива новація законопроекту
— із 1 січня 2017 р. передбачається запровадити другий рівень системи пенсійного забезпечення — накопичувальну пенсійну систему.
Передбачається, що обов’язковому страхуванню підлягатимуть особи до 35 років. На
добровільних засадах у накопичувальній системі зможуть взяти участь і особи старшого
віку — від 36 до 55 років.
Розмір внеску у перший рік функціонування системи становитиме 2%, а надалі щороку
збільшуватиметься на 1% — до досягнення
максимального розміру — 7%. Разом із тим,
зі збільшенням розміру внеску для застрахованої особи, починаючи з 2018 р., відповідно
на такий же відсоток зменшуватиметься розмір єдиного соціального внеску для роботодавця, тобто відбудеться частковий перерозподіл сплати цього внеску від роботодавця
до працівника. Таким чином, у 2022 р., коли
ставка ЄСВ для громадянина складатиме 7%,
для роботодавця вона буде зменшена на 5%.
Наступним напрямком реформування
пенсійної системи є запровадження накопичувальної професійної системи. Вона тор-

Удачі вам, побратими!

Новації

кнеться осіб, а точніше – професій, які раніше
мали пільговий статус. Учасників цієї пенсійної програми буде розділено на п’ять категорій. До першої категорії відноситимуться особи, які працюють, за списком №1, до другої
— особи, які працюють, за списком №2, до
третьої — особи, які мають право на пенсію
за вислугою років (педагоги, лікарі), до четвертої — інженерно-технічний склад цивільної авіації, жінки — трактористи-машиністи та
інші, до п’ятої категорії — державні службовці
та прирівняні до них особи.
Громадяни, які сплачуватимуть страхові
внески за професійною пенсійною програмою, при досягненні визначеного цим законом віку або набуття певного стажу матимуть право на професійну пенсійну виплату.
Джерелом фінансування таких виплат стануть підвищені розміри страхового внеску,
які сплачуватимуться: для першої-четвертої
категорії учасників пенсійної програми — роботодавцем на користь працівників (у різних
для кожної групи працівників розмірах). Щодо
п’ятої категорії, то ці страхові внески у розмірі
2,5% сплачуватимуться самими державними
службовцями та прирівняними до них особами. Оскільки із заробітної плати держслужбовців утримується ЄСВ у розмірі 6,1%, то 2,5
% надходитимуть до професійного накопичувального фонду, а решта 3,6% — спрямовуватимуться до солідарної системи Пенсійного
фонду.
Таким чином розбудова багаторівневої й
багатокомпонентної системи дасть можливість підняти рівень пенсійного забезпечення
громадян, а також очистити Пенсійний фонд
від невластивих виплат.

Громадські організації

Ігор ТИХАН, голова Громадської ради
при Вишгородській райдержадміністрації
ФОТО – автор, спеціально для «Вишгорода»

Нещодавно у Вишгороді відбулися відкриті збори Асоціації учасників АТО Вишгородщини. На зборах були присутні волонтери, а також офіційні особи
– представники державної та місцевої влади, служб
і відомств.
Учасники АТО побачили, що влада дійсно готова йти
їм назустріч, будуючи конструктивний діалог і подаючи
руку допомоги у вирішенні складних соціальних питань.
З пропозиціями сприяння виступили Вишгородський
міський голова Віктор Решетняк, голова Вишгородської
РДА Олександр Горган, його заступник Валентина Духота.
Цікаву реабілітаційну програму психологічної допомоги учасникам АТО представила сестра Вікторія зі
Спасо-Преображенської обителі. (Сестри милосердя
цієї обителі здійснюють психологічну реабілітацію в Ірпінському військовому госпіталі).

Сигнали служби 102

Спіймали
Павло ПАНФЬОРОВ,
начальник Вишгородського
РВ ГУМВС України
в Київській області
З 1 по 9 червня в районі
зареєстровано 27 крадіжок
майна громадян, 6 повідомлень про нанесення тілесних ушкоджень, 18 ДТП, в
результаті яких 5 людей
травмовано та 2 загинуло,
10 повідомлень про пошкодження майна, 2 — про вчинення насильства в сім’ї.
Так, 2 червня до чергової
частини надійшло повідомлення від гр. М. з Лютежа
про те, що у неї з підсобного приміщення викрадено
електростанцію та металеву
тачку. Встановлено, що даний злочин скоїв місцевий
житель.
Цього ж дня у Вишгороді
у гр. Д. викрадено два плазмових телевізори. Особу, яка
скоїла злочин, встановлено.
У разі виявлення підозрілих осіб чи предметів — телефонуйте на лінію «102».

План об’єднання учасників АТО озвучили представники 11-го і 25-го батальйонів «Київська Русь», загону повітряних сил «Дика качка», батальйонів «Донбас» і
«Золоті ворота». На зборах були також представники 54-го батальйону, 24-ї та 72-ї
бригад.
Божої захисту – всім учасникам Асоціації, які чекають відправки в зону АТО.
Удачі вам, побратими! Бережи вас Господь.

Тренінг

Нова якість
публічних послуг
Влас. інф.
Довгострокова навчальна програма для
державних службовців та представників органів місцевого самоврядування «Нова якість
публічних послуг» – триває. Її організовано Вишгородською райдержадміністрацією спільно з американською організацією
«Global Leadership».
Другий тренінг програми пройшов днями в
адмінбудинку (пл. Шевченка,1) за участі працівників апарату та структурних підрозділів ВРДА,
територіальних органів центральних органів
державної виконавчої влади, представників підприємств, організацій та установ району, громадськості та ЗМІ.
Йшлося про якості держслужбовця. На історичних прикладах побачили, наскільки важливі
такі його риси, як лідерство, мудрість, патріотизм,
довіра, компетентність, креативність тощо.
Голова Вишгородської РДА Олександр Горган
зазначив:
— Головне завдання влади — створити умови
для того, щоб людина отримала необхідні їй послуги і залишилася задоволена результатом.
Он-лайн трансляція з його робочого кабінету
– це одна з ознак прозорості в роботі влади, складова, яка зменшує можливість корупційних дій.
Таким чином змінюється сама якість управління.

Новини

Пожежа у Василькові
У Василькові під Києвом палає нафтобаза. МВС
запевняє, що вогонь локалізовано і усе під контролем.
Правоохоронці розглядають три версії пожежі: грубі порушення правил зберігання нафтопродуктів, технічна
складова, навмисний підпал.
Більшість резервуарів із нафтопродуктами уже вигоріли. Внаслідок пожежі і вибухів четверо людей загинули, одна – зникла безвісти і дев’ятеро потрапили
у лікарню.

«Доповнення» на руку...
Терористичні «ДНР» і «ЛНР» у запропонованих доповненнях до Конституції України визнають території
Донбасу з особливим статусом «невід’ємною частиною
України».
У тексті йдеться про те, що «окремі райони з особливим статусом (або їх асоціації) є невід’ємною складовою частиною України».
При цьому перелік міст і районів Донецької та Луганської областей, які повинні отримати особливий
статус та основи такого статусу, на думку представників «ЛНР» і «ДНР», повинні бути визначені окремим
Законом України.
Також у додатках зазначено, що лідери «ЛНР» і
«ДНР» Ігор Плотницький і Олександр Захарченко повинні зберегти за собою посади.
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк підкреслює, що ні Москва, ні хто-небудь інший не має права
диктувати Україні, якою повинна бути її Конституція.

Наше місто

Вишгород

13 червня

2015 року
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Територія на Кургузова: дитсадок, парк, школа, житлова забудова.
Громадські слухання
Гаражі та дачі залишаються на місці
Ігор ТИХАН, підприємець, активіст Майдану,
голова Громадської ради
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Традиційно у дусі прозорості та відкритості міська
рада організовує та проводить громадські слухання. На
розгляд громади вже виносились питання будівництва
комунального яхт-клубу для дітей, реконструкції стадіону
«Енергетик», детального плану із захистом прибережної
зони та зони відпочинку дачного масиву «Дніпро», добровільного об’єднання громад району.
З метою упорядкування забудови нашого міста, з урахуванням побудови об’єктів соціальної інфраструктури (садочків, шкіл, Будинків культури тощо) міська рада проводить
низку громадських слухань щодо детального плану забудови
території нашого міста. Першим на розгляд громади винесено
план забудови на вул. Ю. Кургузова.
Зібрання мешканців для розгляду цього питання проходили 25 травня та 8 червня. На жаль, на слухання приходять не
тільки небайдужі вишгородці, патріоти і фахівці, а й різноманітні політикани, шахраї та усілякі «пророки» та «глашатаї».
Вічно незадоволені, одні й ті ж самі громадські діячі, які кочують із одних громадських слухань на інші та спекулюють
популярними гаслами.
На замовлення тих, хто рветься до влади, крикуни розпус-

кають по місту чутки, розклеюють листівки, пишуть у «жовтій» пресі про те, що завтра будуть зносити гаражі, дачі, забиратимуть майно у людей.
Так, і 8 червня, позуючи на камери і перед кишеньковою
пресою, проплачені «диригенти» закликали захоплювати кабінети та зали адміністрації. Цирк — та й годі! Шкода, квітів не
захопив для акторів та провокаторів …
Вже завтра ми побачимо в «безкоштовній» пресі опуси
про те, як дехто «захищає інтереси вишгородців» і яка «погана міська влада та міський голова». І там, безперечно, не
буде написано, що саме міська рада проводить ці слухання,
щоб почути думки людей та врахувати їх при плануванні зонування міста. Що саме Вишгородський міський голова наголосив: перед тим, як приймати детальний план, усі власники
об’єктів, які входять до зони планування, повинні отримати
акти про право власності на землю. Саме Віктор Решетняк
вже котрий рік поспіль намагається переконати так звану депутатську опозицію — займатися не передвиборчим розхитуванням ситуації, а хоча би благоустроєм міста (не кажучи вже
про свої безпосередні депутатські обов’язки) та, врешті-решт,
вирішити питання будівництва дитячого садочка і розширення
мережі інших навчальних закладів, яких від них давно чекають вишгородці.
Не напише «жовта» преса і про те, що будівництвом займається не міська рада, що будівництво — це бізнес найви-

щої політичної еліти країни, яка «під себе» приймає закони і
для якої дуже вигідна хаотична забудова — без будь-якого
плану. Саме міська рада намагається захистити інтереси
мешканців міста, приймаючи детальні плани будівництва.
Тоді ж на кого працюють так звані захисники народу, блокуючи розгляд детальних планів, будівництво дитячих садочків та інших соціальних об’єктів? Залишилось чекати недовго:
після виборів вони скинуть свої маски.

Детальний план території визначає її планувальну організацію і розвиток та зони ймовірного
розміщення об’єктів. А будівельні роботи здійснюються за конкретними проектами
Коментар фахівця
Тетяна ЗАЙЧЕНКО,
начальник відділу
містобудування та
архітектури
Вишгородської міськради
Зауваження, що надійшли до виконкому
після минулих громадських слухань, передані Державному проектному інституту «НДПІ
містобудування» на розгляд. Автори пропозицій отримають від фахівців відповідь про
доцільність і обґрунтованість цих зауважень
та чи будуть вони використані у поправках
до проекту.
Вже зараз можу сказати, що на Кургузова,
1-а, 1-б (мікрорайон «Ярославичи») врахуємо
проектні рішення: поряд із житловою забудовою
буде дитсадок на 280 дітей — у пішохідній доступності (300 м від житлової забудови) і пар-

Юридична абетка
Іван ЛАХТАРІН,
начальник юридичного
відділу апарату
виконавчого комітету
Вишгородської
міськради
Право власності на
земельну ділянку або
право
користування
земельною ділянкою
регулює головний Закон нашої держави –
Конституція України. Фундаментальні положення та визначення зазначених правовідносин закріплені Цивільним кодексом
та Земельним кодексом України.
Так, стаття 41 Конституції України говорить: кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю,
результатами своєї інтелектуальної, творчої
діяльності; право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом;
ніхто не може бути протиправно позбавлений
права власності; право приватної власності є
непорушним; примусове відчуження об’єктів
права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної
необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і
повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об’єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного
стану.
Стаття 316 Цивільного кодексу (ЦК) України дає поняття права власності: це є право
особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно
від волі інших осіб. Стаття 319 ЦК визначає,
що: власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд, а також має право вчиняти щодо свого
майна будь-які дії, які не суперечать зако-

кова зона.
Щодо гаражних кооперативів «Ветеран»,
«Лесной». За матеріалами Генерального плану
м. Вишгорода, дана зона передбачена як територія розташування об’єктів дорожнього сервісу. Ніхто не збирається обмежувати користувачів гаражів в подальшій приватизації землі під
гаражними боксами.
Гаражний кооператив «Гідромеханізатор»
— тут дещо інша історія. За матеріалами Генерального плану м. Вишгорода, дана зона передбачена для житлового будівництва та розміщення дошкільного дитячого закладу. При розробці
детального плану території на вул. Ю. Кургузова ми врахували існуючу ситуацію та залишили
більшіcть території під розташування об’єктів
дорожнього сервісу. Теж ніхто не збирається
обмежувати користувачів гаражів у подальшій
приватизації землі під гаражними боксами.
У школі «Сузір’я» — з’явиться новий корпус
на 22 класи.

До виконкому зверталися люди, схвильовані «звісткою», що будуть вирубувати ліс і зносити дачні масиви. Підкреслюю: за матеріалами
детального плану запропоновано дачні будинки
вищезазначеного масиву перевести в індивідуально-житлові будинки, з подальшим розвитком інженерної й транспортної інфраструктури
(централізованого водопостачання та водовідведення тощо).
І насамкінець хочу додати.
У даному випадку детальний план терито-

Репліка
Віктор РЕШЕТНЯК:
Хай як нас критикують, але ми будемо
проводити громадські слухання, щоб люди
могли на власні очі побачити плани, поставити прямі запитання фахівцям, почути відповіді. Я не лише їжджу, а й ходжу містом пішки,
з мешканцями міста спілкуюся не тільки на

рії на вул. Ю. Кургузова визначає тільки зону
ймовірного розміщення дитячого садка. Це
перший крок до реалізації даного проекту. Далі
необхідно розробити проект забудови території під дошкільний навчальний заклад (ДНЗ)
із благоустроєм паркової зони. Цей проект
визначить оптимальне місце розміщення дитячого дошкільного закладу з мінімальним навантаженням на навколишнє середовище та з
максимальним збереженням існуючих зелених
насаджень.
прийомах. Чую і знаю чимало. Не обіцяю «в
один день», але всі ваші доцільні пропозиції й
побажання, шановні вишгородці, будуть враховані у поточній роботі міськради.
Ще раз нагадую власникам гаражів у кооперативах — підготуйте на найближчу сесію
всі необхідні документи для приватизації землі, аби кожен власник гаража отримав право
власності на землю під гаражними боксами.

Забрати приватну власність не зможе ніхто
ну. При здійсненні своїх прав та виконанні
обов’язків власник зобов’язаний додержуватися моральних засад суспільства. Усім
власникам забезпечуються рівні умови здійснення своїх прав. Власник не може використовувати право власності на шкоду правам,
свободам та гідності громадян, інтересам
суспільства, погіршувати екологічну ситуацію
та природні якості землі; Держава не втручається у здійснення власником права
власності; діяльність власника може бути
обмежена чи припинена або власника може
бути зобов’язано допустити до користування
його майном інших осіб лише у випадках і в
порядку, встановлених законом.
Стаття 321 ЦК України встановлює також
принцип непорушності права власності: ніхто не може бути протиправно позбавлений
цього права чи обмежений у його здійсненні;
особа може бути позбавлена права власності
або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.
Примусове відчуження об’єктів права власності може бути застосоване лише як виняток
з мотивів суспільної необхідності на підставі і
в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього та повного відшкодування їх
вартості, крім випадків, встановлених частиною другою статті 353 цього Кодексу:
1. У разі стихійного лиха, аварії, епідемії,
епізоотії та за інших надзвичайних обставин,
з метою суспільної необхідності майно може
бути примусово відчужене у власника на підставі та в порядку, встановлених законом, за
умови попереднього і повного відшкодування
його вартості (реквізиція).
2. В умовах воєнного або надзвичайного
стану майно може бути примусово відчужене
у власника з наступним повним відшкодуванням його вартості.
3. Реквізоване майно переходить у власність держави або знищується.
4. Оцінка, за якою попередньому власни-

кові була відшкодована вартість реквізованого майна, може бути оскаржена до суду.
5. У разі реквізиції майна його попередній
власник може вимагати взамін надання йому
іншого майна, якщо це можливо.
6. Якщо після припинення надзвичайної
обставини реквізоване майно збереглося,
особа, якій воно належало, має право вимагати його повернення у судовому порядку.{Абзац перший частини шостої статті 353
із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 4765-VI від 17.05.2012} У разі повернення майна особі у неї поновлюється право власності на це майно, одночасно вона
зобов’язується повернути грошову суму або
річ, яка була нею одержана у зв’язку з реквізицією, з вирахуванням розумної плати за
використання цього майна.
Зміст права власності на землю розкриває стаття 78 Земельного кодексу (ЗК) України:
1. Право власності на землю — це право
володіти, користуватися і розпоряджатися земельними ділянками.
2. Право власності на землю набувається
та реалізується на підставі Конституції України, цього Кодексу, а також інших законів, що
видаються відповідно до них.
3. Земля в Україні може перебувати у приватній, комунальній та державній власності.
Визначення земельної ділянки як об’єкту
права власності надає стаття 79 ЗК:
1. Земельна ділянка — це частина земної
поверхні з установленими межами, певним
місцем розташування, з визначеними щодо
неї правами.
2. Право власності на земельну ділянку поширюється в її межах на поверхневий
(ґрунтовий) шар, а також на водні об’єкти,
ліси і багаторічні насадження, які на ній знаходяться, якщо інше не встановлено законом
та не порушує прав інших осіб.
3. Право власності на земельну ділянку

розповсюджується на простір, що знаходиться над та під поверхнею ділянки на висоту і
на глибину, необхідні для зведення житлових,
виробничих та інших будівель і споруд.
Поняття права власності на землю громадян України та іноземців дає стаття 81 ЗК
України:
1. Громадяни України набувають права
власності на земельні ділянки на підставі:
а) придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільноправовими угодами;
б) безоплатної передачі із земель державної і комунальної власності;
в) приватизації земельних ділянок, що
були раніше надані їм у користування;
г) прийняття спадщини;
ґ) виділення в натурі (на місцевості) належної їм земельної частки (паю).
2. Іноземці та особи без громадянства
можуть набувати права власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення в межах населених пунктів, а також на
земельні ділянки несільськогосподарського
призначення за межами населених пунктів,
на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що належать їм на праві приватної власності.
3. Іноземці та особи без громадянства
можуть набувати права власності на земельні ділянки відповідно до частини другої цієї
статті у разі:
а) придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільноправовими угодами;
б) викупу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що належать їм на праві власності;
в) прийняття спадщини.
4. Землі сільськогосподарського призначення, прийняті у спадщину іноземцями, а
також особами без громадянства, протягом
року підлягають відчуженню.

13 червня

Місто
духовної
слави
Наскільки випускники шкіл і учні старших класів знають славетну історію Вишгорода? Що відомо їм про життя та подвиг перших на Київській
Русі святих Бориса й Гліба, 1000-річчя загибелі й прославлення яких відзначає цього року Україна? Яким молодь бачить майбутнє свого міста й
чи хотіла б залишитися у ньому жити після закінчення навчального закладу? Аби з’ясувати це, Благодійний фонд «Покоління», головою якого
є відомий меценат Валерій Виговський, вирішив провести у навчальних
закладах вікторину «Вишгород златоглавий — місто духовної слави».
Катерина ЗУРМА
«ІЗ ТАКИМИ ПОКРОВИТЕЛЯМИ У НАС
ВЕЛИКЕ МАЙБУТНЄ»
Вікторина складалася із трьох частин. Перша торкалася безпосередньо історії Вишгорода, друга — славетного подвигу Бориса й Гліба,
а третя була творчою: уявити своє місто через
10-20 років.
Участь у вікторині взяло близько 300 учнів
старших класів двох шкіл — загальноосвітньої
№ 1, спеціалізованої «Сузір’я», гімназії «Інтелект» і Технічного ліцею НТУУ «КПІ». Цікаво
було перевірити не тільки, як глибоко старшокласники цікавляться минулим свого краю,
його видатними сторінками (особливо періодом
становлення Київської Русі, коли Вишгород відігравав не меншу роль, аніж Київ), а й довідатися, наскільки вони пов’язують своє майбутнє
із містом, у якому народилися, виросли, отримали освіту.
Понад 65% учнів виявили прекрасні знання, правильно відповівши на більшу частину
завдань. Причім, у конкурсі зголосилося взяти
участь і 47 шестикласників ЗОШ № 1. Попри
складні запитання, кожен із них постарався на
рівних конкурувати із учнями старших класів. А
Єлизавета С., Дарія Г., Анна Ш., Влад В., Валерія Ф., Михайло Ш., Олег Р., Микола З. та інші
за знаннями навіть випередили багатьох із них.
Як пояснив Артем П., «Мені не байдужа історія
Вишгорода, адже саме його, а не Київ, княгиня
Ольга обрала своєю резиденцією і саме тут поховали перших святих Бориса й Гліба. А з такими небесними покровителями на наше місто
чекає тільки велике майбутнє».

світ, незважаючи на те, що люблять своє місто
й вірять у його прекрасне майбутнє. Так само
й Тамара Б. не приховує, що манять її до себе
більш розвинені й сучасні міста, хоч і визнає,
що «Вишгород є самобутнім, із багатою історією й колоритом».
Миколу К. приваблює Львів. А Андрій Б. та
Максим П. свій вибір пов’язують із відсутністю у
Вишгороді вищих навчальних закладів та браком робочих місць. Один зауважив: «Мізерні
можливості для розвитку й кар’єрного росту є
найбільшим недоліком нашого міста». А інший
додав: «Мало перспектив для професійного
росту, а доступні вакансії — низькооплачувані». Ще більш категоричний у своїй позиції
Юрій Ц.: «Я б іще пожив у Вишгороді років із
10, а потім переїхав у більш розвинені держави.
Через дурнувату владу в Україні, несприятливі
умови для розвитку молоді, хоча в самому місті
так усе чудово». Андрій С. теж побачив великі перспективи у рідного міста, але зізнався:
«Переїхати хочу до Києва, бо Вишгород все ж
поступається столиці комфортністю й забезпеченістю».

Хочу бути художником

«ДВОХ БАТЬКІВЩИН НЕ БУВАЄ!»
А от решта учнів своє майбутнє пов’язує
з Вишгородом. Понад 70% учасників вікторини передбачають, що місто через 10-20 років
стане більш стабільним, охайним, процвітаючим, технічно розвиненим. Хоча визнають, що
далеко не все їх влаштовує. Втім, вірять, що
не тільки їм, а й їхнім дітям буде тут добре й
комфортно.
Аліна П. поділилася: «Вишгород стане
більш сучасним. Я чимало їздила, і це — найпрекрасніше місто, яке бачила. Вірю, що не
тільки мені, а й моїм дітям тут житиметься чудово». Юлія Б. вторить: «Бачу Вишгород процвітаючим мегаполісом, який захоплює своєю
красою та величчю. Місто вже популярне, а
через деякий час кожен мріятиме прогулятися
його вулицями. Звичайно, якщо зробимо його
ще гарнішим».
Взагалі у багатьох відповідях відчувається,
як діти вболівають за долю Вишгорода. «Я неодмінно залишуся після школи й докладу всіх зусиль, аби моє місто стало одним із найкращих
в Україні», — написав Богдан К. «Це буде європейське й технічно оновлене місто, якщо ми всі,
звісно, працюватимемо для щасливого майбутнього», — додав Семен Н. А Марія Л. щиро
розкрила душу: «Я обов’язково хотіла б, щоб
тут росли й навчалися мої діти. Бо це місто є
набагато затишнішим від Києва: воно таке маленьке, але таке рідне!» «У Вишгороді споконвіку живуть мої предки, а двох батьківщин не
буває», — лаконічно пояснив Іван Я. Аналогічну
думку висловив і Віктор Д. «Я тут народився і
хочу прожити все життя, адже на батьківщині
живеться краще!»

Із 16 червня до 19 липня у Національному культурно-мистецькому та музейному
комплексі «Мистецький Арсенал» (м. Київ,
вул. Лаврська, 12) триватиме проект «Катерина Білокур. Хочу бути художником!»
Відвідувачів чекають: масштабна ретроспектива робіт видатної мисткині ХХ століття, виставка робіт українських художниць,
які працюють у жанрі відеоарту, спеціальний
проект-перформанс режисера Олександра
Білозуба «Дві квітки кольору індиго», який
присвячено перегукам у творчості Катерини
Білокур і видатної мексиканської художниці ХХ сторіччя Фріди Кало; аудіоінсталяція
видатної української композиторки, яка
працює у жанрі електроакустики, — Алли
Загайкевич; ретроспектива документальних фільмів про життя і творчість Катерини
Білокур.

«ВИШГОРОД БУДЕ «ЛЕГЕНЯМИ» КИЄВА»
Із великим оптимізмом у майбутнє свого міста дивиться Олександр М.: «Вишгород
буде «легенями» Києва, культурною столицею
України, яка матиме найвищий показник життя
та забезпечення населення». «Незабаром багато киян залишать свої квартири й переїдуть
із шумної столиці до нашого спокійного та затишного містечка», — переконана Юлія К. Яна
Б. так само вважає, що «скоро Вишгород за величчю конкуруватиме із Києвом, і я зроблю все
для цього». Євгеній С. бачить місто «схожим на
сучасний Київ, розвиненим і конкурентноздатним». «Вишгород у всьому наздожене столицю», — не сумнівається Микола С. А Влад С.
взагалі замахнувся: «Переконаний, що не Київ,
а Вишгород стане столицею України. І в нас є
всі об’єктивні задатки».
А от 19 учнів (6,3%) вважають, що Вишго-

«МАЛО КАР’ЄРНИХ ПЕРСПЕКТИВ»
Однак однією із головних умов для перемоги був творчий конкурс. І більшість учнів сумлінно поставилися до нього, виклавши різнобарвну мозаїку цікавих думок та суджень щодо
майбутнього Вишгорода. Лише 13 старшокласників (4,3%) відверто написали, що після закінчення школи хочуть залишити місто. Щоправда, четверо з них обмовилися: ще остаточно не
визначилися з вибором.
Причини такого рішення різні. Дмитро З.,
скажімо, планує виїхати до США, бо там проживають його родичі й кличуть до себе. Перебратися за кордон збирається й Сергій М. «У
мене більше бажання боротися за своє майбутнє, аніж за майбутнє України», — щиро зізнався він. Ще трьох учнів — Сергія Д., Катерину С.
та Ларису К. — європейські країни притягують
більш високою зарплатнею та безбідним життям. А от Богдан Д. і Вікторія К. хочуть побачити
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род у майбутньому стане одним із елітних чи
спальних районів Києва. «Це буде європеїзоване місто в місті, з великою кількістю людей
і щасливих родин, великих домівок, що шпилями впираються в небо, і зелених насаджень»,
— мріє Олександра Ф. «Бачу Вишгород одним
із елітарних районів Києва, з розвиненою інфраструктурою та великим майбутнім», — впевнений Владислав Б. «Він буде спальним районом, куди люди охоче приїжджатимуть, щоб
відпочити й набратися сил та здоров’я», — розмірковує Михайло М.
Анастасія П. навпаки — сподівається, що
Київ не «проковтне» Вишгород. І такі думки висловлюють 8 учнів (2,6%). 14 старшокласників
(4,6%) переконані, що місто матиме статус сімейного. Як написала Юліана Х., «Воно дуже
хороше для виховання дітей. Люди хотітимуть
тут жити й створювати сім’ї». Щира в своїх думках й Аліна С.: «Це місто створене для сімейного затишку. У ньому приємно пройтися ввечері
по набережній і просто насолоджуватися природою». Олександр М. не приховує захоплення:
«Це справжній сімейний оазис: тихі освітлені
вулички, навколо зелень, багато усміхнених
приємних людей із щасливими дітьми».
«КНЯГИНЯ ОЛЬГА ПОДАЛА ПРИКЛАД.
НАМ — ПРОДОВЖУВАТИ»
27 учнів (9%) бачать Вишгород туристичною
Меккою. «У нас настільки самобутня історія, що
не використати цей козир — невиправдано перед майбутніми поколіннями, — написала Людмила К. — Рідко яке місто в Європі має таке
неповторне й насичене минуле. А наші пам’ятки
й святині за своєю унікальністю можуть претендувати на статус світових. Невже ми гірші від
європейців, що не здатні скористатися такими
дарами?» А Валерія Ч. висловила побажання:
«Хотілось би, щоб Вишгород став містом-легендою, куди зі всього світу приїжджали б туристи, аби побачити усю його неповторну красу».
«Місто було духовним центром Київської Русі,
— написав Максим Р. — Про такий туристичний центр мріє будь-яка країна світу». «Княгиня Ольга подала приклад, обравши Вишгород
своєю резиденцією, — додала Софія Г. — Вона
вже тоді передбачала майбутню славу нашого
міста. Нам — продовжувати».
11 старшокласників (3%) вважають, що
назріла необхідність у проведенні метро до
Вишгорода. «Із появою метро буде ще більше
туристів, аби тільки відвідати наші історичні місця та відчути атмосферу міста», — поділилася
Марина К.
Чимало дітей (8,3%) бачать Вишгород у
спортивній славі. «Це буде оздоровчо-спортивне місто, — переконаний Ельдар Р. — Тут побудують велодоріжки, спортивні майданчики,
спортзали, оздоблять пляжі». «У багатьох країнах світу про Україну довідалися зі спортивних
досягнень наших чемпіонів, — розмірковує Дарія К. — Нам слід активно розвивати ДЮСШ та
секції, збудувати басейн і ковзанку, бо є безліч
молоді, яка прагне активно заявити про себе в
спорті». «У нас прекрасна спортивна юнь, —
вважає Андрій Д., — і є всі можливості перетворити Вишгород у місто чемпіонів із славними
спортивними досягненнями».
«БРАКУЄ УМОВ
ДЛЯ ОСОБИСТОГО РОЗВИТКУ»
Ну, а що ж не вдовольняє школярів? 56
учасників вікторини (18,6%) хотіли би бачити у
Вишгороді кращу інфраструктуру, більш розвинені економіку та соціальну сферу. «Місту
потрібно більше лікарень, супермаркетів, торговельних центрів, кафе», — написала Марія
Ш. Про відкриття нових освітніх гуртків, розважальних центрів, культурних закладів — кінотеатрів, театрів, музеїв — мріє 109 учнів (36,3%).

43 старшокласники (14,3%) невдоволені тим,
що у Вишгороді немає вищих навчальних закладів, спеціалізованих коледжів та ліцеїв. «У
місті бракує умов для особистого розвитку», —
написав Богдан Б. А Маргарита Л. додала: «Я
б відкрила більше дитячих центрів творчості:
дуже багато дітей, а далеко не всі мають можливість їх відвідувати».
Про дефіцит робочих місць та високооплачуваної роботи просигналізували 31 учень
(10,3%). «Хотілось би, щоб Вишгород став
містом, де кожний упевнений у завтрашньому
дні, — висловив побажання Євген Ч. — І щоб
кількість робочих місць відповідала кількості
працездатних, а людям не потрібно було розлучатися із родинами, їдучи на заробітки за
кордон».
Ще 39 (13%) вважають, що Вишгороду потрібно більше шкіл та дитячих садків із кращими умовами для розвитку й навчання. «У нас
активно захопилися зведенням нових багатоповерхівок і зовсім не турбуються про нові школи та дитячі садки. Хто ж із молодих сімей тоді
тут залишатиметься?», — логічно розмірковує
Михайло В.
«КАМ’ЯНІ ДЖУНГЛІ»
ЧИ «ЗЕЛЕНИЙ МАЄТОК»?
Взагалі невдоволені тим, що Вишгород хаотично й необдумано розбудовується, — 32 учні
(10,6%). «Місто повинне збагачуватися парками, скверами, клумбами, екзотичними квітами,
а не висотними забудовами, які перетворюють
його в кам’яні джунглі», — висловила своє бачення Аліна С. «Якщо не зупинити цю будівельну навалу, — визнав Олександр П., — то дуже
скоро місто перетвориться на кам’яний привид,
з вирубаними лісами та захаращеним довкіллям». «Усіх страшенно дратує те, що вирубують
ліси заради будівництва», — додала Софія П.
37 старшокласників (12,3%) прагнуть бачити Вишгород зеленим, охайнішим, з європейськими дорогами. «Не може місто претендувати на якусь роль, перебуваючи в купі сміття»,
— резюмувала Анастасія Т. «Вишгород можна
перетворити в місто-мрію, — висловила своє
бачення Олена С. — Є прекрасне довкілля й
ліси, Київське море, Дніпро, озера, ставки, а
природний ландшафт заспокоює й надихає.
За кордоном уже давно б скористалися такими перевагами». А Тетяна С. поділилася, що
сприймає Вишгород у майбутньому «великим
зеленим маєтком із сучасними парками, скульптурами, фонтанами, мистецькими витворами,
у якому часто проводять фестивалі, концерти,
змагання, конкурси». «Це буде екологічно чисте місто, з великими хмарочосами, які живляться сонячною енергією, а по дорогах їздять лише
електромашини та велосипеди», — написав
шестикласник Микола З. «Вишгород потрібно
розвивати, але вдумливо, з урахуванням думок
мешканців і шануванням спадщини», — додала
Олександра П.
П’ятеро учасників вікторини відзначили
необхідність запобігання корупції на місцевому
рівні і те, що «нам потрібні непідкупні, доброзичливі депутати й мер». А Карина С. підсумувала: «Чекаємо на зміни! Я вірю в потенціал
Вишгорода, але ще багато роботи з розчищення авгієвих стаєнь».
...Переможцями вікторини визнано тих, хто
надав найбільш вичерпні відповіді. Це учні СШ
«Сузір’я» Олександра Ущаповська і Маргарита Ленчук (9-А) та Валерія Чалих (9 –ІТ); старшокласники ЗОШ № 1 Олександра Пождема і
Катерина Солонікова (10-А) та Михайло Тєрєнтьєв (9-Б); учні 9-Б класу ВРГ «Інтелект» Роман
Серебряков, Валерія Утюжнікова, Антон Клименко та представники Технічного ліцею Юлія
Калашнік (10 економічний клас) і Ольга Вербова (9 математичний клас).

Живемо ЗДОРОВО

Вишгород

13 червня

2015 року

5

Свято для дітей
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ «Вишгород»

Саме так називався дитячий фестиваль, який проходив 6
червня на набережній Київського
«моря» з нагоди Дня захисту дітей.
Організував
свято
депутат
Вишгородської міськради, голова
Вишгородського районного осередку Всеукраїнської громадської організації Федерації хортингу Віктор
Шубка за підтримки Української
Федерації хортингу та ВГО «Молода Країна».
Для гостей свята проводили
показові виступи спорт-клуби «Витязь» (тренер з хортингу — Віктор
Шубка) та «Комета» (тренер з кіокушинкай карате — Олександр
Чертков). Веселим виконанням
пісень дітей розважали вихованці Вишгородського районного ЦТ

«Від серця України — до серця дитини»
«Дивосвіт» — вокальний ансамбль «Візерунок»
(керівник — Тетяна Литвин), а танцювальними номерами — студія сучасної хореографії
«Liberty» (керівник — Павло Лук’яненко).

Усі охочі могли взяти участь у благодійній
акції — запуску небесних ліхтариків. Малечу веселили клоуни, фокусники, аніматор, частували
солодощами.

Активну участь у організації дитячого
фестивалю «Від серця України — до серця
дитини» взяла політична партія «Воля».

Наші взяли Кременчук
Микола ГОРОВИЙ,
директор КП «Управління з розвитку фізичної культури
і спорту Вишгородської міськради»
ФОТО – архів КП «УФКС», спеціально для «Вишгорода»

ФутГОЛ

9 червня в Кременчуці закінчилась І стадія плей-офф
змагань Першості України серед дитячо-юнацьких команд U-15. Звісно, що Вишгородський футбольний клуб
«Чайка» (комплексна міська дитячо-юнацька спортивна
школа) взяв найактивнішу участь у цьому національному чемпіонаті, виборовши право участі у плей-оффі.
На превелику радість, уже перший матч у Кременчуці
завершився перемогою вишгородських футболістів (тренер
Валерій Сидорчук). З рахунком 2:1 перемогли команду ФК
«Кремінь», минулорічного чемпіона України серед дитячоюнацьких команд U-14.
Матч-відповідь відбудеться 13 червня у Вишгороді,
на стадіоні «Енергетик», о 17:00. Приходьте вболівати за
своїх!

«Граємо під символікою Вишгорода і пишаємось цим»
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО — архів ХК «Вишгород»

Хокейний сезон

У любителів хокею Київщини кінець травня знаменує
завершення Відкритого чемпіонату аматорської хокейної
ліги Києва. Ветерани і молодь мали змогу позмагатися за
лідерство та продемонструвати свою майстерність, а поціновувачі цього справжнього чоловічого спорту — насолодитися динамічним видовищем.
Хокейна команда «Вишгород» (капітан і тренер Сергій Рублівський) у Аматорській хокейній лізі (АХЛ) із п’яти років існування третій поспіль захистила титул чемпіонів. Серед суперників — двадцять команд із різних куточків Київської області.
У цьогорічному батлі вишгородці грали у двох складах.
Успішно дебютувала ХК «Вишгород 2» (капітан Олександр
Перегонцев), яка у своїй лізі КХЛ (Київська хокейна ліга) виборола першість. Чемпіонат тривав дев’ять місяців. Команда
зіграла понад тридцять (!) ігор. Дебютував у складі «Вишгород
2» і Андрій Пещерін, голова ВГО «Молода Країна», президент
нашого хокейного клубу «Вишгород», який підтримує розвиток хокейного клубу і сам охоче займається цим спортом.
Драматично розгорнувся фінал на Кубок чемпіонату Києва. Долю поєдинків вирішили останні ігри. У запеклій боротьбі
із розривом у одне очко обидві вишгородські команди посіли
почесні другі місця.
Спеціальними призами відзначили кращих гравців чем-

піонату. Їх отримали і вишгородські хокеїсти. Кращими тренерами у КХЛ визнали Сергія Рублівського та Олександра
Скорохода, кращим бомбардиром — Олександра Тищенка,
кращим воротарем — Артема Скорохода, кращим захисником — Сергія Тимошенка, відзначили й найстаршого гравця,
який нічим не поступається молодшим хокеїстам турніру з команди «Вишгород», — Григорія Дешевого (йому незабаром
— 60).
Але на цьому хокейний сезон не закінчується — розпочався турнір на Літній кубок із хокею. Бажаємо нашим спортсменам вдалого сезону, без травм. І щоб вони радували своїх
уболівальників хорошою грою і перемогами.
«Ми розпочинали тренуватися ще з початку 80-х-90-х
р.р. Та, на жаль, стадіон закрили… У 2010 році голова ВГО
«Молода Країна» Андрій Пещерін відкрив у Вишгороді каток
і з того часу підтримує нашу команду. Ми тренувались безкоштовно, — розповідає капітан команди, тренер ХК «Вишгород» Сергій Рублівський. — Започаткували хокейний
турнір «Кубок мера». З часом склад команди поповнювався.
І кілька років тому у нашому хокейному клубі сформувалось
дві повноцінні команди «Вишгород» та «Вишгород 2». Граємо
під символікою Вишгорода і пишаємось цим.
З метою розвитку дитячого хокею на базі хокейного клубу
відкрито секцію, в якій уже займається близько 30 дітей від 6
до 16 років. Міська влада обіцяє виділити нам місце для катка,
ми чекаємо і сподіваємось, що це не пусті слова».

Регата пам’яті

Козацька чайка

До речі, перші вихованці Сергія Рублівського уже грали у
складі «Вишгород 2».
Прикро, що лише невелика кількість вишгородців знають
про існування хокейної команди, яка грає під прапором Вишгорода. У хокейному клубі переважно вишгородці і ті, кому
близьке наше місто. Давайте підтримувати своїх спортсменів
разом.
За анонсами наступних ігор слідкуйте на шпальтах та на
сайті нашої газети.

Анатолій МИСЬКО, головний суддя регати
ФОТО – Тетяна ШВЕДУН, спеціально для «Вишгорода»

Вітрильницький фестиваль «Козацька чайка» — традиційне вшанування та воскресіння пам’яті про віковічну боротьбу українського
народу за самоствердження і незалежність, зокрема і пам’яті про Небесну сотню та бойовища на Сході України.
У 17-ому вітрильницькому фестивалі «Козацька чайка-2015», присвяченому Героям України, взяли участь 8 крейсерських кільових яхт та
крейсерських шверт-ботів, загін віндсерферів та шверт-боти «Оптиміст»
— усього 42 особи. Вітрильники: «Аметист» (капітан Євген Пещерін),
«Веста» (капітан Лідія Мельникова), «Hanse-320» (капітан Павло Колобов), «Естра» (капітан Пилип Семенів), «Анна Марія» (капітан Сергій Черепанцев).
У групі «дефіліада» — яхти «Шанс», «Оксамит України» та «Вікторія».
Віндсерфери —10 вимпелів, «Оптимісти» (5 посудин) — а всього — 23
вітрильники.
«Блакитну стрічку» регати виборола яхта «Аметист».
Всі лауреати, призери і судді відзначені дипломами та медалями.
Меценат заходу — Євген Пещерін. Спонсор — Василь Колобов.
Наступна вітрильницька регата «Кубок княгині Ольги» відбудеться у
липні.
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПО Н Е ДІ ЛО К , 15 Ч Е Р ВНЯ
ТЕТ
06:50 М/с «Машинi казки»
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с «Смурфiки»
11:00 Т/с «Маленькi
таємницi»
13:10 Дiм за тиждень
14:00 Панянка-селянка
16:00, 19:55 Вiталька
16:55, 21:00 Країна У
17:55, 18:55 Т/с «Кухня»
18:25, 19:25 Т/с
«Свiтлофор»
20:30 Дамочки рулять
22:00 Т/с «Ангел або
Демон»
00:00 Х/ф «Реквiєм за
вбивцею»
ТОНіС
06:00 Х/ф «Веселi
хлоп’ята»
07:30 Дика природа
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 21:35 Iменалегенди
11:30 Новонародженi
тварини
12:15 Комета-вбивця
14:00 Апокалiпсис: друга
свiтова вiйна

15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
15:40 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
20:00 Великi битви
20:30, 23:30 П’ятий вимiр
22:40 Всесвiт
ТРК «УКРАїНА»
06:50, 07:10, 08:10 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
09:15 Реальна мiстика
10:00 Т/с «Андрiйко»
13:50, 15:30 Т/с
«Адвокат»
18:00 Т/с «Безсмертник.
Рай там, де ти»
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Країна 03»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Форсаж 5»
УТ-1
06:30, 07:00, 08:00, 21:00
Новини
07:20 Ера будiвництва
07:25, 23:30 На слуху
08:20 Новини звiдусiль
08:35 Телемагазин

09:10, 16:00 Синхронне
плавання
10:20, 15:30 Веслування
на байдарках i каное
11:00 Водне поло
(Україна - Iталiя)
13:40 Вiкно в Америку
19:30 Європейськi iгри.
Настiльний тенiс
21:35 Європейськi iгри.
Щоденник
21:50 Подорожнi
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
08:45, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:40, 11:00, 12:20
«Чотири весiлля - 3»
13:35, 14:10 «Слiпа»
14:45 «Не бреши менi»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
17:10 Т/с «Моя кохана
Дiла»
20:30, 21:35 Т/с «Свати
- 1»
22:45 Т/с

«Склiфосовський»
23:45 «Мiнкульт»
2+2
08:40 Т/с «Пригоди
Мерлiна-3»
11:40 Х/ф «Здiйнятися
над сонцем»
14:10 «Вайпаут»
16:30 «Top Gear»
17:30, 19:00 «ДжеДАI»
18:30, 23:30 «Спецкор»
19:20 «Люстратор 7.62»
20:20 Т/с «Перевiзник-2»
21:20 Х/ф «Робокоп:
Падiння та полум’я»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00, 00:00
Час новин
07:10, 08:15, 22:15, 23:20
Бiзнес-час
07:30, 08:30, 09:45, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 15:33,
16:30, 17:30, 18:30, 22:30,
23:25 Час: важливо
07:50 Автопiлот-новини
09:15, 14:15 Час:
пiдсумки тижня з В.

Гайдукевичем
10:35 Машина часу
11:35 Велика полiтика
15:15, 15:37, 16:10, 16:34
«Єдина родина»
17:19, 17:35, 18:15, 20:00
Україна - понад усе!
21:10 Погляд
21:40 Час-Тайм
23:35 Територiя закону
ICTV
06:10, 19:20 Надзвичайнi
новини
06:55 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини
10:10 Т/с «Чорний
список»
11:50, 13:20 Паралельний
свiт
12:45, 15:45 Факти. День
13:30 Провокатор
14:50, 16:20 Х/ф «Васабi»
17:05 Х/ф «Пристрель їх!»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Дiстало!
21:35 Свобода слова
ІНТЕР
06:20 Мультфiльми

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Т/с «Жити далi»
11:20, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
12:45 «Судовi справи»
13:30, 14:20 «Сiмейний
суд»
15:25, 16:15 «Жди меня»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Поверни моє
кохання»
K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
15:00, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
17:10 «Звана вечеря»

19:10 «Орел i Решка»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Х/ф «Хай щастить,
Чак»
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55
«Вiдкритий мiкрофон»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
18:50 «Паспортний стiл»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
22:30 «Служба порятунку»
23:25 «Якiсне життя»
МЕГА
06:00, 16:50 У пошуках
iстини
06:50, 16:00 Правила
життя
07:40, 17:40 Мiстична
Україна
08:30, 18:30 Секретнi

територiї
10:10 Дика Iталiя
11:10, 13:40 Мисливець
та жертва
12:00, 21:40 Вiн i вона.
Бiй за життя
14:30, 20:40 Скарби зi
звалища
15:30, 20:10 Наука
22:30 Дикi Аппалачi
23:30 Покер
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:35, 07:43, 10:00
Kids Time
06:05 М/с «Пригоди
Джекi Чана»
07:40 М/с «Барбоскiни»
07:45 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
08:05 М/с «Том i Джеррi»
10:03 Т/с «Друзi»
11:55 Уральськi пельменi
14:00 Т/с «Татусевi
дочки»
18:00 Репортер
19:00 Ревiзор
21:20 Страстi за
Ревiзором
23:15 ППШ-2
НТН

06:45 Х/ф «Коли дерева
були великими»
08:20 «Правда життя»
09:55 «Бенефiс
«Кроликiв». 30 рокiв
гумору»
11:35 Х/ф «Команда мрiї»
13:15 Т/с «Грабуй
награбоване»
14:55 Т/с «Пандора»
19:00, 21:30 «Свiдок»
19:30 Т/с «Хранитель»
22:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк
- 5»
23:40 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес - 3»
СТБ
06:20, 16:00 «Все буде
добре!»
08:00, 18:30 «За живе!»
09:15 Х/ф «Термiново
шукаю чоловiка»
11:10 Х/ф «Це мiй собака»
13:05, 20:00 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
21:00 «Мiстичнi iсторiї 2 з
Павлом Костiциним»
22:35 «Вагiтна в 16»
23:50 «Дочки-матерi»

ВI В ТО Р О К , 1 6 Ч Е Р ВНЯ
ТЕТ
06:50 М/с «Машинi казки»
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с «Смурфiки»
13:00 Дiм за тиждень
13:50 Панянка-селянка
16:55, 21:00 Країна У
17:55, 18:55 Т/с «Кухня»
18:25, 19:25 Т/с
«Свiтлофор»
20:30 Дамочки рулять
22:00 Т/с «Ангел або
Демон»
23:00 Щоденники
Темного
ТОНіС
06:10, 20:00 Великi битви
06:40, 16:00, 23:30 П’ятий
вимiр
09:50, 15:40 «Цивiлiзацiя
Incognita»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 22:10 Iменалегенди
12:15 «Секрети закулiсся
з О. Ржавським»
13:10 Кримiнальнi iсторiї
14:00, 22:35 Всесвiт
19:00 В гостях у Д.
Гордона. В. Зельдiн

21:30 Вiдлуння
ТРК «УКРАїНА»
06:05, 14:20, 15:30 Т/с
«Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
10:00, 19:45 «Говорить
Україна»
12:20, 21:00 Т/с «Країна
03»
18:00 Т/с «Безсмертник.
Рай там, де ти»
23:30 Реальна мiстика
УТ-1
06:30, 07:00, 08:00, 21:00
Новини
08:20 Новини звiдусiль
08:30 Паспортний сервiс
10:25 Подорожнi
11:30 Європейськi iгри
12:05 Утеодин з Майклом
Щуром
12:30 Дорогi депутати
21:50 Вiйна i мир
23:00, 00:00 Пiдсумки
23:25 Вертикаль влади

КАНАЛ 1+1
06:15, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:45
ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
08:45, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:40 «Чотири весiлля - 3»
11:00, 12:20 Т/с «Свати
- 1»
14:10 «Слiпа»
14:45 «Не бреши менi»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
17:10 Т/с «Моя кохана
Дiла»
20:30, 21:40 Т/с «Свати
- 2»
22:45 Т/с
«Склiфосовський»
2+2
06:40 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:40, 19:00 «ДжеДАI»
09:00, 18:30, 23:30
Новини «Спецкор»
09:30 «Люстратор 7.62»
09:40 Д/п «Зброя
майбутнього»

10:40 Х/ф «Цiль номер
один»
14:00 Т/с «Iнспектор
Алекс»
16:00, 20:20 Т/с
«Перевiзник-2»
17:00 «СуперОблом.
UA-2»
19:20 «Секретнi
матерiали»
21:20 Х/ф «Робокоп:
Темне правосуддя»
00:00 «ПАТРIОТ.UA з Н.
Якимович»
5 КАНАЛ
06:30, 06:50, 07:05, 07:15,
07:35, 08:10, 08:20, 08:35
Ранок на П’ятому
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00, 00:00
Час новин
07:10, 08:15, 22:45, 23:20
Бiзнес-час
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
22:30, 23:25 Час: важливо
07:50 Автопiлот-новини
09:35 Кордон держави

13:10, 14:10 День
15:35 Дiалоги з
Патрiархом
16:35 Пiслязавтра
17:15, 17:35, 18:14, 18:31
Україна - понад усе!
20:00 Час: пiдсумки дня
23:30 Мiграцiйний вектор
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Т/с «Чорний
список»
12:45, 15:45 Факти. День
13:10 Паралельний свiт
14:05 Провокатор
15:05, 16:20, 20:20
Громадянська оборона
16:45 Дiстало!
17:50, 22:35 Т/с
«Лягавий»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
21:35 Т/с «Пристрастi за
Чапаєм»
23:25 Т/с «Ганнiбал»
ІНТЕР
06:30 Мультфiльми

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 00:10 Т/с «Жити
далi»
10:20, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
13:45, 14:20 «Сiмейний
суд»
15:35, 16:15 Т/с «Завжди
говори «Завжди»-5»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Поверни моє
кохання»
K1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 19:10 «Орел i
Решка»
15:00, 20:00 «Орел i

Решка. На краю свiту»
17:10 «Звана вечеря»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
14:55, 16:00, 16:55, 18:55
«Вiдкритий мiкрофон»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20 «Столиця»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
21:25 «Київський ринг з
Реною Назаровою»
22:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:25 «Життєвi iсторiї»
МЕГА
06:00, 16:50 У пошуках
iстини
06:50, 16:00 Правила
життя
07:40, 17:40 Мiстична
Україна
08:30, 18:30 Секретнi

територiї
09:20, 19:20 У пошуках
пригод
10:10 Дика Iталiя
11:10, 13:40 Мисливець
та жертва
14:30, 20:40 Скарби зi
звалища
21:40 Вiн i вона. Бiй за
життя
22:30 Невiдома Австралiя
23:30 Шокуюче вiдео
НОВИЙ КАНАЛ
07:32 М/с «Барбоскiни»
07:37 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
08:00, 18:00 Репортер
08:05 Єралаш
10:00 Т/с «Друзi»
11:55 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
16:35 Т/с «Вiсiмдесятi»
18:15 Абзац!
19:00 Т/с «Останнiй iз
Магiкян»
21:55 Герої та коханцi
23:05 Х/ф «Скеля»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi

справи»
09:50 Т/с «Коломбо»
11:40, 22:00 Т/с «CSI:
Нью-Йорк - 5»
13:10 Т/с «Копиновобранцi - 2»
15:00, 19:00, 21:30
«Свiдок»
15:15, 19:30 Т/с
«Хранитель»
17:00 «Детективи»
23:40 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес - 3»
00:35 Т/с «Мертва
зона»
СТБ
06:25, 16:00 «Все буде
добре!»
08:05, 18:30 «За живе!»
09:15 Х/ф «Дiамантова
рука»
11:10, 20:00 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
12:10 «МастерШеф 4»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
21:00 «Мiстичнi
iсторiї 2 з Павлом
Костiциним»
22:35 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»

С Е Р Е ДА , 1 7 Ч Е Р ВНЯ
ТЕТ
06:50 М/с «Машинi казки»
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с «Смурфiки»
11:00 Т/с «Маленькi
таємницi»
13:00 Дiм за тиждень
17:55, 18:55 Т/с «Кухня»
18:25, 19:25 Т/с
«Свiтлофор»
20:30 Дамочки рулять
22:00 Т/с «Ангел або
Демон»
23:00 Щоденники
Темного
ТОНіС
05:55, 07:40, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний пульс»
07:15, 09:50 «Цивiлiзацiя
Incognita»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:30 Iмена-легенди
13:00 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
15:40 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
16:00, 23:00 П’ятий вимiр
17:45 Кримiнальнi iсторiї
18:10 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом»

19:00 В гостях у Д.
Гордона. Д. Гнатюк
21:30 «Глобал - 3000»
00:00 «Латинський
коханець»

19:30 ДебатиPRO
21:35 Європейськi iгри.
Щоденник
22:00 Слiдство. Iнфо
23:00, 00:00 Пiдсумки

ТРК «УКРАїНА»
06:05, 14:20, 15:30, 00:20
Т/с «Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
09:15 Зiрковий шлях
10:00, 19:45 «Говорить
Україна»
12:20, 21:00 Т/с «Країна
03»
18:00 Т/с «Безсмертник.
Рай там, де ти»
23:00 Подiї дня
23:30 Реальна мiстика

КАНАЛ 1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:45
ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
08:45, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:40 «Чотири весiлля
- 3»
11:00, 12:20 Т/с «Свати
- 2»
13:35, 14:10 «Слiпа»
14:45 «Не бреши менi»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
17:10 Т/с «Моя кохана
Дiла»
20:30, 21:40 Т/с «Свати
- 3»
22:45 Т/с
«Склiфосовський»

УТ-1
06:30, 07:00, 08:00, 21:00
Новини
07:25, 23:35 На слуху
08:30 Паспортний сервiс
08:35 Телемагазин
13:10 Вiйна i мир
13:50 Фольк-music
15:00, 17:00 Європейськi
iгри
16:15 Свiтло

2+2
08:40, 19:00 «ДжеДАI»

09:00, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:30 «Люстратор 7.62»
09:40 Д/п «Зброя
майбутнього»
12:15 Х/ф «Ураган 500
миль на годину»
14:00 Т/с «Iнспектор
Алекс»
16:00, 20:20 Т/с
«Перевiзник-2»
17:00 «СуперОблом.
UA-2»
19:20 Д/п «Страшне
завтра. Донбас:
Енергетика»
21:20 Х/ф «Робокоп:
Розплавлення»
00:00 «ПАТРIОТ.UA з
Наталкою Якимович»
5 КАНАЛ
06:30, 06:50, 07:05, 07:15,
07:35, 08:10, 08:20, 08:35
Ранок на П’ятому
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00 Час
новин
07:10, 08:15 Бiзнес-час
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,

11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
00:00 Час: важливо
15:35 Модне здоров’я
16:10, 16:32, 17:15, 17:35,
18:15, 20:00 Україна понад усе!
18:35 Невигаданi iсторiї
21:10 Погляд
22:30 Клуб реформ
23:48 Мiсцевий час
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Т/с «Чорний
список»
12:45, 15:45 Факти. День
13:10 Паралельний свiт
14:10 Провокатор
15:05, 16:20
Громадянська оборона
16:45 Дiстало!
17:50, 22:35 Т/с
«Лягавий»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:35 Т/с «Пристрастi за
Чапаєм»
23:25 Т/с «Ганнiбал»

ІНТЕР
06:30 Мультфiльми
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
10:20, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
12:45 «Судовi справи»
13:45, 14:20 «Сiмейний
суд»
15:35 Т/с «Завжди говори
«Завжди» 6»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
21:00 Т/с «Поверни моє
кохання»
K1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 19:10 «Орел i
Решка»

15:00, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:25 «Служба порятунку»
МЕГА
06:00, 16:50 У пошуках
iстини
07:40, 17:40 Мiстична
Україна
08:30, 18:30 Секретнi
територiї
09:20, 19:20 У пошуках
пригод

10:10 Дикi Аппалачi
11:10, 13:40 Мисливець
та жертва
12:00 Шукачi
неприємностей
12:50 Путiвка до пекла
14:30, 20:40 Скарби зi
звалища
15:30, 20:10 Наука
21:40 Вiн i вона. Бiй за
життя
23:30 Покер
НОВИЙ КАНАЛ
07:30, 07:35, 07:55 Kids
Time
07:32 М/с «Барбоскiни»
07:37 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
08:00, 18:00 Репортер
08:05 Єралаш
10:00 Т/с «Друзi»
11:55 Т/с «Татусевi
дочки»
15:55, 19:00 Т/с
«Останнiй iз Магiкян»
18:15 Абзац!
20:55 Т/с «СашаТаня»
23:30 Х/ф «Лiтак
президента»
НТН
07:05 Х/ф «Адвокат»

08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50 Т/с «Коломбо»
11:40, 22:00 Т/с «CSI:
Нью-Йорк - 5»
13:10 Т/с «Копиновобранцi - 2»
15:00, 19:00, 21:30
«Свiдок»
15:15, 19:30 Т/с
«Хранитель»
17:00 «Детективи»
23:40 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес - 3»
СТБ
06:05, 16:00 «Все буде
добре!»
07:45, 18:30 «За живе!»
08:55 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
11:10, 20:00 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
12:10 «МастерШеф 4»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
21:00 «Мiстичнi i
сторiї 2 з Павлом
Костiциним»
22:35 «Давай поговоримо
про секс»

ЧЕ ТВ Е Р , 1 8 Ч Е Р ВНЯ
ТЕТ
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с «Смурфiки»
11:00 Т/с «Маленькi
таємницi»
13:00 Дiм за тиждень
13:50 Панянка-селянка
17:55, 18:55 Т/с «Кухня»
18:25, 19:25 Т/с
«Свiтлофор»
22:00 Т/с «Ангел або
Демон»
23:00 Щоденники
Темного
ТОНіС
06:15 «Глобал - 3000»
06:40 «Свiтськi хронiки»
07:20, 09:50, 15:40
«Цивiлiзацiя Incognita»
07:30, 15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
11:00, 20:00 Великi битви
12:15 «Щоденник для
батькiв»
13:10, 17:45 Кримiнальнi
iсторiї
14:00, 22:40 Всесвiт
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Д. Гнатюк
21:30 Rock Time з Петром

Полтарєвим
00:00 «Латинський
коханець»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
10:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
12:20, 21:00 Т/с «Країна
03»
18:00 Т/с «Безсмертник.
Рай там, де ти»
23:30 Реальна мiстика
УТ-1
06:30, 07:00, 08:00, 21:00
Новини
07:30, 23:25 На слуху
08:20 Новини звiдусiль
08:30 Паспортний сервiс
08:35 Телемагазин
09:00, 12:15 Європейськi
iгри. Стрiльба з лука
14:10 Казки Лiрника
Сашка
14:20 Мультфiльм

14:30 Надвечiр’я
15:30 Європейськi iгри
22:00 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
23:00, 00:00 Пiдсумки
КАНАЛ 1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:45
ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
08:45, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:40 «Чотири весiлля
- 3»
11:00, 12:20, 20:30, 21:40
Т/с «Свати - 3»
13:30, 14:05 «Слiпа»
14:45 «Не бреши менi»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
17:10 Т/с «Моя кохана
Дiла»
22:45 Т/с
«Склiфосовський»
00:05 Т/с «Заручники»
2+2
06:40 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»

08:40, 19:00 «ДжеДАI»
09:00, 18:30, 23:30
Новини «Спецкор»
09:30 «Люстратор 7.62»
09:40 Д/п «Зброя
майбутнього»
10:40 Д/п «Знищенi за
мить»
12:15 Х/ф
«ВИВЕРЖЕННЯ»
14:00 Т/с «Iнспектор
Алекс»
16:00, 20:20 Т/с
«Перевiзник-2»
17:00 «СуперОблом.
UA-2»
17:35 «6 кадрiв»
19:20 Д/п «Страшне
завтра. Донбас:
Економiка»
5 КАНАЛ
06:30, 06:50, 07:05, 07:15,
07:35, 08:10, 08:20, 08:35,
08:50 Ранок на П’ятому
07:00, 08:00, 10:00, 11:00,
12:00, 15:00, 16:00, 18:00,
19:00, 22:00 Час новин
07:10, 08:15, 22:20, 23:20
Бiзнес-час
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,

11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
18:30, 23:25 Час: важливо
07:50 Автопiлот-новини
08:45 Драйв
09:35 Майстри Ремонту
11:35 Час: пiдсумки дня
13:10, 14:35 День
15:35 Монастирi
16:15, 17:15, 17:35, 18:15,
18:31, 20:00 Україна понад усе!
21:40 Час-Тайм
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Т/с «Чорний
список»
12:45, 15:45 Факти. День
13:10 Паралельний свiт
14:05 Провокатор
15:10, 16:20
Громадянська оборона
17:50, 22:35 Т/с
«Лягавий»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
21:35 Т/с «Пристрастi за
Чапаєм»

23:25 Т/с «Ганнiбал»
ІНТЕР
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 00:10 Т/с «Жити
далi»
10:20, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
12:45 «Судовi справи»
13:45, 14:20 «Сiмейний
суд»
15:35 Т/с «Завжди говори
«Завжди» 6»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
21:00 Т/с «Поверни моє
кохання»
K1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 19:10 «Орел i
Решка»
15:00, 20:00 «Орел i

Решка. На краю свiту»
17:10 «Звана вечеря»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55, 18:55
«Вiдкритий мiкрофон»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:25 «Київськi iсторiї»
МЕГА
06:00, 16:50 У пошуках
iстини
06:50, 16:00 Правила
життя
08:30, 18:30 Секретнi
територiї

09:20, 19:20 У пошуках
пригод
10:10, 22:30 Невiдома
Австралiя
11:10, 13:40 Мисливець
та жертва
12:00 Вiн i вона. Бiй за
життя
14:30, 20:40 Скарби зi
звалища
15:30, 20:10 Наука
23:30 Шокуюче вiдео
НОВИЙ КАНАЛ
07:30, 07:55 Kids Time
07:32 М/с «Барбоскiни»
07:35 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
08:00, 18:00 Репортер
08:05 Єралаш
10:00 Т/с «Друзi»
11:55 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
15:55, 19:00 Т/с
«Останнiй iз Магiкян»
18:15 Абзац!
21:55 Герої та коханцi
23:30 Х/ф «Дочка якудзи»
НТН
06:00 Х/ф «Постарайся
залишитися живим»

07:05 Х/ф «Не ставте
Лiсовику капканiв»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55 Т/с «Коломбо»
11:35, 22:00 Т/с «CSI:
Нью-Йорк - 5»
13:05 Т/с «Копиновобранцi - 2»
15:00, 19:00, 21:30
«Свiдок»
15:15, 19:30 Т/с
«Хранитель»
23:40 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес - 3»
СТБ
09:50 «Вагiтна в 16»
10:45 «Дочки-матерi»
11:40, 20:00 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
12:40 «МастерШеф 4»
16:00 «Все буде добре!»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
21:00 «Мiстичнi
iсторiї 2 з Павлом
Костiциним»
22:35 «Я соромлюся
свого тiла»
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П ’Я Т Н ИЦ Я, 1 9 Ч Е Р ВНЯ
ТЕТ
07:15 М/с «Шоу
Гарфiлда»
07:40 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мульт MIX
11:00 Т/с «Маленькi
таємницi»
13:00 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
13:50 Панянка-селянка
18:00 Х/ф «Римськi
пригоди»
20:00 Х/ф «Один вдома 3»
ТОНіС
06:15, 20:00 Великi битви
07:10 «Ландшафтнi iгри»
09:50, 18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Rock Time з Петром
Полтарєвим
11:40 Iмена-легенди
13:10, 17:45 Кримiнальнi
iсторiї
14:00, 22:35 Всесвiт
15:40 «Моднi iсторiї з

Оксаною Новицькою»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Д. Гнатюк
ТРК «УКРАїНА»
06:05, 14:20, 15:30 Т/с
«Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
10:00, 19:45 «Говорить
Україна»
12:20, 21:00, 23:30 Т/с
«Країна 03»
18:00 Т/с «Безсмертник.
Рай там, де ти»
23:00 Подiї дня
УТ-1
06:30, 07:00, 08:00, 21:00
Новини
07:20 Ера будiвництва
07:25, 23:30 На слуху
08:20 Новини звiдусiль
08:30 Паспортний сервiс
08:35 Телемагазин
09:00 Європейськi iгри

13:40 Вiра. Надiя. Любов
14:45 Європейськi iгри
22:00 Д/ф «Луганськ.
Полюс вiдчуження»
23:00, 00:00 Пiдсумки
КАНАЛ 1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
08:45, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:40 «Чотири весiлля - 3»
11:00, 12:20 Т/с «Свати
- 3»
13:30, 14:05 «Слiпа»
14:45 «Не бреши менi»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
17:10 Т/с «Моя кохана
Дiла»
20:20 «Мультибарбара
2015»
21:00 «Вечiрнiй Київ»
2+2
08:40, 19:00 «ДжеДАI»

09:00, 18:30 «Спецкор»
09:30 «Люстратор 7.62»
10:40 Д/п «Знищенi за
мить»
12:15 Х/ф «Нокаут»
14:00 Т/с «Iнспектор
Алекс»
16:00 Т/с «Перевiзник-2»
17:00 «СуперОблом.
UA-2»
17:35 «6 кадрiв»
21:20 Х/ф «Людина
президента-2»
23:20 Х/ф «Темна
долина»
5 КАНАЛ
06:30, 06:50, 07:05, 07:15,
07:35, 08:10, 08:20, 08:35
Ранок на П’ятому
07:00, 09:00, 10:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
21:00, 22:00 Час новин
07:10, 08:15, 22:20, 23:40
Бiзнес-час
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:25 Час: важливо
14:35 Феєрiя мандрiв

15:35 Капiтал
16:15, 16:30, 17:15,
17:35, 18:14, 18:35, 20:00
Україна - понад усе!
21:40 Час-Тайм
22:30, 23:25 Кiно з
Я.Соколовою
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Т/с «Чорний
список»
12:45, 15:45 Факти. День
13:10 Паралельний свiт
14:05 Провокатор
16:45 Дiстало!
17:50, 22:35 Т/с
«Лягавий»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:35 Т/с «Пристрастi за
Чапаєм»
23:25 Т/с «Ганнiбал»
ІНТЕР
06:30 Мультфiльми
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,

09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Т/с «Жити далi»
10:20, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
12:45 «Судовi справи»
13:45, 14:20 «Сiмейний
суд»
15:35 Т/с «Завжди говори
«Завжди» 6»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:30 Т/с «Як вийти замiж
за мiльйонера»
K1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 19:10 «Орел i

Решка»
15:00, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
17:10 «Звана вечеря»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 «КВН»
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55, 18:55
«Вiдкритий мiкрофон»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Якiсне життя»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
МЕГА
09:20, 19:20 У пошуках
пригод
10:10, 22:30 Невiдома

Австралiя
11:10, 13:40 Мисливець
та жертва
12:00 Вiн i вона. Бiй за
життя
14:30, 20:40 Скарби зi
звалища
15:30, 20:10 Наука
21:40 Шукачi
неприємностей
23:30 Шокуюче вiдео

09:10 «Кримiнальнi
справи»
10:05 Т/с «Коломбо»
11:40 Т/с «CSI: Нью-Йорк
- 5»
13:10 Т/с «Копиновобранцi - 2»
15:00, 19:00 «Свiдок»
15:15 Т/с «Хранитель»
17:00 «Детективи»
22:00 Х/ф «Стрiлець»
00:00 Х/ф
«Турбулентнiсть - 3:
важкий метал»

НОВИЙ КАНАЛ
08:00, 18:00 Репортер
08:05 Єралаш
10:00 Т/с «Друзi»
11:55 Т/с «Татусевi
дочки»
15:55, 19:00 Т/с
«Останнiй iз Магiкян»
18:15 Абзац!
20:55 Т/с «СашаТаня»
21:55 Герої та коханцi

СТБ
07:10 Х/ф «Американська
дочка»
09:10 Х/ф «П’ять рокiв i
один день»
11:05 Х/ф «Коли її зовсiм
не чекаєш»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:45 Т/с «Коли ми
вдома».
19:50, 22:35
Х/ф «Iронiя долi,
або З легкою парою!»

НТН
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Випадковий
свiдок»

С УБОТ А , 20 Ч Е Р ВНЯ
ТЕТ
06:00, 07:30 Байдикiвка
06:20 Х/ф «У пошуках
капiтана Гранта»
09:00 Мультик з Лунтиком
13:20 Х/ф «Диявол
с трьома золотими
волосинами»
14:30 Х/ф «Мiст у
Терабiтiю»
16:15 Х/ф «День, коли
Земля зупинилась»
18:10 Х/ф «Один вдома 3»
ТОНіС
06:10 Х/ф «Гордiсть»
10:00 «Мiлен Демонжо.
Мiледi з українським
корiнням»
11:15 Х/ф «Борсалiно»
14:10 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
15:00 Всесвiт
16:10 «Мистецтво i час»
16:30 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом»
18:00 Фабрика зiрок Ю.

Малiкова
21:00 «Секрети закулiсся
з О. Ржавським»
00:30 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00 Подiї
10:00 Реальна мiстика
10:50 Х/ф «Готель для
Попелюшки»
13:00, 15:20 Т/с
«Волошки»
17:10, 19:40 Т/с «Замок
на пiску»
21:50 Х/ф «Наречена
мого нареченого»
23:50 Таємний код
зламано. Код Джокера
УТ-1
06:35 Крок до зiрок
07:45 У просторi буття
08:30 «Золотий гусак»
09:25, 11:00 Європейськi
iгри
21:00 Новини

21:35 Європейськi iгри.
Щоденник
21:55 Утеодин з Майклом
Щуром
22:50 Мегалот
23:10 День Янгола
КАНАЛ 1+1
06:10, 20:15 «Українськi
сенсацiї»
07:10, 19:30 ТСН
08:00, 08:30 М/с «Качинi
iсторiї»
08:50 «Маша i ведмiдь»
09:40 «Свiтське життя»
10:40, 02:25 Т/с
«Каблучка з бiрюзою»
14:30 «Вечiрнiй Київ»
16:30, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
23:15 Х/ф «Австралiя»
2+2
06:30 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:40 «Вайпаут»
12:00 «Top Gear»

13:00 «ДжеДАI»
14:00 Т/с «Атлантида»
16:00 Х/ф «Нокаут»
18:00 Х/ф «12 раундiв»
20:05 Х/ф «ВЕЖА»
5 КАНАЛ
06:40, 17:35 Машина часу
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 22:00,
00:00 Час новин
07:20, 22:20, 23:20
Бiзнес-час
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
19:30 Час: важливо
07:35 Клуб 700
08:35 Не перший погляд
10:35 ПроОбраз з
Наталкою Фiцич
13:10 Драйв
14:35 Хронiка дня
15:35 Особливий погляд
18:05 Фiнансовий

тиждень
18:35 Фактор безпеки
22:35 Україна-селфi
23:35 Iсторiя успiху
ICTV
08:35 Секретний фронт
09:30 Антизомбi
10:30 Дiстало!
11:30, 13:00
Громадянська оборона
12:45 Факти. День
13:50 Iнсайдер
14:45 Т/с «Пристрастi за
Чапаєм»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Дикий, дикий
Вест»
23:55 Х/ф «Острiв
доктора Моро»
ІНТЕР
06:25 Мультфiльми
06:50 Х/ф «Скринька
Марiї Медiчi»
08:40 «Школа доктора

Комаровського»
09:30 Х/ф «4:0 на користь
Танечки»
11:15 Т/с «Так далеко, так
близько»
18:20, 20:30 Т/с «Мама
буде проти»
20:00 «Подробицi»
23:10 Т/с «Здрастуй,
мамо!»
K1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Звана вечеря»
11:00 «Рецепти щастя.
Нова iсторiя»
11:50 Х/ф «Табiр Року 2:
Звiтний концерт»
13:45 «Файна Юкрайна»
16:10 «Орел i Решка»
21:50 Х/ф «Щоденник
кар’єристки»
23:30 Х/ф «Кохання та
iншi катастрофи»

ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00 «Приречений на
любов»
14:40, 16:00, 16:55,
18:00, 18:55, 20:55, 23:20
«Вiдкритий мiкрофон»
14:50 «Паспортний стiл»
15:10, 16:10, 17:10, 18:10,
23:50 «У центрi уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Життєвi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
МЕГА
06:40 Бандитський Київ
07:40 Д/ф «Великi
українцi»
08:30 У пошуках iстини
10:10 Другий пiсля
Гiтлера
13:00 Невiдома Австралiя
16:00 У пошуках пригод
18:30 Мiстична Україна

21:00 Теорiї змов: таємнi
союзи
00:00 Шокуюче вiдео
НОВИЙ КАНАЛ
06:05, 08:05 Kids Time
06:07 М/с «Губко Боб Прямокутнi Штани»
08:07 Уральськi пельменi
10:00 Ревiзор
12:20 Страстi за
Ревiзором
14:15 Т/с «СашаТаня»
19:00 Х/ф «Ципонька»
21:00 Х/ф «50 перших
поцiлункiв»
22:50 Х/ф «Такi рiзнi
близнюки»
НТН
06:00 Х/ф
«Стамбульський транзит»
07:20 «Детективи»
12:00 «Головний свiдок»
12:55 «Випадковий
свiдок»
13:45 «Правда життя»

14:15 Х/ф «Стрiлець»
16:10 Т/с «Тайга. Курс
виживання»
19:30 Т/с «Грабуй
награбоване»
21:15 Т/с «Удар у
вiдповiдь - 3»
23:00 «Голi та смiшнi»
СТБ
06:25 Х/ф «Iлля
Муромець»
08:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
10:05 Х/ф «За сiмейними
обставинами»
13:00 Т/с «Коли ми
вдома»
14:00 Х/ф «Iронiя долi,
або З легкою парою!»
18:00 Х/ф «Розумниця,
красуня»
22:10 Х/ф «Чудес не
буває»
00:15 «Давай поговоримо
про секс»

НЕДIЛЯ, 21 Ч Е Р ВНЯ
ТЕТ
06:00, 07:30 Байдикiвка
06:20 М/ф «Покемон 5:
Герої»
13:40 Х/ф «Русалонька»
14:50 Х/ф «Кудлата
команда»
16:30 Х/ф «Титанiк»
21:35 Країна У
ТОНіС
07:45 «Натхнення»
10:00, 18:50 Апокалiпсис:
друга свiтова вiйна
11:15 Х/ф «Гордiсть»
14:00 «Щоденник для
батькiв»
17:00 «Калинове
здоров’я»
17:40 «Микола Сивий.
Пiсня - моя любов»
18:10 М. Поплавський.
Здрастуй, рiдне село!
20:35 «Свiтськi хронiки»
21:05 «А. Ромоданов:
«Проза i поезiя мозку»
00:40 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»

ТРК «УКРАїНА»
06:15 Таємний код
зламано. Думка
07:00 Подiї
07:40 Т/с «Волошки»
11:20 Т/с «Замок на
пiску»
15:10 Х/ф «Наречена
мого нареченого»
17:10, 20:00 Т/с «Моє
кохане чудовиська»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
22:00 Х/ф «Готель для
Попелюшки»
00:00 Зiрковий шлях
УТ-1
06:50 Шеф-кухар країни
08:10 Агровектор
09:00 Європейськi iгри.
Батут. Аеробiка
10:20, 11:40, 12:50
Європейськi iгри
16:00 Фольк-music
17:25 Європейськi iгри
21:00 Новини

21:35 Європейськi iгри.
Щоденник
22:30 Альтернативна
музика
00:05 На слуху. Пiдсумки
КАНАЛ 1+1
06:50 М/ф «Барток
Пречудовий»
08:05, 08:35 М/с «Качинi
iсторiї»
09:00 Лотерея «Лотозабава»
10:15 ТСН
11:00 «Свiт навиворiт:
Латинська Америка»
12:00 «Iнспектор
Фреймут»
13:35 «Територiя обману»
16:00 «Чотири весiлля 4»
17:20 Х/ф «День радiо»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «Вiолетта з
Атамановки»
2+2
06:30 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»

09:00 «Бушидо»
09:50 «Легенди
кiкбоксингу»
11:00 «Люстратор 7.62»
12:00 Д/п «Страшне
завтра. Донбас:
Економiка»
13:00 «Секретнi
матерiали»
14:00 Т/с «Бiблiя. Шлях
апостолiв»
15:45 Х/ф «Чингiсхан»
18:30 Т/с «Спрага»
22:00 Х/ф «ВЕЖА»
00:15 Х/ф «Людина
президента-2»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 14:00, 15:00, 16:00,
18:00, 19:00 Час новин
07:20, 08:15, 22:15, 23:20
Бiзнес-час
07:30, 09:30, 10:30, 12:30,
13:30, 14:30, 17:30, 18:25,
20:30 Час: важливо
08:35 Феєрiя мандрiв
09:35 Вiкно в Америку

Передплачуйте газету «Вишгород».
Вітаємо з днем народження
чарівну, милу жінку,
мудру добросердечну колегу
Таню ШЕВЧЕНКО!
Прийміть вітання наші щирі:
Хай Ваша доля розквіта,
Хай у здоров’ї, щасті й мирі
Рясні красуються літа!
Нехай в оселі щастя буде
І сил приплив,
немов потоки рік,
Нехай життя цвіте і поважають люди,
І довгим буде, як століття вік!
Колеги та друзі

13 червня відзначає свій 80-річний
ЮВІЛЕЙ Олена (Оля) Кіндратівна КОРНІЄНКО!
КОРНІЄНКО!
Зичимо нашій ювілярці
Зоряних, ніжних світанків,
Чистого неба і сонячних ранків,
Чашу безмірну щастя людського,
Веселу посмішку, здоров’я міцного.
Допоки пісня лине з висоти,
Щебечуть птахи і сміються діти,
Ми Вам бажаєм молодо цвісти,
І при здоров’ї до 100 літ прожити.
Рідні, свати, сусіди, друзі

09:50 Снiданок з Iскрою
12:15 Модне здоров’я
13:05 Дiалоги з
Патрiархом
15:35 ПроОбраз з Н.
Фiцич
18:30 Вiкно в Європу
19:25, 20:35 Україна понад усе!
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
21:40 Час-Тайм
22:40 Територiя закону
23:35 Фiнансовий
тиждень
ICTV
06:40 Т/с «Леся+Рома»
08:35 Зiрка YouTube
12:35, 13:00 Х/ф
«Мисливцi за привидами»
14:45 Х/ф «Мисливцi за
привидами-2»
16:45 Х/ф «Дикий, дикий
Вест»
18:45 Факти тижня
20:20 Х/ф «Стелс»
22:40 Х/ф «Клiтка»

ІНТЕР
06:00 «Подробицi»
06:30 Х/ф «4:0 на користь
Танечки»
08:15 «Удачний проект»
09:05 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
10:55 Х/ф «Доля»
14:15 Т/с «Мама буде
проти»
18:30, 21:30 Т/с «Опiвднi
на пристанi»
20:00 «Подробицi тижня»
23:55 Т/с «Здрастуй,
мамо!»
K1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 «Рецепти щастя.
Нова iсторiя»
09:15 «Мультфiльми»
10:50 Х/ф «Табiр Року»
12:45 «Розсмiши комiка»
13:40 «Орел i Решка»
18:10 «Вечiрнiй квартал»

20:00 Х/ф «Ультрафiолет»
23:20 Х/ф «Весiльна
вечiрка»
ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00 «Українська мрiя М.
Поплавського»
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
15:10, 16:10, 17:10, 18:10
«У центрi уваги»
19:20, 21:30 «Столиця»
21:00, 23:00 «СТНтижневик»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:35 «Прогулянки
мiстом»
МЕГА
06:40 Бандитський Київ
07:40 Д/ф «Великi
українцi»
08:30 У пошуках iстини

10:10 Теорiї змов: таємнi
союзи
13:00 Невiдома
Австралiя
15:00 Татри: незаймана
краса
16:00 У пошуках пригод
18:30 Мiстична Україна
00:00 Шокуюче вiдео
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
09:35 Kids Time
09:37 М/с «Том i Джеррi»
11:55 Х/ф «Апартаменти
Джо»
13:30 Х/ф «Такi рiзнi
близнюки»
15:05 Х/ф «Ципонька»
17:05 Х/ф «50 перших
поцiлункiв»
19:00 Х/ф «Зять»
23:10 Х/ф «Керування
гнiвом»
НТН
06:30 Х/ф «Весняний

призов»
08:10 Т/с «Тайга. Курс
виживання»
12:00 «Агенти впливу»
12:55, 22:50 «Випадковий
свiдок»
13:40 Х/ф «Ласкаво
просимо в джунглi»
17:10 «Велика рiзниця поукраїнськи»
19:00 Т/с «Пандора»
23:00 «Головний свiдок»
СТБ
06:20 Х/ф «Вокзал для
двох»
08:55 «Все буде смачно!»
09:55 «Караоке на
Майданi»
10:50 Х/ф «Розумниця,
красуня»
15:10 «Мiстичнi iсторiї 2 з
Павлом Костiциним»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
20:55 Х/ф «Я щаслива»
22:50 «Я соромлюся
свого тiла»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

ВІТАЄМО ветерана м. Вишгорода, призера чемпіонату України
з городошного спорту Василя Павловича КУЦЕНКА із 75-річчям!
Група товаришів

Обережно

Борщівник
Борщівник Сосновського – отруйна рослина, що стрімко поширюється. Високий бур’ян,
до 3-х метрів висотою. У нього немає захворювань і шкідників, не піддається знищенню,
захоплює все більше і більше територій.
Був завезений за вказівкою Сталіна із Закавказзя, тому в народі його прозвали «помстою
Сталіна». Збиралися використовувати в якості сільськогосподарської культури, але через
отруйні якості від задуму відмовилися. Молоко
тварин після вживання трави борщівника стає
гірким і не придатним для вживання.
Сік цієї рослини, потрапивши на шкіру людини, може викликати опік, оскільки містить фуранокумарини – ефірні масла, що позбавляють
шкіру стійкості до ультрафіолету. У випадках контакту соку зі шкірою її терміново промивають і накладають щільну пов’язку, щоб уникнути
сонячного світла.
Здичавілий борщівник, потрапляючи в природні екосистеми, витісняє інші рослини, а
його двометровий корінь ускладнює боротьбу з ним. Якщо не вжити заходів своєчасно,
борщівник може стати причиною екологічної катастрофи.

Безкоштовні
оголошення

ІНШЕ
Домашній майстер. Тел: (063) 100-90-08
Школярці із зони АТО потрібен навчальний
стіл. Будемо раді наданій допомозі.
Тел: (095) 770-64-32
Столярне виробництво.
Драбини, двері, корпусні меблі.
Тел: (098) 552-36-18

ПРОДАМ
Гараж №48 (євроремонт),
кооператив «Екран». Тел: (096) 271-70-92
Земельну ділянку 10 сот. Акт приватизації.
Тел. (063) 654-09-65
Погріб, вул. Шолуденка, 6 у м. Вишгороді.
Тел: (066) 629-43-51, (093) 484-48-47, Євген
Памперси «Да-Да», Польща — 200 грн.
Тел: (093) 298-42-54
Біотуалет недорого. Тел. (067) 249-43-67, 2-35-49

КУПЛЮ
Дитячу коляску б/в, універсальну, в доброму
стані, недорого. Тел: (066) 663-28-26
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13 червня

Вишгород

Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради № 8/6 від
31.05.2007 року «Про оренду майна, що перебуває у комунальній власності
територіальної громади м. Вишгорода»

Сумуємо

Не стало
Валентини
Супрун

Рішення від__________ 2015 р. № ___

6-го червня на 63-му році невблаганна
хвороба забрала життя сильної й вольової,
та водночас доброї і чуйної жінки, депутата
Вишгородської міської ради V та VI скликань,
завідуючої Вишгородської районної стоматологічної поліклініки СУПРУН Валентини Вікторівни.
Справедливий керівник, наставниця не одного
покоління лікарів-інтернів, Валентина Вікторівна
згуртувала високопрофесійний колектив і зробила
все можливе для того, щоб медики Вишгородської
стоматологічної поліклініки працювали в зручних
кабінетах із сучасним обладнанням, а пацієнти
отримували всі необхідні послуги в одному приміщенні.
Завдяки депутату В. Супрун кілька років за
міською програмою отримували пільгове протезування ті, хто цього нагально потребував. До
неї зверталися з будь-якими питаннями мешканці
мажоритарного округу — і для кожного Валентина
Супрун знаходила слово розради, кожному приділяла свій час і частку душі, з проблемами людей
настійливо зверталася до всіх відповідальних осіб
і міських служб, брала активну участь у роботі депутатських комісій і сесій міськради, завжди підтримувала конструктивні пропозиції.
Осиротіли чоловік Юрій Олексійович, дочка
Світлана, онук Володимир. Валентина Супрун
була люблячою дружиною, матір’ю, тещею та бабусею, хорошою сусідою.
Нехай милосердний Господь упокоїть її душу у
Своїх Небесних Оселях.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Валентини Вікторівни. Сумуємо разом із вами.
Вишгородський міський голова
Віктор РЕШЕТНЯК,
міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

P. S.

Мозаїка

2015 року

Офіційно

З метою інтелектуального, культурного та духовного розвитку дітей та молоді міста Вишгорода, керуючись ст. ст. 2, 5 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна», ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до пункту 25 додатку 2 рішення Вишгородської міської ради від 31.05.2007 року № 8/6 «Про оренду майна, що перебуває
у комунальній власності територіальної громади м. Вишгорода», допо-

внивши його наступним абзацом:
Розміщення:

Курс на відпочинок
За матеріалами Інтернет-ЗМІ
Літній сезон уже близько. Дефіцит бюджету – не привід відмовляти собі у відпочинку.
Пропонуємо найкращі напрямки для
бюджетного відпочинку влітку – самостійно, компанією, сім’єю, автобусом, літаком
чи власним авто!
БОЛГАРІЯ

Номером один, поза конкуренцію, за вартістю, співвідношенням ціна-якість, кількістю
бажаючих туди поїхати залишається БолгаДиректор КП
«Редакція газети «Вишгород»
— Віталій Кутаф’єв
Головний редактор —
Марина Кочелісова

Погляди редакції не завжди збігаються з
думкою авторів публікацій.
Редакція залишає за собою право
скорочувати надані матеріали,
які не рецензують і не повертають.
Відповідальність за достовірність даних
несу ть автори публікацій
(рекламодавці).
Матеріали, опубліковані під знаком ,
друк уються на платній основі.
Останній термін надання матеріалів —
середа, 13-00
Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі місцевих
періодичних видань 40007
Газета виходить щосуботи. Ціна договірна
Свідоцтво про реєстрацію
КВ № 957 від 20.09.1994 року
Адреса редакції: 07300, м. Вишгород,
вул. Б. Хмельницького, 2;
Тел/факс: (04596) 5-27-25
Надруковано у ЗАТ “Сьогодні Мультимедіа”,
м. Київ, вул. Борщагівська, 152-б.
Наклад 3000 примірників

1

суб’єктів господарювання, громадських організацій, які надають послуги навчання іноземними мовами дітей та молоді

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування та формування бюджету управління комунальною власністю міста.
Міський голова В. РЕШЕТНЯК

Аналіз впливу та проект регуляторного акта
«Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради № 8/6 від 31.05.2007 року
«Про оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Вишгорода»
Беручи до уваги гостру потребу поглибленого вивчення іноземних мов учнівською
молоддю міста, враховуючи високу кваліфікацію та компетентність викладачів і носіїв мов,
сучасну комунікативну методику викладання,
інтенсивність і результативність у наданні навчальних послуг з іноземних мов, а також
враховуючи гнучку систему знижок для талановитих дітей із малозабезпечених верств населення, керуючись принципами і стандартами

європейської мовної політики та з метою інтелектуального, культурного та духовного розвитку дітей і молоді міста Вишгорода, керуючись
ст. ст. 2, 5 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до пункту 25 додатку
2 рішення Вишгородської міської ради від
31.05.2007 року № 8/6 «Про оренду майна, що

перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Вишгорода», доповнивши
його наступним абзацом:

Аналіз впливу регуляторного акта

нізаціями, які провадять діяльність у просвітницькій сфері. Рішення, до якого пропонується
внести зміни, не враховує всіх напрямків діяльності орендарів.
3. Визначення та оцінка альтернативних
способів досягнення зазначених цілей. Альтернативи щодо прийняття цього проекту рішення немає, оскільки рішення підготовлено з
метою реалізації повноважень Вишгородської
міської ради як представника власника майна — територіальної громади м. Вишгорода
та повноважень виконавчого комітету щодо
управління таким майном.
4. Опис механізму, який пропонується
для розв’язання проблеми. Вказану проблему
планується розв’язати шляхом ухвали рішення Вишгородської міської ради «Про внесення
змін до рішення Вишгородської міської ради
№ 8/6 від 31.05.2007 року «Про оренду майна, що перебуває у комунальній власності
територіальної громади м. Вишгорода», яким
пропонується врегулювати розміри орендних
ставок, враховуючи напрямки діяльності орен-

дарів в освітянській сфері.
5. Обгрунтування можливості досягнення
визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта. Запропоновані зміни є обґрунтованими та можливими для використання всіх
зацікавлених осіб.
6. Характеристика очікуваних результатів прийняття акта. Прийняття зазначеного
рішення надасть можливість для функціонування освітянських закладів із вивчення іноземних мов, створення належних умов для
інтелектуального, культурного та духовного
розвитку дітей і молоді міста.
7. Заходи, з допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності акта.
Проведення повторного дослідження: через 1
рік після набрання чинності цим нормативноправовим актом (НПА).
Надання зауважень та пропозицій —
письмово впродовж місяця з дня публікації за
адресою: 07300, Київська область, м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, тел./ факс (04596)
5-42-03, к. № 63.

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання. Зміна орендної ставки за користування
майном, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Вишгорода
для суб’єктів господарювання, громадських
організацій, які надають послуги навчання іноземними мовами дітей та молоді.
Рішенням Вишгородської міської ради №
8/6 від 31.05.2007 року «Про оренду майна,
що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Вишгорода», що чинне
на цей час, затверджено орендні ставки за
користування комунальним майном в залежності від цільового призначення орендованого
майна.
2. Визначення цілей державного регулювання. Метою здійснення регулювання орендних відносин є врегулювання орендних ставок
— у частині їх зменшення для використання
майна підприємствами, установами та орга-

У морі — медузи, в лісі — кліщі, а в місті — громадські діячі.
І куди нормальній людині безпечно для здоров’я і нервів податися?

Час відпусток

Проект
Вишгородська міська рада
Київської області
____ сесія VI скликання

рія. У порівнянні з іншими пропозиціями – це
найдешевший варіант більш-менш якісного
відпочинку на морському узбережжі, який по
кишені переважній більшості українців. На
вибір подорожуючих – автобусні, авіатури та
готелі під власний доїзд. Найпопулярніші курорти – Сонячний Берег, Золоті Піски, Созополь, Албена, Несебр.
Необхідно пам’ятати, що до Болгарії громадянам України необхідна віза, але на відміну від більшості країн Шенгену – пакет документів простий і не спричинює головного
болю.
ГРЕЦІЯ

Друге місце заслужено посідає Греція.
Це в основному район Халкідіки, оскільки він
найближчий до нас (якщо діставатися туди на
автомобілі чи автобусі). Хоча південь Греції,

Розміщення:

1

Розміщення суб’єктів господарювання, громадських організацій, які
надають послуги навчання іноземними мовами дітей та молоді

Чистимо криниці
механізованим способом на відмінно.
Тел: 067-339-65-04, 050-87-36-330

Крит не набагато вищий за ціною, туди дістатися можна хіба літаком. Звісно, окремо
потрібно сплатити за шенгенську візу, якщо
людина її не має.
ТУРЕЧЧИНА

Третє місце в нашому рейтингу займає
Туреччина. Постійно, незмінно, щорічно популярна. Вищий рівень сервісу, в основному
авіатури, система «Все включено», анімація
для дітей та дорослих, піщані і галькові пляжі, спокійний, активний, сімейний відпочинок,
але і цінова політика відповідно змінюється
в залежності від категорії готелю та регіону.
Найпопулярніші курорти – Анталія, Кемер, Бодрум, Белек, Сіде.
ЧОРНОГОРІЯ

Перлина Адріатики. Чудова природа,
смачна кухня, чисте море. Останнім часом

дуже популярна як для сімейного, так і для
молодіжного відпочинку. Великий плюс даного напрямку – безвізовий режим з Україною –
тому більшість туристів «ловлять» гарячі тури,
а велика кількість рейсів з Києва та Львова
додають зручності.
Найпопулярніші місця для відпочинку –
Будва, Бечічі, Рафаїловичі, Петровац.
УКРАЇНА

Почесне місце в цьому списку посідає
наша рідна ненька-Україна.
І хоча до Криму вже мало хто наважиться поїхати відпочивати, залишаються такі
незмінно популярні напрямки як Карпати,
Закарпаття на заході, Волинь на півночі, а з
південного боку завжди актуальні Одеська та
Херсонська області. Не варто недооцінювати
потенціал наших власних природних ресурсів.

