WWW.VYSHGOROD.OSP-UA.INFO

Газета

Виш ородсь ої місь ої ради

Кращий
роботодавець
ро
Переможці Все раїнсь о о
он рс визначені. Це підприємства Виш ородщини
Читайте на стор. 2

С бсидії отримають с млінні
платни и
Про рафі прийом ромадян і
мови отримання с бсидій
Читайте на стор. 2

Гаряче харч вання б де
Червоний Хрест Льорраха і
надалі фінансово підтрим ватиме цей прое т
Читайте на стор. 7

Виходить
з 4 листопада 1995 ро

С бота, 15

Фестиваль
оманд
юних рят вальни ів
7 вітня Виш ородсь ий БК
"Енер ети " з стрічав 12 оманд
з Київсь ої області. Виш ородщин представляла оманда
"FLАSH" Виш ородсь ої ЗОШ №
1 (НА ФОТО), переможець
районно о етап фестивалю.
Юні рят вальни и от валися до
он рс естрадних мініатюр (щось
подібне до КВН, але, звісно, на
рят вально-пожежн темати ) і
он рс знавців пожежної справи.
Оцінювало вист пи с воре і справедливе ж рі: оловний спеціаліст
відділ роботи з ромадсь істю
МНС У раїни Ніна Мар шен о,
помічни начальни а оловно о
правління МНС У раїни в Київсь ій
області Оле сандр Три б, начальни центр пропа анди ГУ МНС
У раїни в Київсь ій області Ві торія
Р бан і методист Виш ородсь о о
Вже 12 ро ів поспіль Сл жба рят вальни ів збирає чнівсь
Центр "Дивосвіт" Наталія Сахаромолодь на щорічний фестиваль. Мета — пропа анда правил
ва (НА ФОТО).
протипожежної безпе и.
У неле ій боротьбі за перемо
серед най ращих визначили й
наш
виш ородсь
оманд
"FLАSH" (Мер'ям Невіднича, Тетяна
Ш р о, Анна Петрен о, Анастасія
Г лен о, Костянтин Новодєєв та
Оле сандр Литвинен о), я а посіла
почесне третє місце. Перше і др е
місця відповідно вибороли Переяслав-Хмельниць ий і Ма арівсь ий
райони.
Паралельно Фастові пройшла
др а половина обласно о етап
фестивалю, де та ож визначилися
три най ращі оманди. І тепер ці
шість перших оманд зма атим ться за право представляти наш
область на Все раїнсь ом фестивалі оманд юних рят вальни ів.

До відома меш анців
міста Виш орода!
Кас ад Київсь их ГЕС та ГАЕС
з 26 вітня б де продовж вати роботи з б дівництва залізобетонної о орожі нав оло
водоймища ГАЕС, від завод
"Карат", повз Виш ородсь ий
МРЕВ ДАІ, до прохідної ГАЕС.
До сіх, хто тимчасово ви ористов вав о ороди в охоронній зоні, прохання більше їх не
ви ористов вати. З 16 вітня
траса охоронної зони водоймища Київсь ої ГАЕС має б ти
звільнена під заб дов .

Адміністрація Кас ад
Київсь их ГЕС та ГАЕС
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вітня 2006 ро

Ярослава ТИМОШЕНКО
Фото Андрія МЯТНИХ

Âèáîðè — 2006

12 вітня в БК "Енер ети " пройВиш ородсь а місь а виборча
шов 4 районний фестиваль- он рс
омісія повідомляє
ім. Ми оли Лисен а серед м зичних
Відповідно
до
частини
др ої ст. 46 За он У раїни "Про місцеве
ш іл, в я ом взяли часть сі 4
м зичні ш оли нашо о район : Виш- самовряд вання в У раїні":
1. С ли ати перш сесію Виш ородсь ої місь ої ради п'ято о
ородсь а, Новопетрівсь а, Димеро 10 одині в приміщенні
сь а та Гаврилівсь а. В своєм при- с ли ання 21 вітня 2006 ро
вітальном слові заст пни олови адмінб дин за адресою: м. Виш ород, площа Шевчен а, 1 (др ий
РДА Ми ола Гавлінсь ий на адав, поверх, вели ий зал).
2. На роз ляд сесії винести питання;
що 12 вітня іще одне свято — 33
— про підс м и виборів деп татів
ба атомандатном о р зі
ро и з дня створення Виш ородсьо о район . На он рсі оцінювали Виш ородсь ої місь ої ради та визнання їх повноважень;
вист пи юних м зи антів он ч а
— про підс м и виборів в одномандатном о р зі з виборів
Ми оли Лисен а — Рада Лисен о, Виш ородсь о о місь о о олови та визнання йо о повноважень;
професор а Національної м зичної
— різне.
а адемії, засл жена артист а У раїГолова омісії М. П. ПЛАШЕНКОВ
ни; Оль а Лисен о, професор а
Се ретар М. М. ЛЯХ
Національної м зичної а адемії,
Уточнення
Галина Ще ловсь а, оловний спе- У матеріалі, поданом в № 14 азети "Виш ород" від 08.04.2006 р., приціаліст правління льт ри і т ризм п стилися помил и з технічних причин. Слід читати:
Київсь ої ОДА, Тетяна Розарі нова,
"Про підс м и олос вання в одномандатном о р зі з виборів
олова обласної ради дире торів Виш ородсь о о місь о о олови"
… ер ючись ст. 73 За он У раїни " Про вибори деп татів Верховної
м зичних ш іл, Ірина Я бовсь а,
засл жений працівни льт ри, хор- Ради Автономної Респ блі и Крим, місцевих рад, та сільсь их, селищмейстр народно о хор "Виш ород", них, місь их олів".
"Списо обраних деп татів Виш ородсь ої місь ої ради ба аОль а Пасеню , начальни районнотомандатном о р зі за рез льтатами олос вання
о відділ льт ри та т ризм .
Замрі іт Анатолій Іванович, позапартійний, від районної ор анізації
Про перебі та рез льтати он р- В. О. "Бать івщина".
с ім. Лисен а, читайте в наст пном
Голова омісії М. П. ПЛАШЕНКОВ
номері азети.
Се ретар М. М. ЛЯХ
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Альтернатива
омп'ютерним
і рам є,
або Я пласт ни
відзначили День
Пласт

Цьо орічний День Пласт
виш ородсь их пласт нів пройшов нетрадиційно. Тобто не в
лісі, я зазвичай, а на в лицях
міста. Саме в місті 9 вітня
б ла ор анізована теренова ра
( ра на визначеній території).
Біля визначених місць стояли
інстр тори, я і мали завдання
для оманд. Кожне завдання
б ло пов'язане з однією з 14
точо (п н тів) Пластово о За он , що відображають при мети і
є доро ов азом пласт на: пласт н словний (дотрим ється
слова); с млінний ( ожне діло, за
я е добровільно взявся, ви он є
по змозі я най раще); точний
(дотрим ється визначених меж
почат чи інця я о ось заняття
або ви онання дор чено о завдання); ощадний (без потреби і
ористі не витрачає ні рошей,
ані час , ані енер ії); справедливий; вічливий; братерсь ий і
доброзичливий; зрівноважений
(не діє ні оли під впливом хвилинних настроїв); орисний (займається тим, що приносить
чесн і справжню ористь собі
самом та іншим, та ож цінить і
шан є працю інших людей); сл хняний пластовій старшині;
пильний (ні оли не проп с ає
на оди навчитися чи довідатися
чо ось орисно о для сво о
розвит ); дбає про своє здоров'я; завжди доброї ад и.

За інчення на стор. 7
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Розпорядження від 5 вітня 2006 ро № 77
Про під отов до опалювально о сезон 2006 - 2007 р. р.
З метою ор анізації проведення ремонтно-відновлювальних робіт з
під отов и житлово о фонд до опалювально о сезон 2006-2007 р.р.
та визначення джерел та обся ів фінанс вання:
1. Дор чити в. о. дире тора Дочірньо о підприємства "Ваше житло"
Поліщ
В.Я. силами та засобами підпоряд овано о підприємства
провести весінній о ляд житлово о фонд (з врах ванням с ар , заяв
та звернень ромадян) та надати до ви онавчо о омітет Виш ородсь ої місь ої ради інформацію про технічний стан б дин ів, перелі необхідних ремонтно-відновлювальних робіт з під отов и до опалювально о сезон , терміни ви онання та їх ошторисн вартість.
2. Визначити обся и додат ово о фінанс вання для проведення
робіт відповідно до п.1.
3. О ремо надати перелі б дин ів, я і потреб ють ви онання робіт
з теплення фасадів та ерметизації сти ів панелей.

Заст пни місь о о олови

Д. НОВИЦЬКИЙ

Рішення тридцятої сесії IV с ли ання (позачер ової)
Виш ородсь ої місь ої ради № 30/4 від 10 вітня 2006 ро
Про внесення змін до додат
№ 1 рішення
Виш ородсь ої місь ої ради № 29/4 від 24.02.2006 р.
Зважаючи на технічн помил під час др вання, ер ючись п.
30 ч. 1 ст. 26 За он У раїни "Про місцеве самовряд вання в
У раїні", Виш ородсь а місь а рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до додат № 1 рішення Виш ородсь ої місь ої
ради № 29/4 від 24.02.2006 р. "Про перелі об'є тів, що підля ають приватизації 2006 р.", а саме: п.2 після слів "пл. Шевчена, 1…" додати б в "Б".

В. о. Виш ородсь о о місь о о олови О. ШУТ
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Збір за забр днення
нав олишньо о
природно о середовища
Постановою Кабінет Міністрів
У раїни від 21 липня 2005 № 626
внесено зміни до Поряд встановлення нормативів збор за забр днення нав олишньо о природно о середовища і стя нення цьо о
збор , я і набрали чинності з 1
січня 2006 ро . Відтепер норматив збор за ви иди, с иди і розміщення відходів повинен збільш ватися на оефіцієнт 2,373.
Розрах н и збор за забр днення нав олишньо о природно о
середовища надаються платни ами до ор анів Державної подат ової сл жби протя ом 40 алендарних днів, наст пних за останнім
алендарним
днем
звітно о
(подат ово о) вартал . Сплатити
збір потрібно протя ом 10 алендарних днів, наст пних за останнім
днем ранично о термін подання
розрах н . Отже, подати розрах но збор за І вартал необхідно не
пізніше 10 травня. Граничний термін сплати подат ово о зобов'язання, зазначено о та ом податовом розрах н , — 22 травня
2006 ро (ос іль и 20 та 21 травня є вихідними днями, сплата
переноситься на перший робочий
день після вихідних).
Нормативи збор
за заб-

р днення перес вними джерелами
(зо рема, автотранспортом) встановлені на 1 тонн ви ористано о пально о. У той же час
облі
пально о, я
правило,
ведеться в одиницях об'єм (літрах
або
бічних метрах), том при
обчислені збор необхідно здійснити перерах но обся ів ви ористано о пально о за масою (перевести в тонни). Для цьо о застосов ються відповідні оефіцієнти: на
бензин — 0,74
/л; дизельне
паливо — 0,85 /л; аз зріджений
— 0,55 /л; аз стиснений — 0,59
/м3. Напри лад, 1500 л бензин
= 1110 (1500 х 0,74) = 1,11 т.

Спеціальне
водо орист вання
При обрах ванні збор за
спеціальне водо орист вання
за І вартал, півріччя, 9 місяців
та 2006 рі до базових нормативів, що затверджені Постановою
Кабінет
Міністрів
У раїни від 18 травня 1999
ро № 836 "Про затвердження нормативів збор за спе-

ціальне ви ористання водних
рес рсів та збор за орист вання водами для ідроенерети и і водно о транспорт ",
застосов ються інде си цін
виробни ів промислової прод ції, я і становили: за 2003
рі — 1,111, 2004 рі — 1,241
та 2005 рі — 1,095.

Еле тронна звітність

Робота із вдос оналення
адміністр вання
подат ів,
зо рема шляхом запровадження еле тронної подат ової звітності, проводиться ор анами
ДПС вже протя ом де іль ох
ро ів. Її рез льтативність досі
б ла досить низь ою, що
пов'язано з відс тністю відповідно о за онодавчо о забезпечення. На адаю, що звітність
платни и подат ів мо ли надавати в еле тронном ви ляді
(на дис еті), але за мови
обов'яз ово о її д блювання на
паперових носіях, що лише
с ладнювало робот б х алтерів. Після прийняття де ільох за онодавчих а тів та
запровадження еле тронно о
цифрово о підпис з'явилася
можливість для реально о
спрощення подат ово о до ментообі . Відтепер для то о,
щоб
відзвіт ватися
перед

подат овою інспе цією, платни
подат ів не обов'яз ово
б де з'являтися там особисто
та онта т вати з її представни ами. Для цьо о можна б де
с ористатися мережею Інтернет. Саме та а форма подання
звітності призведе до реальноо вдос оналення процес
обсл ов вання
платни ів
подат ів, автоматизації оброби подат ової звітності, поліпшення адміністр вання о ремих подат ів і, в перш чер ,
подат
на додан вартість. З
цією метою Державною податовою адміністрацією У раїни
запровадж ється
Пілотний
прое т з оброб и подат ової
звітності
в
еле тронном
ви ляді. Триватиме він протяом чотирьох місяців де ільох областях, в лючаючи й
Київсь , і стане першим роом на шлях поб дови с часної системи еле тронної звітності.
Для врах вання ромадсь ої
д м и з дано о питання ор анами ДПС проводиться відповідне ан ет вання, я е та ож
дозволить отримати інформацію про ви ористання платниами омп'ютерної техні и, ст пінь автоматизації б х алтерсь о о облі тощо.

Оле сій КОЧАТ

Виш ород

Кращий роботодавець ро
Переможці он рс визначені

21 березня 2006 ро в приміщенні Київсь ої обласної держадміністрації відб лась рочиста церемонія на ородження
переможців і ла реатів он рс на звання "Кращий роботодавець ро " за 2005 рі .
Переможців он рс та всіх
часни ів церемонії привітав
заст пни
олови Київсь ої
обласної державної адміністрації, ратор Сл жби зайнятості
області Валерій Кондр .
Проведенню церемонії перед вала робота ор анізаційно о
омітет Виш ородсь о о район , а та ож засідання обласноо ор анізаційно о омітет .
В йо о роботі та підведенні
підс м ів взяли часть начальни Головно о правління праці
та соціально о захист населення
облдержадміністрації
М.М зи а, дире тор Київсь о о
обласно о центр
зайнятості
В.Я обінч , ви онавчий дире тор Федерації роботодавців
Київсь о о ре іон "Київщина"
В. Воронін, ер ючий обласним

відділенням Фонд
У раїни
соціально о захист
інвалідів
А. Колесни .
Переможцями
он рс
серед підприємств і ор анізацій
Виш ородсь о о район
за
2005 рі — претендентами на
перемо
Все раїнсь ом
он рсі визнані:
Підприємство з чисельністю до 20 осіб:
КМП "Отіс"( дире тор В.
Войтен о)
Підприємства з чисельністю від 101 до 500 осіб:
І місце — ТОВ "Карат —
Ліфт омпле т"
( енеральний дире тор С. Горішний); II
місце — ТОВ "Кен-Па (У раїна)" ( енеральний дире тор
Ю. Юров); III місце — Катюжансь е ВПУ (дире тор Р.
Недаш івсь ий).
Підприємства з чисельністю від 1001-до 5000 осіб:
I місце — ВАТ "У р ідроенер о" ( олова правління С.
Поташни ).
II місце — ДП "У ренер ов -

ілля" (дире тор В. Котлярено).
Кращий роботодавець з
ор анізації безпечно о ведення робіт: ТОВ "МКМ Телеом" (дире тор Ш. Дем'янів).
Засоби масової інформації всебічно висвітлювали хід та рез льтати он рс , а та ож тр дові дося нення йо о часни ів,
а артисти вітали арною піснею.
Сл жба зайнятості Виш ородсь о о район
в своїй
подальшій діяльності б де приділяти особлив
ва
розширенню та зміцненню співпраці з
роботодавцями район , в т. ч. і
через он рси, я і заохоч ють
і стим люють роботодавців
щодо створення нових і збереження діючих робочих місць.

Старих Петрівцях під час риболовлі
раптово помер ромадянин В.
17 березня Виш ороді невідомі
відібрали мобільний телефон ромадянина С.; Катюжанці вартирі
виявлено тр п місцевої житель и.
18 березня Димері з автомобіля ви радені до менти.
19 березня по рабовано автомобіль Нових Петрівцях.
20 березня Воропаєві невідомі
відібрали мобільний телефон ромадянина Г.

22 березня ночі Нових Петрівцях по рабовано ма азин.
В ніч на 26 березня в Литвинівці
по рабовано ма азин.
27 березня Нових Петрівцях
по рабовано ас ма азин . Особа
правопор шни а встановлюється.
28 березня Старих Петрівцях
на в лиці виявлено тр п. Особа
померло о встановлюється.

Наталія НАТОПТАНА,
начальни відділ
взаємодії з роботодавцями
Виш ородсь о о районноо центр зайнятості

Ñëóæáà 02 ïîâ³äîìëÿº
З 13 по 29 березня Виш ородсьим РВ ГУ МВС У раїни в Київсь ій
області зареєстровано 195 правопор шень. Серед них:
14 березня Нових Петрівцях
зареєстрована радіж а з б дин .
Особи правопор шни ів встановлюються.
15 березня
Димері виявлено
тр п ромадянина Г.,
Катюжанці
онстатована смерть ромадянина З.
16 березня Виш ороді з вартири ви радені роші та при раси;

Під от вала Оль а
ПАРХОМЕНКО

С бсидії отримають
с млінні платни и
Більше десяти ро ів (з 1995
р.) діє в У раїні рядова Про рама житлових с бсидій. У Виш ородсь ом районі 14,1 % сімей
отрим ють с бсидію.
С бсидія є безповоротною, її
отримання не пов'язане і не тя не
за собою зміни форми власності
житла. Призначається с бсидія при
наявності різниці між розміром
плати за житлово- ом нальні
посл и (ЖКП), с раплений аз та
тверде паливо ( межах норм споживання з рах ванням піль ) та
обся ом визначено о КМУ обов'язово о відсот платеж . Обов'язовий відсото платеж (15-20%
с пно о доход сім'ї) залежить від
с лад сім'ї та розмір с пно о
доход .
С бсидія призначається на
ЖКП або на придбання твердо о
палива та с раплено о аз і надається тіль и власни
(наймач )
житла і розрахов ється, виходячи з
іль ості зареєстрованих житловом приміщенні осіб. На оплат
ЖКП с бсидія призначається на
основі середньомісячно о (за
попередні 6 місяців), а для придбання твердо о палива, с рапленоо аз — на основі річно о доход сім'ї (за попередній алендарний рі , з рах ванням оефіцієнта
зростання заробітної плати).
Надається с бсидія на норм
володіння житлом та посл ами.
Все, що ви ористов ється понад
норми, с бсид ванню не підля ає.
Норма володіння чи орист вання
за альною площею житла та нормативи орист вання посл ами
встановлюються, виходячи з 21
в.м. на ожно о із зареєстрованих в житловом приміщенні +10,5
в. м на сім'ю. Громадянам, що
проживають в одно імнатній вартирі, с бсидія надається на за альн площ житла, незалежно від

іль ості зареєстрованих. Розпорядженням олови Виш ородсь ої
РДА встановлені додат ово норми
володіння для непрацюючих пенсіонерів:
ба атоповерхових
б дин ах — 15 в. м., приватних
б дин ах — 30 в. м
Головною мовою надання с бсидій є сплата обов'яз ово о платеж
ромадянами щомісячно.
З ідно з п. 15 Положення "Про
порядо призначення та надання
населенню житлових с бсидій ...":
"Громадяни, я им призначено с бсидію для відш од вання витрат на
оплат
житлово- ом нальних
посл , зобов'язані щомісячно
сплач вати свою обов'яз ов
част витрат на оплат цих посл .
У разі оли вартість фа тично ви ористаної посл и менша, ніж
обов'яз ова част а витрат на оплат
цієї посл и, ромадяни сплач ють її
фа тичн вартість". С ма обов'яз ово о платеж розрахов ється і зазначається в повідомленні, я е Ви
отрим єте відділі с бсидій.
Сім'я може б ти позбавлена
с бсидії в разі несплати
обов'яз ової част и платеж
щомісячно (з ідно з п.20 Положення: "За поданням житлово-е спл атаційних ор анізацій, що надають
посл и, виплата с бсидії припиняється, я шо ромадянин, я ом
призначено с бсидію, не сплач є
відповідної част и житлово- ом нальних посл ...").
Отже ромадяни, я им призначено с бсидію, сплач ють щомісячно обов'яз ов плат , незважаючи на с ми, я і зазначені в
рах н ах ом нальних підприємств. С ма обов'яз ової плати
проставляється в позначці "сплач ю" або "сплач ю інш с м ".
Громадяни, я і ви ористов ють
ом нальні посл и більше норми,
сплач ють обов'яз ов плат + вар-

тість (в повном обсязі) ом нальних посл більше норми.
При райдержадміністрації створена омісія з надання населенню с бсидій. Комісія роз лядає заяви ромадян, отрим не можна призначити с бсидію на за альних підставах.
У ожном
он ретном випад
омісія роз лядає справ і, врахов ючи обставини, що с лалися в
сім'ї, виважено приймає рішення.
Прийом до ментів та отримання
онс льтацій для ромадян, я і
проживають
населених п н тах
район , здійснюється відповідальними особами сільсь их (селищної)
рад з ідно з рафі ом прийом ромадян; працівни ами відділ с бсидій — щодня, рім вихідних, з 8-00
до 17-00. Громадян м. Виш орода
працівни и відділ с бсидій приймають:
вівторо та серед з
8-00 до 17-00 (обідня перерва з
13-00 до 14-00),
третю та
четверт с бот місяця — з 9-00
до 13-00. Звертайтеся до відділ
с бсидій за адресою: Набережна,
8-а, тел: 54-522 — і Ви отримаєте повн та валіфі ован відповідь
на всі Ваші запитання про порядо
призначення та надання населенню с бсидій.

начальни

Галина ТИЧИНА,
правління праці та
соціально о захист
населення

ВІВТОРОК 18 КВІТНЯ 2006 РОКУ

ПОНЕДІЛОК 17 КВІТНЯ 2006 РОКУ

Виш ород

Телепро рама

УТ-1

1+1

06.10, 06.30, 07.00, 08.00
Новини
07.05 Ера бiзнес
08.30 Фондова панорама
08.45 Ран овi поради
09.00, 12.00, 15.00, 18.30,
21.00 Новини
09.30 Т/с "Слiдство
вед ть ЗнаТоКи"
11.10 Життя триває
12.25 Т/с "Мач ха"
13.15 Далi б де...
14.10 Д/ф "Прозрiння"
15.20 М/с "Залiзний дзьоб"
15.40 Т/с "15:0"
16.10 М льтфiльм
16.20 Кро до зiро
16.50 П'ять iз семи
17.30 Т/с "Родина Твiстів"
18.00 У раїнсь ий вимiр
19.10 У раїнсь ий тиждень
моди
19.50, 05.05 Т/с "Ро солана — володар а iмперiї"
20.30 Вечiрня аз а
21.30 Точ а зор
22.15 Д/ф "Паралiмпiада2006. Переможцi долi"
22.45 Сит ацiя
22.50 Трiй а. Кено
23.00 Пiдс м и
23.45 По ляд

06.30 Снiдано з 1+1
07.00 Веселi м льти +
Єралаш
08.00 Т/с "Моя
пре расна сiм'я"
08.50, 17.00, 03.05 С довi
справи
09.50 До мент
11.00 ТСН
11.15 Т/с "Бiдна Настя"
12.05, 18.30 Т/с "Повернення М хтара-2"
13.05 Т/с "Колiр рiха"
14.00 ТСН
14.20 Т/с "Моя
пре расна нянь а"
15.00 Т/с "Сiм мачо"
16.00, 20.15 Т/с "Не
родись вродлива"
18.00 Т/с "Моя
пре расна нянь а"
19.30 ТСН
20.00 Сiм хвилин
20.10 ТСН. ПроСпорт
21.15 Т/с "Ви ли "
22.20 Iд на ви
23.15 ТСН
23.45 ТСН. ПроСпорт
00.00 Т/с "Частини
тiла"

ТОНІС

ICTV

ІНТЕР
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ТРК ”КИЇВ”

ТЕТ

ЕНТЕР-ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

06.45 М/с "Подорож мин ле"
07.15, 13.35, 20.10 Бережiть
себе!
08.30 М зи а
09.00 Дiм живих iсторiй
09.20 Х/ф "Лев зим "
11.40 Т/с "Трiщина"
12.00, 13.30, 15.30, 17.30,
20.30, 23.30 СТН
12.10 Сiнема- онфетi
13.00 Чорний вадрат
14.00 М/ф "Варавва"
15.00 Т/с "Четверо
несподiваних нахлiбни iв"
15.40 Т/с "Чотири тан iсти i
пес"
16.40 Кл б С пер ни и
17.00 Телес оп
17.45 Телепрес- л б
18.35 Без дiєт i рецептiв
18.40 Шлях до спiх
19.10 Форм ла здоров'я
19.30 Д/с "Машини час "
20.00 Бiзнес-сит ацiя
20.15 Вечiрня аз а
21.05 5 хвилин
21.30 Арсенальна
21.45 Х/ф "Третiй не
зайвий"
23.00 Добро о вечора, ияни!
23.45 Нiчна розмова

06.30, 11.30, 23.00
Дивись!
07.00, 16.00 Чи боїшся ти
темряви?
07.30, 12.00, 19.30, 00.00
Дiм-2
08.30 Т/с "Першi
поцiл н и"
09.00 Iсторiї деталях
09.30 Деталi
10.30 Т/с "Район
Мелро з"
13.00 М/с "Кмiтлива
Шерон"
14.00, 20.30 М льтфiльм
15.00 М/с "Шахерезада"
15.30 М/с "Клiффорд"
16.30 Т/с "Район
Беверлi-Хiллз"
17.30 Т/с "Першi
поцiл н и"
18.30 Вели е прання
21.00 Т/с "Район
Беверлi-Хiллз"
22.00 Вi на
23.30 Зроби менi смiшно!
00.10 Деталi
01.00, 01.30 Хiтова с мiш

06.00 Са ндтре и
07.00 Дитячий сеанс
08.30 Топ-10.
Кiнотрейлери
08.45 Т/с "Тiнi зни ають
опiвднi"
10.40 Тиждень iно
11.10 Х/ф "Жорсто ий
романс"
13.05 Кiнотрейлери
13.30 Х/ф "Жорсто ий
романс"
15.40 Тиждень iно
16.15 Дитячий сеанс
18.10 Кiнофайли
18.30 Х/ф "Кентервiльсь ий привид"
20.40 Дитяча аз а
21.00 Х/ф "Полонян а
охання"
23.45 Постер-шо
00.10 Х/ф "Мовчазна
сила"
02.00 Кiнотрейлери
03.00 Х/ф
"Непримиреннi"

06.55 Х/ф "Ган стери в
о еанi"
09.00 Pro memoria
09.15, 18.00 Т/с "Приречена стати зiр ою"
10.00 "Фитиль"
10.45, 19.45, 02.00 Т/с
"Чорна бо иня"
11.30 Реальна фантасти а
11.45 Х/ф "Маньчж рсь ий варiант"
13.00, 16.00, 19.00, 03.00
Вiстi
13.20, 15.40, 19.30, 03.30
Вiстi. Мос ва
13.35 Х/ф "Капiтан
Кро с"
14.45 "Городо "
15.10, 05.55 Третья ов а -дар безцiнний
16.15 Д/с "Ермiтаж. Хронi а
подви "
16.45 Театральний лiтопис
18.45 Вiстi. Подробицi
20.50, 03.45 Т/с
"По ли ання"
21.40 Вiстi. С.-Петерб р
22.20, 05.10 Трофейнi нiмцi
23.05 Острови
23.45, 06.25 Нiчний полiт

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК ”УКРАЇНА”

05.10 Т/с "Незаймана"
05.55 Сл жба розш
дiтей
06.00 Фа ти тижня
06.25, 07.50 Дiловi фа ти
06.40, 08.35 300 се / од
06.45, 08.10 Вовоч а
07.15 М/с "Нев амовнi
повертаються"
07.45, 08.45, 12.45,
18.45, 23.55, 02.45 Фа ти
08.00, 08.55, 19.10, 00.10
Спорт
09.10 Х/ф "Д блер а"
11.05 На свою олов
12.10, 13.05 Каламб р
13.20 Iмперiя
14.30 Х/ф "Король
Ральф"
16.30 Т/с "А ентство
НЛС"
17.35 Т/с
"Бандитсь ий
Петерб р "
19.20 Т/с "Таємницi
слiдства-4"
20.25 Т/с "Зона"
21.20 Х/ф
"Миротворець"
00.25 Х/ф "Гемо лобiн"

06.30, 08.15 Добро о
ран !
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
04.00 Новини
10.00 Поле ч дес
11.15 Т/с "Убивча сила"
12.15, 03.10 Федеральний
с ддя
13.10 Т/с "Талiсман"
14.10, 17.15 Єралаш
14.40 Х/ф "Зна и любовi"
17.25, 21.30 Т/с
"Зачарована дiлян а"
18.25, 02.40 Т/с
"Вели i дiвчат а"
18.55 Т/с "Любов я
любов"
20.00, 01.00 Час
20.30, 05.40 Че ай на
мене
22.30 Д/ф "Бiзнес на
поло ах"
23.35 Нiчнi новини
23.50 Теорiя
неймовiрностi
01.30 Дете тиви
02.00 Лолiта. Без
омпле сiв

06.15, 17.45 Час. Важливо
06.25, 09.55, 12.35, 23.55
О ляд преси
06.35, 07.10, 08.10, 12.20,
22.40, 00.30, 04.55 Бiзнес-час
07.00 -- 09.00 Час новин.
Кожнi 30 хв.
07.50, 01.20 Автопiлот-новини
09.30, 23.15, 02.10, 05.35 Частайм
10.00 -- 18.00 Час новин.
Що одини
10.20 "Арсенал"
10.55 -- 18.55 Час. Корот о.
Що одини
11.20 Час оментарiв
11.40, 18.35 Це -- У раїна!
13.20 Д/ф "Справа честi"
14.20, 15.25 5 елемент
16.20 VIP-жiн а
17.20 Територiя за он
18.30, 19.00, 20.50, 23.00,
00.00, 00.45, 01.25, 05.20,
05.30 Час новин
18.45, 05.05 Київсь ий час
19.20, 20.20, 03.00 Новий час
20.00, 21.00, 04.00 Час
22.00, 02.30 Вiд рита зона
00.50 Рестораннi новини

06.00 "Намедни-1982"
07.00 Вi на
07.15 Зна и
08.00 Вi на
08.15 У пош ах при од
09.20 Заборонена зона
10.30 Х/ф "Зiта i
Гiта"
13.55 Т/с "П аро
А ати Крiстi"
15.00 Увесь свiт.
Оповiдання з неб ття.
Помста арем
16.00 Зна и
17.00 У пош ах при од
17.50 Ф тбол. У раїна.
"Динамо" (К) -- "Днiпро"
20.00 Х/ф "Роман iз
аменем"
22.00 Вi на
22.25 Вi на. Спорт
22.40 "Намедни-1982"
23.45 Кремль-9. Хронi а
звичайно о вiзит
00.40 Цар ори
03.25 Iмпреза
04.55 Новi раїнцi
05.15 Вi на
05.30 Х-пансiя

06.00 Т/с "Уо ер -техась ий рейнджер"
06.45 Репортер
06.55 Пiдйом!
07.00 М/с "В ншп нш"
07.15 Пiдйом!
08.00 Репортер. Бiзнес
08.35 Фi лi-мi лi
09.00 Пiдйом!
09.10 Т/с "Кобра-11"
10.20 Мас и-шо
10.50 Х/ф "Утi ач"
13.30 Репортер
13.50 М/с "Мишеня Лапич"
14.20 М/с "Ясон i ерої
Олiмп "
14.55 Т/с "Флорiсьєнта-2"
16.05 Т/с "Кобра-11"
17.05 Х/ф "Бiллi Медiсон"
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.25 Т/с "А ент
нацiональної безпе и"
20.30 Тач на про ач
21.05 Т/с "Солдати"
22.05 Х/ф "Комп'ютер
росов ах"
00.00 Репортер

06.00 Срiбний апельсин
06.30 Т/с "Ци ан и"
07.20 Autonews
07.50 Т/с "Шо олад з
перцем"
08.50 Ф тбольний ї енд
10.00 Т/с "Ци ан и"
11.00 Подiї
11.15 Подiї. Спорт
11.30 Кримiнальне чтиво
12.00 ТБ-про рама
13.00 Подiї
13.15 Подiї. Спорт
13.30 Х/ф "Донь а
д'Артаньяна"
16.00 Подiї
16.15 Срiбний апельсин
17.00 Подiї
17.15 Подiї. Спорт
17.30 Т/с "Шо олад з
перцем"
18.40 Т/с "Мiй ордон"
19.40 ТБ-про рама
20.20 Розсе речене XX
столiття
21.00 Подiї
21.50 Х/ф "Винищ вач
дра онiв"
00.00 Подiї свiтi

УТ-1

1+1

ІНТЕР

ТРК “КИЇВ”

ТЕТ

ЕНТЕР -ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

06.00 Добро о ран ,
У раїно!
06.05 Ран ова молитва
06.10, 06.30, 07.00, 08.00
Новини
08.35 КНУКIМ
08.45 Ран овi поради
09.00, 12.00, 15.00, 18.30,
21.00 Новини
09.10, 18.50 Дiловий свiт
09.40, 03.35 Т/с "Вiд рита
ни а"
11.10 Життя триває
12.25, 05.10 Т/с
"Мач ха"
13.55 Наша пiсня
15.20 М/с "Залiзний
дзьоб"
15.40 Т/с "15:0"
16.10 М льтфiльм
16.30 Подр ж и
16.50 П'ять iз семи
17.30 Т/с "Родина Твiстів"
18.00 У раїнсь ий вимiр
19.10, 04.40 У раїнсь ий
тиждень моди
19.50, 01.30 Т/с "Ро солана — володар а iмперiї"
20.30 Вечiрня аз а
20.50 Трiй а. Кено
21.30 Ф тбол. Лi а
чемпiонiв. "Мiлан" -"Барселона"
23.00 Пiдс м и
00.30 По ляд

06.30 Снiдано з 1+1
08.00 Т/с "Моя
пре расна сiм'я"
08.50, 17.00, 03.05
С довi справи
09.50 До мент
11.00 ТСН
11.15 Т/с "Бiдна
Настя"
12.05 Т/с "Повернення
М хтара-2"
13.05 Т/с "Колiр рiха"
14.00 ТСН
14.20 Т/с "Моя
пре расна нянь а"
14.45 Т/с "Сiм мачо"
16.00 Т/с "Не родись
вродлива"
18.00 Т/с "Моя
пре расна нянь а"
18.30 Т/с "Повернення
М хтара-2"
19.30 ТСН
20.00 Сiм хвилин
20.15 Т/с "Не родись
вродлива"
21.15 Т/с "Ви ли "
22.20, 01.45 Чорним по
бiлом
23.20 ТСН
23.50 ТСН. ПроСпорт

05.55 Че ай на мене
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.00 Новини
07.15 Подробицi
07.30 Ран ова заряд а
07.40 Уро и ео рафiї
08.20 Бадьоро о ран !
09.15, 17.55 Т/с
"Приречена стати
зiр ою"
10.10, 17.35 М льтфiльм
10.20 Справжнє ди е шо
10.55 Т/с "Вовчиця"
12.20 Т/с "Донь а
садiвни а"
13.20 ВВС. Сили природи
14.35 М/с "Каспер"
15.00 Т/с "Вечiр а на
п'ятьох"
16.30 Ключовий момент
18.50 Т/с "Вовчиця"
20.00 Подробицi
20.35 Т/с "Примадонна"
21.35 Т/с "Опери. Хронi и
вбивчо о вiддiл -2"
22.45 Спец ор
23.20 Подробицi
23.45 Сл жба розш
дiтей

06.00 Са ндтре и
07.00 Дитячий сеанс
08.30 Кiнофайли
08.45 Х/ф "Вели а
порожнеча"
10.40 Постер-шо
11.10 Х/ф "Солярiс"
13.05 Кiнофайли
13.30 Х/ф "Кентервiльсь ий привид"
15.40 Постер-шо
16.15 Дитячий сеанс
18.10 Кiнофайли
18.30 Х/ф "Та
тримати! Коли вам
б де зав одно"
20.40 Дитяча аз а
21.00 Х/ф "Кр тий
полiцейсь ий"
23.45 Фотосесiя
00.10 Х/ф
"Полонян а охання"
02.00 Кiнотрейлери
03.00 Х/ф "Мовчазна
сила"

07.00 Добро о ран ,
Росiє!
09.15, 18.00, 01.15
Т/с "Приречена стати
зiр ою"
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 03.00 Вiстi
10.30, 13.20, 15.40,
19.30, 03.30 Вiстi.
Мос ва
10.45, 19.45, 02.00
Т/с "Вовчиця"
11.30, 20.50, 03.45
Т/с "По ли ання"
12.20 Острови
13.35 Х/ф "Iспансь а
а триса для
росiйсь о о мiнiстра"
15.10, 05.55 Петерб р .
Час i мiсце
16.15 Д/с "Ермiтаж.
Хронi а подви "
18.45 Вiстi. Подробицi
21.40 Вiстi. С.Петерб р
22.00, 04.30 Вiстi +
22.20 Премiя "Золота
мас а"
23.50, 06.25 Нiчний полiт
00.15 Вiстi. Спорт
05.10 Космос.
Повернення додом

06.00 Кл б-700
06.30, 12.15 Ди а природа
06.50, 01.35, 04.20
Елементи
07.25, 22.20, 02.15 Свiтсь i
хронi и
07.45, 16.20 ЦифроСвiт
07.55 Бан нота
08.00, 18.40, 20.40, 00.15,
02.40 24 одини
08.10, 09.00, 19.00, 00.40,
03.00 24 одини. Спорт
08.15 Нер хомiсть
08.35 Просто...
08.50 Вибирай життя
09.10, 21.25 Шо Опри
Вiнфрi
10.10 З висоти пташино о
польот
11.10 Свiт, що шо є
13.30 Хiт-парад
14.30 Свiт природи ВВС
15.25, 05.30 М/с "Р ба и"
15.55, 23.45 К нст амера
16.30 Розва а ба атiїв
17.30 Коле цiя К сто
19.15, 03.05 24 одини.
Столиця
19.35 Т/с "Горець-4"
22.50, 03.20 Т/с
"Матрьош и"
00.45 Енци лопедiя
таємниць

14.00 КВН
16.10 Новини
16.40 Че ай на
мене
18.00 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
18.55 Т/с "Вовчиця"
20.00 Подробицi
20.25 Iнтерспорт
20.35 Т/с "Примадонна"
21.30 Т/с "Опери.
Хронi и вбивчо о
вiддiл -2"
22.40 Спецпрое т
23.20 Подробицi
23.40 Хо ейний
о ляд
00.00 Шанс
01.20 М льтфiльм

14.00 Бережiть себе!
14.05, 21.15 Дозвольте
запитати
14.20 М/с "Елин двори "
14.40 Мерiя
15.00 Т/с "Четверо
несподiваних
нахлiбни iв"
15.30, 17.30, 20.30, 23.30
СТН
15.40 Т/с "Чотири
тан iсти i пес"
16.40 Т ризм
16.50 Поради лi аря
17.00 Е ономiчний вiсни
17.50 Без дiєт i рецептiв
17.55 Pivot Point
18.00 Т/с "Жiн а з
ароматом ави"
19.10 Свiт бiзнес
19.10 Споживач
19.30 Д/ф "Машина час "
20.00 Бiзнес-сит ацiя
21.05 5 хвилин
21.30 Х/ф "Лiфт"
23.00 М зи а
23.45 Нiчна розмова
00.15 Х/ф "Третiй не
зайвий"

14.00, 20.30 М льтфiльм
15.00 М/с "Шахерезада"
15.30 М/с "Клiффорд"
16.00 Чи боїшся ти
темряви?
16.30 Т/с "Район
Беверлi-Хiллз"
17.30 Т/с "Першi
поцiл н и"
18.00 Єралаш
18.30 Вели е прання
19.30 Дiм-2
21.00 Т/с "Район
Беверлi-Хiллз"
22.00 Вi на
23.00 Дивись!
23.30 Зроби менi смiшно!
00.00 Дiм-2
00.10 Деталi
01.00, 01.30, 01.50, 02.40
Хiтова с мiш
01.40 Хiт-ТБ
02.00, 03.10, 04.00, 06.00
Нашi хiти
02.30 Най ращi хiти 80
02.50 Контр-хiти
03.40 Ме а-хiти
04.30 Тихi хiти
05.00 Хiт-а тив

РЕМОНТ
ТЕЛЕВІЗОРІВ.
Тел: 45-379,
8 (050) 763-15-35 № 155

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК “УКРАЇНА”

06.00 Кл б-700
06.35, 08.00, 18.40, 20.40,
00.15, 02.40 24 одини
07.05, 19.15, 03.05 24
одини. Столиця
07.25, 10.00, 22.15, 02.15
Свiтсь i хронi и
07.45, 16.15 ЦифроСвiт
07.55 Бан нота
08.15 Нер хомiсть
08.35 Просто...
08.50 Вибирай життя
09.10, 21.25 Шо Опри
Вiнфрi
10.30, 14.20 Свiт природи
ВВС
11.30, 17.30 Коле цiя
К сто
12.55, 04.45 Т/с "Спас
пiд березами"
13.50, 00.45 Енци лопедiя
таємниць
15.15, 05.30 М/с "Р ба и"
15.45, 23.45 К нст амера
16.30, 19.35 Т/с
"Горець-4"
22.50, 03.15 Т/с
"Матрьош и"
23.45 К нст амера
01.15 Майстер- лас

05.25 Т/с "Незаймана"
06.10, 07.45, 08.45, 12.45,
18.45, 23.15, 02.25 Фа ти
06.25, 07.50 Дiловi фа ти
06.40, 08.35 300 се / од
06.45, 08.10 Вовоч а
07.15 М льтфільм
09.10 Т/с "Таємницi
слiдства-4"
10.05, 15.25 Т/с "Вiола
Тара анова"
11.10 Т/с "А ентство
НЛС"
12.10, 13.05 Каламб р
13.20 Т/с "Полiцейсь i
на велосипедах"
14.20 Лiнiя онфлi т
16.30 Т/с "А ентство НЛС"
17.35 Т/с "Бандитсь ий
Петерб р "
19.20 Т/с "Таємницi
слiдства-4"
20.25 Т/с "Зона"
21.20 Х/ф "По оня за
пам'яттю"
23.45 Х/ф "Бле Рiвер"
01.35 Т/с "Зона"
02.45 Т/с "День за днем"

06.30 Добро о ран !
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
04.00 Новини
10.00 Малахов + Малахов
11.15 Т/с "Убивча сила"
12.15, 03.10 Федеральний
с ддя
13.10, 05.00 Т/с
"Талiсман"
14.10, 02.00 Лолiта. Без
омпле сiв
14.55 Вели i пере они
15.55 Д/ф "Жертви
ревнощiв"
17.25, 21.30 Т/с
"Зачарована дiлян а"
18.25, 02.40 Т/с
"Вели i дiвчат а"
18.55 Т/с "Любов я
любов"
20.00, 01.00 Час
20.30, 05.40 Нехай
оворять
22.30 Д/ф "Шт рм на
злiтнiй см зi"
23.35 Нiчнi новини

06.15, 18.45, 05.05
Київсь ий час
06.25, 09.55, 12.35, 23.55
О ляд преси
06.35, 07.10, 08.10, 12.20,
22.40, 00.30, 04.55
Бiзнес-час
07.00 -- 09.00 Час новин.
Кожнi 30 хв.
07.50, 01.20 Автопiлотновини
09.30, 23.15, 02.10, 05.35
Час-тайм
10.00 -- 18.00 Час новин
10.20, 19.20, 20.20, 03.00
Новий час
10.55 -- 18.55 Час
11.20 Час оментарiв
11.40, 18.35 Це -- У раїна!
13.20 Д/с "Хронi а надiй
та iлюзiй"
14.20, 15.25 5 елемент
16.20 Вiд рита зона
17.20 На перший по ляд
18.30, 19.00, 20.50, 23.00,
00.00, 00.45, 01.25, 05.20,
05.30 Час новин
20.00, 21.00, 04.00 Час
22.00, 02.30 Чи на п'ять?
00.50 Ко тейль

06.00 "Намедни-1983"
07.00 Вi на
07.15 Зна и
08.00 Вi на
08.15 У пош ах при од
10.30 Х/ф "Роман iз
аменем"
12.35 Х/ф "Повернення
резидента"
13.55 Т/с "П аро А ати
Крiстi"
15.00 Увесь свiт
Роз радачi робниць
16.00 Зна и
17.00 Нав оло свiт
18.00 Вi на
18.15 Т/с "К ла iн i
партнери"
18.40 Зоряний за iн.
Космонавт номер н ль
19.50 Х/ф "Хоч
в'язницю"
22.00 Вi на
22.25 Вi на. Спорт
22.40 "Намедни-1983"
23.50 За iн осмiчних
дворня

06.00 Т/с "Уо ер -техась ий рейнджер"
06.45 Репортер
06.55 Пiдйом!
07.00 М/с "В ншп нш"
08.00 Репортер. Бiзнес
08.35 Фi лi-мi лi
09.10 Т/с "Кобра-11"
10.15 Т/с "А ент
нацiональної безпе и"
11.35 Х/ф "Комп'ютер
росов ах"
13.30 Репортер
13.50 М/с "Мишеня Лапич"
14.20 М/с "Ясон i ерої
Олiмп "
14.50 Т/с "Флорiсьєнта-2"
15.50 Т/с "Кобра-11"
17.00 Т/с "По ли Тр "
17.55 Т/с "Солдати"
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.25 Т/с "А ент
нацiональної безпе и"
20.25 Тач на про ач
21.00 Т/с "Солдати"
22.05 Х/ф "Займемося
любов'ю"
23.50 Репортер
00.05 Спортрепортер

13.00 Подiї
13.15 Подiї. Спорт
13.30 Х/ф "Пiдст пний
лис"
15.30 Подiї
16.00 Срiбний апельсин
17.00 Подiї
17.15 Подiї. Спорт
17.30 Т/с "Шо олад з
перцем"
18.40 Т/с "Мiй ордон"
19.40 Щиросердне
зiзнання
20.20 Розсе речене XX
столiття
21.00 Подiї
21.35 Подiї. Спорт
21.50 Х/ф "Той, я о о
замовили"
00.00 Подiї свiтi
00.40 Т/с "Мiй ордон"
01.35 Х/ф "Небезпечна
дитина"
03.30 Подiї
03.50 Подiї. Спорт
04.00 Телетеатр
05.00 Се ретнi файли.
Свiт тварин
05.30 Кримiнальне чтиво
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06.00
Е НСа
Т Ендтре
Р - Ф ІиЛ Ь М
ТЕТ
07.10 Дитячий сеанс
06.00 Са ндтре и
06.30, 11.30, 23.00
07.00 Дитячий сеанс
Дивись!
08.30 Кiнофайли
07.00, 16.00 Чи боїшся
08.45 Х/ф "Солярiс"
ти темряви?
07.30, 12.00, 19.30, 00.00 10.40 Фотосесссiя
11.10 Х/ф "Солярiс"
Дiм-2
13.05 Кiнофайли
08.30 Т/с "Першi
13.30 Х/ф "Та
поцiл н и"
тримати! Коли вам
09.00 Iсторiї деталях
б де зав одно"
09.30 Деталi
15.40 Фотосесiя
10.30 Т/с "Район
16.15 Дитячий сеанс
Мелро з"
18.10 Кiнофайли
13.00 М/с "Кмiтлива
18.30 Х/ф "Бать о
Шерон"
14.00, 20.30 М льтфiльм сiмейства"
15.00 М/с "Шахерезада" 20.40 Дитяча аз а
21.00 Х/ф "Чорна
15.30 М/с "Клiффорд"
мiт а"
16.30 Т/с "Район
23.45 Хiт-парад
Беверлi-Хiллз"
00.10 Х/ф "Кр тий
17.30 Т/с "Першi
полiцейсь ий"
поцiл н и"
18.00 Єралаш
КУПЛЮ 1-2- ім.
18.30 Вели е прання
КВАРТИРУ
21.00 Т/с "Район
власни а
Беверлi-Хiллз"
22.00 Вi на
8 (296) 5-29-66,
23.30 Зроби менi
8 (050) 442-19-67
смiшно!
№ 142
00.10 Деталi

УТ-1

1+1

ІНТЕР

ТРК ”КИЇВ”

06.10, 06.30, 07.00, 08.00
Новини
08.35 КНУКIМ
08.45 Ран овi поради
09.00, 12.00, 15.00, 18.30,
21.00 Новини
09.10, 18.50 Дiловий свiт
09.40, 03.05 Т/с
"Вiд рита ни а"
11.10 Життя триває
12.25, 04.35 Т/с "Мач ха"
13.25 Милосердя
14.05 Авiасалон
14.20 Край
15.20 М/с "Залiзний
дзьоб"
15.40 Т/с "15:0"
16.10 Мiстеч о Надiя
16.25 М льтфiльм
16.55 П'ять iз семи
17.30 Т/с "Родина Твiстів"
18.00 У раїнсь ий вимiр
19.10 У раїнсь ий тиждень
моди
19.45, 01.25 Т/с
"Ро солана -володар а iмперiї"
20.25 Вечiрня аз а
20.45 С перлото. Трiй а
21.30 Ф тбол. Лi а
чемпiонiв. "Арсенал" -"Вiльярреал"
23.00 Пiдс м и

06.30 Снiдано з 1+1
07.00 Веселi м льти +
Єралаш
08.00 Т/с "Моя
пре расна сiм'я"
08.50, 17.00, 03.05 С довi
справи
09.50 До мент
11.00 ТСН
11.15 Т/с "Бiдна Настя"
12.05, 18.30 Т/с
"Повернення М хтара-2"
13.05 Т/с "Колiр рiха"
14.00 ТСН
14.20, 18.00 Т/с "Моя
пре расна нянь а"
14.45 Т/с "Сiм мачо"
16.00, 20.15 Т/с "Не
родись вродлива"
19.30 ТСН
20.00 Сiм хвилин
21.15 Т/с "Ви ли "
22.20, 01.45 Без таб
23.20 ТСН
23.50 ТСН. ПроСпорт

06.05 Карао е на майданi
06.40, 10.10, 17.35
М льтфiльм
07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.00 Новини
07.15 Подробицi
07.30 Ран ова заряд а
07.40 Уро и обережностi
08.20 Мелорама
09.15, 17.55 Т/с
"Приречена стати
зiр ою"
10.20 Справжнє ди е шо
10.55 Т/с "Вовчиця"
12.20 Т/с "Донь а
садiвни а"
13.20 Сили природи
14.35 М/с "Каспер"
15.00 Т/с "Вечiр а на
п'ятьох"
16.30 Ключовий момент
18.50 Т/с "Вовчиця"
20.00 Подробицi
20.35 Т/с "Примадонна"
21.35 Т/с "Опери. Хронi и вбивчо о вiддiл -2"
22.45 Кримiнал
23.20 Подробицi

06.45 М льтфiльм
07.15, 19.00 Свiт бiзнес
07.25, 13.35, 20.10
Бережiть себе!
07.30, 12.00, 13.30, 15.30,
17.30, 20.30, 23.30 СТН
08.05, 21.05 5 хвилин
08.30, 19.10 М зи а
09.00 Дiм живих iсторiй
09.30 М зей iно
10.00 М/ф "Тарсянин
Савл"
11.00, 18.00 Т/с "Жiн а
з ароматом ави"
12.10, 15.40 Т/с
"Чотири тан iсти i пес"
13.40 М/с "Кендi, Кендi"
14.15 Телепрес- л б
15.00 Т/с "Четверо
несподiваних
нахлiбни iв"
17.00 Молодiжна сл жба
17.50 Поради лi аря
19.30 Д/с "Стро ата
планета"
20.00 Бiзнес-сит ацiя
20.15 Вечiрня аз а
21.30 Х/ф "Наша дача"
23.00 Форм ла здоров'я
23.45 Нiчна розмова
00.15 Чорний вадрат

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК”УКРАЇНА”

06.00 Кл б-700
06.35, 08.00, 18.40, 20.40,
00.15, 02.40 24 одини
07.00, 08.10, 09.00, 19.00,
00.40, 03.00 24 одини.
Спорт
07.05, 19.15, 03.05 24
одини. Столиця
07.25, 10.00, 22.15, 02.15
Свiтсь i хронi и
07.45, 16.15 ЦифроСвiт
07.55 Бан нота
08.15 Нер хомiсть
08.35 Просто...
08.50 Вибирай життя
09.10, 21.25 Шо Опри
Вiнфрi
10.30, 14.20 Свiт природи
ВВС
11.30, 17.30 Коле цiя К сто
12.55, 04.40 Т/с "Спас
пiд березами"
13.50 Енци лопедiя таємниць
15.20, 05.30 М/с "Р ба и"
15.50, 23.45 К нст амера
16.30, 19.35 Т/с
"Горець-4"
22.45, 03.20 Т/с
"Матрьош и"
01.15 Майстер- лас

05.20 Т/с "Незаймана"
06.10, 07.45, 08.45, 12.45,
18.45, 23.20, 02.35 Фа ти
06.25, 07.50 Дiловi фа ти
06.45, 08.10 Вовоч а
07.15 М/с "Нев амовнi
повертаються"
09.10 Т/с "Таємницi
слiдства-4"
10.05 Т/с "Вiола
Тара анова"
11.10 Т/с "А ентство
НЛС"
12.10, 13.05 Каламб р
13.20 Т/с "Полiцейсь i на
велосипедах"
14.20 Лiнiя онфлi т
15.25 Т/с "Вiола
Тара анова"
16.30 Т/с "А ентство
НЛС"
17.35 Т/с "Бандитсь ий
Петерб р "
19.20 Т/с "Таємницi
слiдства-4"
20.25 Т/с "Зона"
21.20 Х/ф "Врятована"
23.50 Х/ф "За блений
батальйон"

06.30 Добро о ран !
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
04.00 Новини
10.00 Малахов + Малахов
11.15 Т/с "Убивча сила"
12.15, 03.10 Федеральний
с ддя
13.10, 05.00 Т/с
"Талiсман"
14.10, 02.00 Лолiта. Без
омпле сiв
14.50 Д/ф "Першi на
Мiсяцi"
16.10 Малень i зiр и
вели о о iно
17.15 Єралаш
17.25, 21.30 Т/с
"Зачарована дiлян а"
18.25, 02.40 Т/с "Вели i
дiвчат а"
18.55 Т/с "Любов я
любов"
20.00, 01.00 Час
20.30 Нехай оворять
22.30 Спецрозслiд вання
23.35 Нiчнi новини
23.50 Ударна сила

06.15, 18.45, 05.05
Київсь ий час
06.25, 09.55, 12.35, 23.55
О ляд преси
07.00 — 09.00 Час новин.
Кожнi 30 хв.
07.50, 01.20 Автопiлотновини
09.30, 23.15, 02.10, 05.35
Час-тайм
10.00 — 18.00 Час новин
10.20, 19.20, 20.20, 03.00
Новий час
10.55 — 18.55 Час.
Корот о. Що одини
11.20 Час оментарiв
11.40, 18.35 Це — У раїна!
13.20 Драйв
14.20, 15.25 5 елемент
16.20 У раїнсь ий п'єдестал
17.20 Чи на п'ять?
18.30, 19.00, 20.50, 23.00,
00.00, 00.45, 01.25, 05.20,
05.30 Час новин
20.00, 21.00, 04.00 Час
22.00, 02.30 Перший вiддiл
00.50 Рестораннi новини

06.00 "Намедни-1984"
07.00, 08.00, 18.00 Вi на
07.15 Зна и
08.15 Нав оло свiт
10.30 Х/ф "Хоч
в'язницю"
12.35 Х/ф "Повернення
резидента"
13.55 Т/с "П аро А ати
Крiстi"
15.00 Увесь свiт.
Оповiдання з неб ття.
Найзнаменитiший
є ипетсь ий воїн
16.00 Зна и
17.00 У пош ах при од
18.15 Т/с "К ла iн i
партнери"
18.40 Зоряний за iн.
Утрати, подви и,
перемо и
19.50 Х/ф "Мiж
ян олом i бiсом"
22.00 Вi на
22.40 "Намедни-1984"
23.45 Космос
00.45 Цар ори

06.00 Т/с "Уо ер -техась ий рейнджер"
06.45 Репортер
07.00 М/с "В ншп нш"
08.00 Репортер. Бiзнес
08.35 Фi лi-мi лi
09.15 Т/с "Кобра-11"
10.20 Т/с "А ент
нацiональної безпе и"
11.20 Х/ф "Солод а сiль"
13.30 Репортер
13.50 М/с "Мишеня Лапич"
14.25 М/с "Ясон i ерої
Олiмп "
14.50 Т/с "Флорiсьєнта-2"
15.45 Т/с "Кобра-11"
17.00 Т/с "По ли Тр "
17.55 Т/с "Солдати"
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.25 Т/с "А ент
нацiональної безпе и"
20.30 Тач на про ач
21.05 Т/с "Солдати"
22.10 Х/ф "Ласий
шматочо "
00.00 Репортер
00.15 Спортрепортер

06.00, 09.00, 11.00, 15.30,
17.00, 21.00, 00.00 Подiї
06.30 Т/с "Ци ан и"
07.20 Срiбний апельсин
07.50, 17.30 Т/с
"Шо олад з перцем"
09.20, 21.40 VIP -ви iдно, цi аво,
престижно
09.30 Невипад овi
з стрiчi
10.00 Т/с "Ци ан и"
11.30, 05.30 Кримiнальне
чтиво
12.00 Щиросердне
зiзнання
13.30 Х/ф "Три
товст ни"
16.00 Срiбний апельсин
18.40 Т/с "Мiй ордон"
19.40 ТБ-про рама
20.20 Розсе речене XX
столiття
21.50 Х/ф "Я б ти?"
00.25 Т/с "Мiй ордон"
01.20 Х/ф "Немає
звiсто вiд Бо а"

УТ-1

1+1

ІНТЕР

ТРК ”КИЇВ”

ТЕТ

ЕНТЕР-ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

06.10, 06.30, 07.00, 08.00
Новини
07.05 Ера бiзнес
07.45 Ера я остi
08.35 КНУКIМ
08.45 Ран овi поради
09.00, 12.00, 15.00,
18.30, 21.00 Новини
09.40, 02.05 Т/с
"Вiд рита ни а"
11.05 Життя триває
12.30, 03.45 Т/с
"Мач ха"
13.35 В остях ...
15.20 М/с "Залiзний
дзьоб"
15.40 Т/с "15:0"
16.10 М/ф "Вели одня
iсторiя"
16.55 П'ять iз семи
17.25 Т/с "Родина
Твiстів"
18.00 У раїнсь ий вимiр
19.10, 03.15, 05.20
У раїнсь ий тиждень
моди
19.50, 01.25 Т/с
"Ро солана -володар а iмперiї"
20.30 Вечiрня аз а
21.40 Спорт
22.00 Толо а
22.50 Трiй а. Кено
23.00 Пiдс м и

06.30 Снiдано з 1+1
07.00 Веселi м льти +
Єралаш
08.00 Т/с "Моя
пре расна сiм'я"
08.50, 17.00, 03.15 С довi
справи
09.50 До мент
11.00 ТСН
11.15 Т/с "Бiдна Настя"
12.05, 18.30 Т/с "Повернення М хтара-2"
13.05 Т/с "Колiр рiха"
14.00 ТСН
14.20 Т/с "Моя
пре расна нянь а"
14.45 Т/с "Сiм мачо"
16.00 Т/с "Не родись
вродлива"
18.00 Т/с "Моя
пре расна нянь а"
19.30 ТСН
20.00 Сiм хвилин
20.10 ТСН. ПроСпорт
20.15 Т/с "Не родись
вродлива"
21.15 Т/с "Ви ли "
22.20 Я та д маю
23.20 ТСН
23.50 ТСН. ПроСпорт

06.45, 13.40 М/с "Кендi,
Кендi"
07.15, 19.00 Свiт бiзнес
07.25, 13.35, 20.10
Бережiть себе!
07.30, 12.00, 13.30, 15.30,
17.30, 20.30, 23.30 СТН
08.05, 21.05 5 хвилин
09.00 Дiм живих iсторiй
09.20 Х/ф "Наша дача"
11.00, 18.00 Т/с "Жiн а
з ароматом ави"
12.10, 15.40 Т/с
"Чотири тан iсти i пес"
14.30 Т/с "Четверо несподiваних нахлiбни iв"
15.00 Ш ола майб тньо о
16.45 Iнформацiйноомп'ютернi техноло iї
17.00 Добро о вечора,
ияни!
17.50 Без дiєт i рецептiв
17.55 Pivot Point
19.30 Д/с "Стро ата
планета"
20.00 Бiзнес-сит ацiя
20.15 Корпорацiя "Сiмба"
21.30 Х/ф "Бен ети
Валтасара, або Нiч зi
Сталiним"
23.20 Вiсни роботодавця
23.45 Нiчна розмова

06.30, 11.30, 23.00
Дивись!
07.00, 16.00 Чи боїшся ти
темряви?
07.30, 12.00, 19.30, 00.00
Дiм-2
08.30 Т/с "Першi
поцiл н и"
09.00 Iсторiї деталях
09.30 Деталi
10.30 Т/с "Район
Мелро з"
13.00 М/с "Кмiтлива
Шерон"
14.00, 20.30 М льтфiльм
15.00 М/с "При оди
Гаррета"
15.30 М/с "Клiффорд"
16.30 Т/с "Район
Беверлi-Хiллз"
17.30 Т/с "Першi
поцiл н и"
18.00 Єралаш
18.30 Вели е прання
21.00 Т/с "Район
Беверлi-Хiллз"
22.00 Вi на
23.30 Зроби менi смiшно!
00.10 Деталi

06.05, 16.30 Ми все про
вас знаємо
06.50, 10.10, 17.40
М льтфiльм
07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.00 Новини
07.15 Подробицi
07.30 Ран ова заряд а
07.40 Уро и ео рафiї
08.20 Спецпрое т
09.15, 17.55 Т/с
"Приречена стати
зiр ою"
10.20 Спец ор
10.55 Т/с "Вовчиця"
12.20 Т/с "Донь а
садiвни а"
13.20 Сили природи
14.35 М/с "Каспер"
15.00 Т/с "Вечiр а на
п'ятьох"
18.50 Т/с "Вовчиця"
20.00 Подробицi
20.35 Т/с
"Примадонна"
21.35 Т/с "Опери.
Хронi и вбивчо о
вiддiл -2"
23.20 Подробицi
23.45 Сл жба розш
дiтей

06.00 Са ндтре и
07.00 Дитячий сеанс
08.30 Кiнофайли
08.45 Х/ф "Солярiс"
10.40 Хiт-парад
11.10 Х/ф "Старша
сестра"
13.05 Кiнофайли
13.30 Х/ф "Бать о
сiмейства"
15.40 Хiт-парад
16.15 Дитячий сеанс
18.10 Кiнофайли
18.30 Х/ф "400
дарiв"
20.40 Дитяча аз а
21.00 Х/ф
"Смертельне лезо"
23.45 Завтрашнє iно
00.10 Х/ф "Чорна
мiт а"
02.00 Кiнотрейлери
03.00 Х/ф "Червонi
дияволенята"
04.40 Х/ф "Iван
Грозний"

РТР-ПЛАНЕТА
07.00 Добро о ран , Росiє!
09.15, 18.00, 01.15 Т/с
"Приречена стати
зiр ою"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
03.00 Вiстi
10.30, 13.20, 15.40, 19.30,
03.30 Вiстi. Мос ва
10.45, 19.45, 02.00 Т/с
"Вовчиця"
11.30, 20.50, 03.45 Т/с
"По ли ання"
12.20 До ментальна
амера
13.35 Х/ф "Мiсто пiд
липами"
15.00 М льтфiльм
15.10, 05.55 Хто там...
16.15 Д/с "Ермiтаж. Хронi а
подви "
16.45 Театральний лiтопис
18.45, 02.45 Вiстi.
Подробицi
21.40 Вiстi. С.-Петерб р
22.00, 04.30 Вiстi +
22.20, 05.10 I. Пiдд бний.
Тра едiя силача
23.05 Романти а романс
23.45, 06.25 Нiчний полiт

07.00 Добро о ран ,
Росiє!
09.15, 18.00 Т/с "Приречена стати зiр ою"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
03.00 Вiстi
10.45, 19.45, 02.00 Т/с
"Вовчиця"
11.30, 20.50, 03.45 Т/с
"По ли ання"
12.20 Чорнi дiри. Бiлi
плями
13.35 Х/ф "Добранiч!"
15.00 М льтфiльм
15.10, 05.55 Б. Патон.
Бесiди з м дрецями
16.15 Д/с "Ермiтаж.
Хронi а подви "
16.45 Театральний
лiтопис
17.10, 00.25 Приватне
життя
18.45 Вiстi. Подробицi
20.30, 04.50 Новини
льт ри
21.40 Вiстi. С.-Петерб р
22.20, 05.10 Я Сталiн
знiмав iно
23.05 Епiзоди
23.45, 06.25 Нiчний полiт

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК “УКРАЇНА”

06.00 Кл б-700
06.35, 08.00, 18.40, 20.40,
00.15, 02.40 24 одини
07.05, 19.15, 03.05 24
одини. Столиця
07.25, 10.00, 22.15, 02.15
Свiтсь i хронi и
07.45, 16.15 ЦифроСвiт
07.55 Бан нота
08.15 Нер хомiсть
08.35 Просто...
08.50 Вибирай життя
09.10, 21.25 Шо Опри
Вiнфрi
10.30, 14.20 Свiт природи
ВВС
11.30, 17.30 Коле цiя К сто
12.55, 04.45 Т/с "Спас
пiд березами"
13.50, 00.45 Енци лопедiя
таємниць
15.20, 05.30 М/с "Р ба и"
15.50, 23.45 К нст амера
16.30, 19.35 Т/с
"Горець-4"
22.50 Т/с "Матрьош и"
01.15 Майстер- лас
01.40, 04.20 Елементи

05.25 Т/с "Незаймана"
06.10, 07.45, 08.45,
12.45, 18.45, 23.40, 03.15
Фа ти
06.25, 07.50 Дiловi фа ти
06.40, 08.35 300 се / од
06.45, 08.10 Вовоч а
07.15 М/с "Нев амовнi
повертаються"
09.10 Т/с "Таємницi
слiдства-4"
10.05, 15.25 Т/с
"Вiола Тара анова"
11.10 Т/с "А ентство
НЛС"
12.20, 13.05 Каламб р
13.20 Т/с "Полiцейсь i
на велосипедах"
14.20 Лiнiя онфлi т
16.30 Т/с "А ентство
НЛС"
17.35 Т/с
"Бандитсь ий
Петерб р "
19.20 Т/с "Таємницi
слiдства-4"
20.25 Т/с "Зона"
21.20 Х/ф "Зламана
стрiла"
00.10 Х/ф "Милосердя"

06.30 Добро о ран !
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
04.00 Новини
10.00 Малахов + Малахов
11.15 Т/с "Убивча
сила"
12.15, 03.10 Федеральний
с ддя
13.10 Т/с "Талiсман"
14.10, 02.00 Лолiта. Без
омпле сiв
14.55 КВН-2006
17.15 Єралаш
17.25, 21.30 Т/с
"Зачарована дiлян а"
18.25, 02.40 Т/с "Вели i
дiвчат а"
18.55 Т/с "Любов я
любов"
20.00, 01.00 Час
20.30, 05.40 Людина i
за он
22.30 В. Леонтьєва. Життя
пiсля слави
23.35 Нiчнi новини
23.50 С дiть самi
01.30 Дете тиви
04.05 Д/ф "Я стати
ба атим"

06.15, 18.45, 05.05
Київсь ий час
06.25, 09.55, 12.35, 23.55
О ляд преси
07.00 -- 09.00 Час новин.
Кожнi 30 хв.
07.50, 01.20 Автопiлотновини
09.30, 23.15, 02.10, 05.35
Час-тайм
10.00 -- 18.00 Час новин.
Що одини
10.20, 19.20, 20.20, 03.00
Новий час
10.55 -- 18.55 Час
11.20 Час оментарiв
11.40, 18.35 Це -- У раїна!
13.20 Д/ф "Справа честi"
14.20, 15.25 5 елемент
16.20 Перший вiддiл
17.20 "Арсенал"
17.40 Б дмайданчи
18.30, 19.00, 20.50, 23.00,
00.00, 00.45, 01.25, 05.20,
05.30 Час новин
20.00, 21.00, 04.00 Час
22.00, 02.30 За рита зона
00.50 Ко тейль

06.00 "Намедни-1985"
07.00 Вi на
07.15 Зна и
08.00 Вi на
08.15 У пош ах при од
09.50 Х/ф "Озброєний i
д же небезпечний"
12.00 Х/ф "Подвiйний
об iн"
13.55 Т/с "П аро А ати
Крiстi"
15.00 Увесь свiт. Вiчний
Є ипет. Пош заб тих
робниць
16.00 Зна и
17.00 Нав оло свiт
18.00 Вi на
18.15 Т/с "К ла iн i
партнери"
18.40 Зоряний за iн. Юрiй
Га арiн. Життя i смерть
20.00 Незба ненно, але
фа т
21.00 Паралельний свiт
22.00 Вi на
22.25 Вi на. Спорт
22.40 "Намедни-1985"
23.45 Зоряний за iн.
Утрати, подви и,
перемо и

06.00 Т/с "Уо ер -техась ий рейнджер"
06.45 Репортер
07.00 М/с "В ншп нш"
08.00 Репортер. Бiзнес
08.35 Фi лi-мi лi
09.15 Т/с "Кобра-11"
10.20 Т/с "А ент
нацiональної безпе и"
11.30 Х/ф "Ласий
шматочо "
13.30 Репортер
13.50 М/с "Мишеня
Лапич"
14.25 М/с "Ясон i ерої
Олiмп "
14.50 Т/с "Флорiсьєнта-2"
15.50 Т/с "Кобра-11"
17.00 Т/с "По ли Тр "
17.55 Т/с "Солдати"
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.25 Т/с "А ент
нацiональної безпе и"
20.30 Тач на про ач
21.05 Т/с "Солдати"
22.00 Х/ф "Флiрт зi
звiром"
00.05 Репортер
00.20 Спортрепортер

06.00, 09.00, 11.00,
13.00, 15.30, 17.00, 21.00
Подiї
06.30 Т/с "Ци ан и"
07.20 Срiбний апельсин
07.50 Т/с "Шо олад з
перцем"
09.20 VIP -- ви iдно,
цi аво, престижно
09.30 Розсе речене XX
столiття
10.00 Т/с "Ци ан и"
11.30 Кримiнальне чтиво
12.00 ТБ-про рама
13.30 Х/ф "Я б ти?"
15.30 Подiї
16.00 Срiбний апельсин
17.30 Т/с "Шо олад з
перцем"
18.40 Т/с "Мiй ордон"
19.40 Щиросердне
зiзнання
20.20 Розсе речене XX
столiття
21.50 Х/ф "Шлях
Карлiто"
00.30 Т/с "Мiй ордон"
01.30 Х/ф "Розрив"
03.30 Подiї
03.50 Подiї. Спорт
04.00 Телетеатр
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УТ-1

1+1

ІНТЕР

ТРК ”КИЇВ”

ТЕТ

ЕНТЕР-ФІЛЬМ

06.10, 06.30, 07.00, 08.00
Новини
07.05 Ера бiзнес
07.35 Б дiвельний
майданчи
08.35 КНУКIМ
08.45 Ран овi поради
09.00, 12.00, 15.00, 18.30,
21.00 Новини
09.10, 18.50, 21.30 Дiловий
свiт
09.40, 02.05 Т/с
"Вiд рита ни а"
11.05 Життя триває
11.30 Надвечiр'я
12.35 Толо а
13.40 Хай щастить!
14.35 Територiя безпе и
15.20 М/с "Залiзний дзьоб"
15.40 Т/с "15:0"
16.10 М/ф "Таємна вечеря"
16.55 П'ять iз семи
17.30 Т/с "Родина Твiстів"
18.00 У раїнсь ий вимiр
19.10, 03.20 У раїнсь ий
тиждень моди
19.50, 01.25 Т/с "Ро солана -- володар а iмперiї"
20.30 Вечiрня аз а
21.40 Спорт
22.00 Ваш вихiд!
22.50 Трiй а. Кено
23.50 Пiдс м и

06.30 Снiдано з 1+1
07.00 Веселi м льти +
Єралаш
08.00 Т/с "Моя
пре расна сiм'я"
08.50, 17.00, 03.50 С довi
справи
09.50 До мент
11.00 ТСН
11.15 Т/с "Бiдна Настя"
12.05, 18.30 Т/с "Повернення М хтара-2"
13.05 Т/с "Колiр рiха"
14.00 ТСН
14.20, 18.00 Т/с "Моя
пре расна нянь а"
14.45 Т/с "Сiм мачо"
16.00 Т/с "Не родись
вродлива"
19.30 ТСН
20.00 Сiм хвилин
20.15 Т/с "Не родись
вродлива"
21.15 Х/ф "Полiцейсь а
а адемiя-5. Операцiя
"Маямi"
23.20 ТСН
23.50 ТСН. ПроСпорт
00.05 Давньо рець i ерої.
“Ясон i ар онавти”

06.05 Ми все про вас
знаємо
06.50, 10.10, 14.20, 17.40
М льтфiльм
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.00 Новини
07.15 Подробицi
07.20, 08.10, 12.15, 20.25
Iнтерспорт
07.30 Сiм'я вiд А до Я
08.20 Кримiнал
09.15, 17.55 Т/с "Приречена стати зiр ою"
10.20 ВВС. Справжнє
ди е шо
10.55 Т/с "Вовчиця"
12.20 Т/с "Донь а
садiвни а"
13.25 М/с "Лiло i Стiч"
13.50 М/с "Качинi iсторiї"
15.00 Т/с "Вечiр а на
п'ятьох"
16.30 Ми все про вас
знаємо
18.50 Т/с "Вовчиця"
20.00 Подробицi
20.35 Пiсня-2006
22.25 Х/ф "Мер рiй
небезпецi"
00.40 Подробицi

06.45, 13.40 М/с "Кендi,
Кендi"
07.15, 19.00 Свiт бiзнес
07.20, 13.35, 20.10
Бережiть себе!
07.25, 13.25, 15.25, 17.25,
20.25 А-фiш а по- иївсь и
07.30, 12.00, 13.30, 15.30,
17.30, 20.30, 23.30 СТН
09.00 Дiм живих iсторiй
09.20 Х/ф "Бен ети
Валтасара, або Нiч зi
Сталiним"
10.40 Молодiжна сл жба
11.10, 18.00 Т/с "Жiн а
з ароматом ави"
12.10, 15.40 Т/с
"Чотири тан iсти i пес"
14.20 М/с "Елин двори "
15.00 Т/с "Четверо несподiваних нахлiбни iв"
16.45 Pivot Point
17.00 Споживач
19.15 Поради лi аря
19.30 Чорний вадрат
20.15 Вечiрня аз а
21.30 Х/ф "Зар чниця"
23.45 Нiчна розмова
00.15 Х/ф "Поверн тися
до опiвночi"

06.30, 11.30, 23.00
Дивись!
07.00, 16.00 Чи боїшся ти
темряви?
07.30, 12.00, 19.30, 00.00
Дiм-2
08.30 Т/с "Першi
поцiл н и"
09.00 Iсторiї деталях
09.30 Деталi
10.30 Т/с "Район
Мелро з"
13.00 М/с "Кмiтлива
Шерон"
14.00, 20.30 М льтфiльм
15.00 М/с "При оди
Гаррета"
15.30 М/с "Клiффорд"
16.30 Т/с "Район
Беверлi-Хiллз"
17.30 Т/с "Першi
поцiл н и"
18.00 Єралаш
18.30 Вели е прання
21.00 Т/с "Район
Беверлi-Хiллз"
22.00 Вi на
23.30 Зроби менi
смiшно!

06.00 Са ндтре и
07.00 Дитячий сеанс
08.30 Кiнофайли
08.45 Х/ф "Старша
сестра"
10.40 Завтрашнє iно
11.10 Х/ф "400 дарiв"
13.05 Кiнофайли
13.30 Дитячий сеанс
15.40 Завтрашнє iно
16.15 Х/ф "М мбайсь е
шо "
18.10 Кiнофайли
18.30 Х/ф "М мбайсь е
шо "
20.40 Кiно алендар
21.00 Х/ф "Сiм ро iв
Тибетi"
00.10 Х/ф "Смертельне
лезо"

ТОНІС
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СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК ”УКРАЇНА”

06.30 Добро о ран !
08.00, 11.00, 14.00, 17.00
Новини
10.00 Малахов + Малахов
11.15 Т/с "Убивча
сила"
12.15, 02.10
Федеральний с ддя
13.10, 05.00 Т/с
"Талiсман"
14.10, 01.25 Лолiта. Без
омпле сiв
14.55 Хто хоче стати
мiльйонером?
15.50 Рози раш
17.10 Т/с "Зачарована
дiлян а"
18.10 Дiлян а без чарiв
18.55 Поле ч дес
20.00, 01.00 Час
20.25 Фабри а зiро
21.50 Що? Де? Коли?
23.15 Х/ф "Свiй серед
ч жих, ч жий серед
своїх"
02.55 Х/ф "Анн ш а"

06.15, 18.45, 05.05
Київсь ий час
06.25, 09.55, 12.35, 23.55
О ляд преси
07.00 -- 09.00 Час новин.
Кожнi 30 хв.
07.50, 01.20 Автопiлотновини
09.30, 23.15, 02.10, 05.35
Час-тайм
10.00 -- 18.00 Час новин.
Що одини
10.20, 19.20, 20.20, 03.00
Новий час
10.55 -- 18.55 Час.
Корот о. Що одини
11.20 Час оментарiв
11.40, 18.35 Це -У раїна!
13.20 Д/с "Хронi а надiй
та iлюзiй"
14.20 Страва вiд шефа
15.25 5 елемент
16.20 Драйв
17.20 За рита зона
18.30, 19.00, 20.50, 23.00,
00.00, 00.45, 01.25, 05.20,
05.30 Час новин

06.00 Авантюра столiття.
Полiт Матiаса Р ста
07.00, 08.00, 18.00 Вi на
07.15 Зна и
08.15 Нав оло свiт
09.30 Незба ненно, але
фа т
10.30 Паралельний свiт
11.45 Х/ф "Я що
йдеш — iди"
13.50 Т/с "П аро
А ати Крiстi"
15.00 Увесь свiт.
Повернення м мiї
16.00 Зна и
17.00 У пош ах при од
18.15 Т/с "К ла iн i
партнери"
18.40 Очевидець.
Неймовiрнi iсторiї
20.00 Най-най-...
Ле ендарнi
по раб вання
22.00 Вi на
22.40 Х/ф "Свiй серед
ч жих, ч жий серед
своїх"
00.50 Цар ори

06.00 Т/с "Уо ер -техась ий рейнджер"
06.45 Репортер
07.00 М/с "В ншп нш"
08.00 Репортер. Бiзнес
08.35 Фi лi-мi лi
09.05 Т/с "Кобра-11"
10.15 Т/с "А ент
нацiональної безпе и"
11.35 Х/ф "Флiрт зi
звiром"
13.30 Репортер
13.50 М льтфільм
14.50 Т/с "Флорiсьєнта2"
15.50 Т/с "Кобра-11"
17.05 Т/с "По ли Тр "
18.00 Т/с "Солдати"
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.25 Т/с
"Дале обiйни и"
20.30 Мас и-шо
21.05 Х/ф "Астерi с i
Обелi с. Мiсiя
"Клеопатра"
23.30 Се с
00.05 Репортер
00.35 Х/ф "Жа чi
зв'яз и-2"

06.00 Подiї
06.30 Т/с "Ци ан и"
07.20 Срiбний апельсин
07.50 Т/с "Шо олад з
перцем"
09.00 Подiї
09.30 Портрети ди ої
природи
10.00 Т/с "Ци ан и"
11.00 Подiї
11.30, 20.00 Щиросердне
зiзнання
12.10 Х/ф "Раджла шмi"
13.00 Подiї
13.30 Х/ф "Раджла шмi"
15.30 Подiї
16.00 Срiбний апельсин
17.00 Подiї
17.55 Ф тбол. У раїна.
"Шахтар" -- "Ворс ла"
21.00 Подiї
21.40 VIP -- ви iдно, цi аво,
престижно
21.50 Концерт
23.20 Ф тбол в особах
00.00 Подiї свiтi
00.25 Т/с "Мiй ордон"
01.20 Х/ф "Вечiрнiй
дзвiн"

ІНТЕР

ТРК “КИЇВ”

ТЕТ

ЕНТЕР ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

06.00 Кл б-700
06.35, 08.00, 18.40,
20.50, 00.15, 02.40 24
одини
07.05, 19.15, 03.05 24
одини. Столиця
07.25, 10.00, 02.10
Свiтсь i хронi и
07.55 Бан нота
08.15 Нер хомiсть
08.35 Просто...
08.50 Вибирай життя
09.10, 21.25 Шо Опри
Вiнфрi
10.35, 14.25 Свiт
природи ВВС
11.35, 17.40 Коле цiя
К сто
13.00 Т/с "Спас пiд
березами"
13.55 Енци лопедiя
таємниць
15.25 М/с "Р ба и"
15.55, 23.50 К нст амера
16.40 Т/с "Горець-4"
19.35 Забороненi
таємницi
20.30 Сильнi свiт цьо о
22.25 Т/с "Матрьош и"
23.25 Таємницi, ч деса,
чарiвництво

05.20 Т/с "Незаймана"
06.05 Сл жба розш
дiтей
06.10, 07.45, 08.45, 12.45,
18.45, 00.00, 02.50 Фа ти
06.25, 07.50 Дiловi фа ти
06.40, 08.35 300 се / од
06.45, 08.10 Вовоч а
07.15 М/с "Нев амовнi
повертаються"
08.00, 08.55, 19.10, 00.15
Спорт
09.10 Т/с "Таємницi
слiдства-4"
10.05, 15.30 Т/с "Вiола
Тара анова"
11.10 Т/с "А ентство НЛС"
12.10, 13.05 Каламб р
13.25 Т/с "Полiцейсь i на
велосипедах"
14.25 Лiнiя онфлi т
16.35 Дiти напро ат
17.40 Ш ола ремонт
19.30 Х/ф "Весна на
Зарiчнiй в лицi"
21.30 Свобода слова
00.30 Автопар
01.05 Х/ф "Iдеальний
подар но "

УТ-1

1+1

06.00 Ран ова молитва
06.10 Пiдс м и
06.50 Абзац
07.45 Контролер
08.00 КНУКIМ. Фа льтет
"Iнформацiйнi техноло iї"
08.10 Форсайт
08.30 Д/с "Паломни "
09.10 Дося ти мети
09.35 Е iпаж
10.00 Пани нахаби
10.25 Хто домi хазяїн?
10.50 Вихiднi пораїнсь и
11.15, 03.10 М зи а
11.45 М/ф "Апостоли"
12.35 Здоров'я
13.30 На проб
13.45 Контрольний па ет
14.20 Перехрестя
14.50 Цир майб тньо о
15.55 Бас етбол. У раїна.
БК "Київ" -- БК "Азовмаш"
18.00 Наша пiсня
18.50 Х/ф "Справа
Назаретянина"
20.40 Ме алот
21.00 Новини
21.40 С. Ротар "Я тебя
по прежнем люблю"
22.20 Реверс
22.50 С перлото. Трiй а.
Кено
23.00 Подiї свiт

07.00 Бо атирсь i i ри
08.00 Прихована амера
09.00 Хто там?
10.00 Смачна раїна
11.00 Кiно деталях
12.00 Т/с "Вiсiм простих
правил..."
13.00 Т/с "Небезпечний
Еддi"
14.00 Т/с "Хто домi
хазяїн?"
15.00 Х/ф "Кiш и проти
соба "
16.50 Найроз мнiший
18.20 Т/с "Хто домi
хазяїн?"
19.30 ТСН
20.10 Криве дзер ало
23.15 Бо с по-справжньом .
В. Клич о — К. Берд
01.00 Х/ф "Г д бай,
Ленiн!"

ТОНІС
06.00 Вели а планета
06.30 24 одини. Спорт
06.35 Сильнi свiт цьо о
07.00 Цiл ом неймовiрно
07.40 Усiма широтами
08.05, 05.50 Невiдома
земля
08.45 Свiт тварин
09.15 Звiряча робота
09.45 Свiт природи ВВС
10.40 Свiт, що шо є
11.45 Коле цiя К сто
12.45 Е стремi с
13.05 Безстрашнi
13.35 Ди а природа
14.15 Найдивнiшi свята
свiт
15.15 Мiста свiт
15.50 Хiт-парад
16.50 Розва а ба атiїв
17.45 Шо Опри Вiнфрi
18.40 Iншi землi
19.15 Спадщина
стародавнiх цивiлiзацiй
19.55 Хто написав Новий
Заповiт
23.00 Х/ф "Фараон"
02.10 Вос ресiння
02.55 Х/ф "Фараон"

К плю земельн
ділян
без
посередни ів.
Тел: 8 (067)
9928742 № 103

06.05 Т/с "Коломбо"
07.40 М льтфiльм
08.05 М/с "Новi при оди
Вiннi-П ха"
08.30 М/с "Аладдiн"
09.00 Новини
09.10 М льтфiльм
10.00 Бадьоро о ран !
10.35 Смачно
12.45 Новини
13.00 Ши анемо!
14.05 LG-еври а
15.20 Д/ф "Єр салим. Вiсiм
днiв одно о ро "
16.00 Новини
16.25 Т/с "Шахраї"
17.40 "Городо "
18.15 I ри патрiотiв
20.00 Подробицi
20.20 Iнтерспорт
20.30 Сходження
Бла одатно о Во ню
21.00 Х/ф "Весiлля мо о
най ращо о др а"
23.15 Х/ф "Людина дощ "

07.00 М/с "Кендi, Кендi"
07.20, 13.00, 19.50
Бережiть себе!
07.25, 12.25, 15.25, 20.25
А-фiш а по- иївсь и
07.30, 15.30, 17.30, 20.30,
23.45 СТН
08.05 5 хвилин
09.00 Корпорацiя "Сiмба"
09.20 Х/ф "Зар чниця"
11.00 Е ономiчний вiсни
11.30 Вибери своє
майб тнє
11.40, 17.10 Форм ла
здоров'я
12.00 Авто ласи а
12.30 М/с "Сторiн ами
Вели ої ни и"
13.10 Ш ола майб тньо о
13.30 Д/с "Морсь ий
вiдеож рнал. Пiдводний
свiт е зотичних островiв"
14.00 Т/с "Чотири
тан iсти i пес"
15.45 Гаряча тема
16.30 Шлях до спiх
18.00 Ф тбол. У раїна.
"Арсенал" (К) —
"За арпаття". У перервi -18.45 Арсенальна
22.00 Х/ф "Подар но "
00.00 Д/ф "Бла ословення
апостола"
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06.05 Фа ти
06.30 Свобода слова
08.50 Автопар
09.35 Дiти напро ат
10.35 Т/с "Леся +
Рома"
11.10 Ш ола ремонт
12.10 К хня для
"чайни iв"
12.45 Фа ти
13.05 На свою олов
14.10 М/ф "Астерi с iз
Галлiї"
15.20 Х/ф "Люба, я
зменшив дiтей"
17.20 М/ф "Йосип -- цар
сновидiнь"
18.45 Фа ти
19.10 Квартирне питання
20.00 Фабри а раси
21.00 Х/ф "Перевiзни "
22.55 Х/ф "Амiстад"
02.00 Х/ф "Ключi вiд
дом "
03.45 Х/ф "Ноїв
овче "

06.30 Генiї та лиходiї
07.00, 09.00, 11.00, 17.00
Новини
07.10 Х/ф "Iспит
вiрностi"
09.20 Здоров'я
10.10 Д/ф "Цесаревич
Оле сiй"
11.15 Єралаш
11.25 Х/ф "З стрiнемося
бiля фонтана"
13.00 Ф тбол. Росiя. ЦСКА
-- "Сат рн"
15.00 Гайдай. Комедiї iз
сiмейно о життя
16.00 Т/с "Вели i
дiвчат а"
17.25 Новi пiснi про
оловне-2006
18.55 Вели i пере они
20.00, 01.00 Час
20.25 Х/ф "Свої"
22.40 Вели день
Бо осл жiння храмi
Христа Спасителя
00.25 Таємницi
православних святинь

06.15, 18.45, 05.05 Київсь ий
час
06.25, 09.55, 12.30, 23.55
О ляд преси
07.00 -- 09.00 Час новин.
Кожнi 30 хв.
09.20, 10.20 Д/ф "Iєш а. У
пош ах реально о Iс са"
10.00 -- 20.00 Час новин.
Що одини
10.40 Ви пра тично здоровi
11.15 Драйв
11.55 -- 18.55 Час. Корот о.
Що одини
12.35 Страва вiд шефа
13.15 Колiя
13.30 Зодчий
14.20 Вiд рита зона
15.20 Перший вiддiл
15.55 Це -- У раїна!
16.20 На перший по ляд
17.20 VIP-жiн а
17.45 Б дмайданчи
20.20 5 опiйо
20.50, 23.00, 00.00, 05.20
Час новин
21.00, 04.00 Час
22.00, 02.30 Територiя
за он
23.15, 02.10, 05.35 Час-тайм
00.45 Нi п х нi пера!

06.30, 11.30, 23.00 Дивись!
07.00 М/с "Редвол"
07.30, 12.00, 19.30, 00.00
Дiм-2
08.30 М/с "Iвон iз Ю она"
09.00, 20.30 М льтфiльм
10.00 М/с "Близню и
Крампи"
13.00 Життя пре расне
14.00 Х/ф "При оди
р до о Май ла"
16.00 Життя пре расне
17.00 Рят йте, ремонт!
18.30 Т/с "Обережно,
Задов!"
21.00 Х/ф "Небезпечна
афера"
23.30 Зроби менi смiшно!

07.00 Добро о ран ,
Росiє!
09.15, 18.00 Т/с "Приречена стати зiр ою"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
03.00 Вiстi
10.30, 13.20, 15.40, 19.30,
03.30 Вiстi. Мос ва
10.45, 19.45, 02.00 Т/с
"Вовчиця"
11.30 Т/с "По ли ання"
12.20 Епiзоди
13.35 Х/ф
"Найповiльнiший поїзд"
15.10, 06.25 Iнтер@ тив
16.15 Кiмната смiх
17.00 Вiстi. Спорт
17.10 У пош ах при од
К плю земельн
18.45, 02.45 Дзер ало
ділян
без
20.30 Новини льт ри
посередни ів
20.50, 03.45 Тим часом
8 (296) 56-238,
21.50, 04.40 Фестиваль
8 (097) 590-01-93 "Юрмала"
№ 143 23.25 Х/ф "Убити вечiр"

06.00 Са ндтре и
08.30 Кiнофайли
08.45 Х/ф "М мбайсь е
шо "
10.40 Кiно алендар
11.10 Х/ф "М мбайсь е
шо "
13.05 Кiнофайли
13.30 Х/ф "Дiти Дон
Кiхота"
15.40 Кiно алендар
18.10 Кiнофайли
18.30 Х/ф "Разом"
20.40 Топ-10. Са ндтре и
21.00 Х/ф "Мiльйонер
мимоволi"
23.45 Х/ф "Сiм ро iв
Тибетi"

На робот ПОТРІБНІ: м а й с т е р
цех метало онстр цій;
водій, се ретар;
зварни и,
облицювальни и, м ляри,
плиточни и, різноробочі.
Тел: 52-544, 53-366 № 133
СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

08.50 Т/с
"Дале обiйни и"
ч жих, ч жий серед
09.55 К хня
своїх"
10.25 Брати Сервантеси
09.00 Їмо вдома
10.55 Жертва моди
09.30 К лiнарний двобiй
11.30 Тач на про ач
10.35 Сам собi режисер
12.00 Р йнiвни и мiфiв
12.55 Перевiрене на собi.
11.40 Т/с
ПДВ + пере они
"Афромос вич"
13.45 Х/ф "Паливоди"
15.00 Х/ф "Любовна
15.35 Х/ф “Астерi с i
нед а"
Обелi с. Мiсiя”
18.00 Неймовiрнi iсторiї
"Клеопатра"
охання
17.50 Весiлля за 48
один
19.00 Таємницi Боллiв да
19.00 Репортер
20.00 С ботнiй вечiр
19.10 Спортрепортер
22.00 Х/ф "Анна i
19.20 Х/ф "Просте
ороль"
бажання"
01.00 Х/ф "Пес-привид. 21.05 Х/ф "Астерi с i
Шлях сам рая"
Обелi с проти Цезаря"
23.25 Спортрепортер
03.15 Цар ори
07.00 Х/ф "Свiй серед

РТР-ПЛАНЕТА

07.00 Добро о ран , Росiє!
08.40 Надбання респ блi и
08.50 Х/ф "Не плач,
дiвчись о!"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
03.00 Вiстi
10.10 Вiстi. Мос ва
10.20, 06.30 "Городо "
11.35 Рiзночитання
12.00 Бiблiйний сюжет
12.30 За сiмома печат ами
13.15, 00.00 Т/с
"Демидови"
14.30 У пош ах при од
16.20 Вiстi. Мос ва
17.00 Б. Што олов. "Гори,
ори, моя зоре..."
17.50 Нав оло свiт
18.15, 02.15 Т/с
"Чоловi и не плач ть-2"
19.15 Чесний дете тив
20.25, 05.25 С ботнiй вечiр
21.35, 04.25 К льт рна
революцiя
22.30 Вели день. Вели однє
Бо осл жiння храмi Христа
Спасителя
01.15 Т/с "Любов моя"

ТРК “УКРАЇНА”
06.00 Подiї
06.30 М льтфiльм
07.20 Зоряний б львар
08.00 Г мор. О.
Степанен о "Кішчин дiм"
09.00 Подiї
09.30 Подiї. Спорт
09.40 VIP -- ви iдно,
цi аво, престижно
09.50 Срiбний апельсин
11.00 М/ф "Повернення
Гайю"
13.00 Портрети ди ої
природи
13.30 Х/ф "Життя
ш ереберть"
15.20 Щиросердне
зiзнання
15.55 Ф тбол. У раїна.
"Таврiя" -- "Метал р "
17.55 Ф тбол. У раїна.
ФК "Хар iв" -- "Динамо"
(К)
20.00 ТБ-про рама
21.00 Подiї
21.35 Подiї. Спорт
21.50 Х/ф "Тiнь"
00.00 Подiї свiтi
00.25 Х/ф "Моз ова
ата а"
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Телепро рама

15 вітня 2006 ро

Виш ород

УТ-1

1+1

ІНТЕР

ТРК “КИЇВ”

ТЕТ

ЕНТЕР ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

07.00 М льтфiльм
07.15 КНУКIМ. Фа льтет
"Пер арсь е мистецтво"
07.30 Подiї свiт . Пiдс м и
08.10 Авто онтинент
08.35 Патрiот
09.00 Вели день. Свят ове
Бо осл жiння УПЦ
10.00 Вели день. Свят ове
Бо осл жiння УПЦ Київсь о о
патрiархат в СвятоВолодимирсь ом
афедральном соборi Києва
11.00 Вели день. Свят ова
Недiльна лiт р iя ГКЦ з храм
Св. Василя Вели о о Києвi
13.05 М/ф "Дива Iс са"
13.50 Бла овiсни
14.20 Т/ф "Свiтле
Христове Вос ресiння"
15.30 Вi но в Амери
15.55 Унi альна У раїна
16.20 Олiмпiйсь а панорама
16.50 Ф тбол. Лi а чемпiонiв
17.35 В остях ...
19.00 Х/ф "Жiн а, я а
спiває"
21.00 Новини
21.45 Далi б де...
22.40 Сл жба розш дiтей
22.50 Трiй а. Кено
23.00 Ера бiзнес . Пiдс м и

07.00 Бо с по-справжньом .
В. Клич о -- К. Берд
08.00 Хоч б ти зiр ою!
09.05 Лото-забава
10.00 Криве дзер ало
12.20 Бо атирсь i i ри
13.15 Т/с "Хто домi
хазяїн?"
14.20 Х/ф "Нав оло свiт
за 80 днiв"
16.40 Концерт "Золота
шарман а"
18.20 Т/с "Хто домi
хазяїн?"
19.30 ТСН
20.00 Х/ф "Сахара"
22.30 Концерт "VIVа -най расивiшi люди"
00.30 Х/ф "Знедоленi"
03.50 Х/ф "Нав оло свiт
за 80 днiв"
05.40 Концерт "Золота
шарман а"

06.05 М льтфiльм
06.25 Сходження
Бла одатно о Во ню
07.15 Про инься i спiвай!
08.05 М льтфільм
09.00 Новини
09.10 "Городо "
10.00 Мелорама
10.35 Карао е на майданi
11.20 Усе для тебе
12.25 Квадратний метр
13.15 Iмена
14.05 Жива природа-3
15.15 Вартовий Тр ни
Господньо о
16.00 Новини
16.20 Концерт
18.25 Шанс
20.00 Подробицi тижня
20.55 Х/ф "Мос ва
сльозам не вiрить"
00.00 На ф тбол!

07.00 Д/ф "Хрестовi
Твоєм по лоняємося"
07.20, 13.00, 19.00
Бережiть себе!
07.25, 12.25, 15.25 Афiш а по- иївсь и
07.30, 12.00, 13.30,
15.30, 17.30 СТН
08.10 М/ф "Дива Iс са"
09.20 Х/ф
"Вос ресiння"
10.40 Д/ф "Воiстин
вос рес"
11.10 М льтфiльм
11.30 Кл б С пер ни и
12.00 Д/с "Малята
тварин"
12.30 Д/с "Природнi дива
Амери и"
13.10 Д/ф "Вели день"
13.45 Х/ф "Подар но "
16.00 Смачна розмова
16.20 Вечiр К.
Брейтб р а
20.00 Київсь i мiнiатюри
20.30 СТН
21.10 Добро о вечора,
ияни!
22.10 Х/ф "Красеньм жчина"
00.10 В. Крищен о.

06.30, 11.30, 23.00
Дивись!
07.00 М/с "Редвол"
07.30, 12.00, 19.30, 00.00
Дiм-2
08.30 М/с "Iвон iз Ю она"
09.00, 20.30 М льтфiльм
09.30 Єралаш
10.00 М/с "Близню и
Крампи"
10.30 Знiмiть це не айно!
13.00 Життя пре расне
14.00 Х/ф "Шап а
Мономаха"
16.00 Життя пре расне
17.00 Знiмiть це не айно!
18.00 Єралаш
18.30 Т/с "Обережно,
Задов!"
21.00 Х/ф
"Год вальниця"
23.30 Зроби менi смiшно!
00.10 Т/с "Обережно,
Задов!"
01.00, 01.30, 01.50, 02.30,
02.50 Хiтова с мiш
01.40 Хiт-ТБ
02.00, 03.10, 04.00, 06.00
Нашi хiти
02.40 НеХiти

06.00 Са ндтре и
08.30 Кiнофайли
08.45 Х/ф "Дiти Дон
Кiхота"
10.40 Топ-10. Са ндтре и
11.10 Х/ф "Мiльйонер
мимоволi"
13.05 Кiнофайли
13.30 Х/ф "Пiч илавоч и"
15.40 Тиждень iно
18.10 Топ-10. Са ндтре и
18.30 Х/ф "Єврейсь ий
зв'язо "
20.40 Топ-10. Кiнотрейлери
21.00 Х/ф "Кiмната сина"
23.45 Х/ф "Разом"

Втрачений атестат про
середню освіт МЗ №
010207, виданий
25.06.1994 р. ЗОШ №
2 м. Виш орода на
ім'я Антоніни Іванівни
БУБЛИК, вважати
недійсним.

07.00 Х/ф "Подорож
б де приємною"
08.15 Х/ф "Володар
алюж"
09.45 Уся Росiя
10.00, 13.00, 16.00 Вiстi
10.10 Вiстi. Мос ва
10.20 Смiхопанорама
10.50 Сам собi режисер
11.35 Збiрна Росiї
12.00 Хто домi хазяїн?
12.30 Переп товi острови
13.15, 23.45 Т/с
"Демидови"
14.30, 01.45 Партит ри не
орять
15.00 Х/ф "Пiд
мiсяцем"
16.50 Ч дова вiсiм а
17.35 Бiльше за любов
18.15, 02.15 Т/с
"Чоловi и не плач ть-2"
19.00, 03.00 Вiстi тижня
20.00 Спец ореспондент
20.30, 04.30 Лiнiя життя
21.25 "Аншла " i омпанiя
22.55 Нац. iнтерес
00.50 Т/с "Любов моя"

ТОНІС

ICTV

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК “УКРАЇНА”

06.15 Звiряча робота
06.45 Цiл ом неймовiрно
07.15, 15.45 Хiт-парад
08.15, 16.45 Розва а
ба атiїв
09.25 Найдивнiшi свята
свiт
10.40 М/ф "Країна
фантазiй"
12.05 М/ф "Синдбад.
Завiса т манiв"
13.30 Мiста свiт
14.05 Спадщина
стародавнiх цивiлiзацiй
14.30 Iншi землi
15.00 Свiт, що шо є
17.35 Режисери
18.45 З висоти
пташино о польот
19.55 Х/ф "На
М ромсь iй дорiжцi"
21.45 Х/ф "Прихована
за роза"
23.20 Забороненi
таємницi
00.15 Королi мафiї
01.05 Вели i iлюзiї.
Iсторiя фо са
02.00 Свiт, що шо є
02.35, 04.30 Адреналiн
03.10 Вос ресiння
04.00 Ди а природа

06.35 Х/ф "Малень а
чарiвниця"
07.55, 12.45, 18.45 Фа ти
09.00 Х/ф "Люба, я
зменшив дiтей"
10.55 Квартирне питання
11.45 Фабри а раси
13.25 М льтфільм
14.50 Х/ф "Пере они
"Гарматне ядро"
16.50 Х/ф "Перевiзни "
19.20 Т/с "Леся + Рома"
19.50 Iмперiя
21.00 Х/ф "Мач ха"
23.35 Х/ф "Реплi-Кейт"

06.15 Київсь ий час
06.30 -- 09.00 Час новин.
Кожнi 30 хв.
07.10, 08.10, 12.20, 15.20,
19.35, 22.40, 00.30, 04.55
Бiзнес-час
09.20, 10.20 Д/ф "Iєш а. У
пош ах реально о Iс са"
10.00 -- 19.00 Час новин.
Що одини
10.40 Д/ф "Справа честi"
11.20 У раїнсь ий
п'єдестал
11.35 Новоб дова
11.55 -- 18.55 Час.
Корот о. Що одини
12.35 Страва вiд шефа
13.15 Енер етичний
ж рнал
16.30, 03.00 "Арсенал"
17.20 Час за Гринвiчем
18.20 За рита зона
18.45 Час. Важливо
20.00, 21.00, 04.00 Час
20.20 Чи на п'ять?
20.50, 23.00, 00.00, 05.20
Час новин
22.00, 02.30 5 опiйо
23.15, 02.10, 05.35 Частайм

06.15 Неймовiрнi iсторiї
охання
06.55 Подорожi
нат ралiста
07.20 Д/с "Ди а Афри а"
08.20 Д/ф "Ди а
Австралiя"
09.25 Iнстин т бивати
10.30 Амазон а
11.15 Де почався
Вели день?
12.20 Людсь е дитя
13.25 Вирiшальнi битви.
Герман-нiмець
13.50 Ш ачi. Слiдами
ч дотворної i они
14.25 Пiлат -- людина,
я а била Христа
15.25 Телефiльм
16.00 С ботнiй вечiр
18.00 Очевидець.
Неймовiрнi iсторiї
19.00 Плащаниця
Христа?
20.00 Паралельний свiт
21.00 Кремль-9. Пол
особливо о призначення
22.00 Х/ф "Зв и
м зи и"
01.40 Цар ори

08.00 Запитайте лi аря
08.30 Тач на про ач
09.00 Усмiхнiться, вас
знiмають!
09.35 Доро а передача
10.35 Се рети пластичної
хiр р iї
11.05 К нст амера
11.50 ЖВЛ. Б. Пiт i Д.
Енiстон
12.20 При оли пiд
iпнозом
13.15 Лi а фанатiв
"Ре сона-мен"
13.40 Х/ф "Троє
волхвiв"
15.45 Х/ф "Астерi с i
Обелi с проти Цезаря"
18.00 Поза рою
19.00 Репортер
19.05 ТерраРепортера.
Спортсмени рясах
19.15 Спортрепортер
19.25 Х/ф "24 одини"
21.10 Х/ф "Iзно
д -ш iдливий джин"
23.25 Ф тбол. Гол!
00.25 Спортрепортер
00.30 Х/ф "Долина
лавин"

06.00 Подiї
06.40 М льтфiльм
07.20 Зоряний б львар
08.00 Г мор. О.
Степанен о "Кішчин дiм"
09.00 Подiї
09.35 Подiї. Спорт
09.50 Срiбний апельсин
11.00 М/ф "Принцеса на
орошинi"
13.00 Шо -бiз
13.30 Д/ф "Полювання на
Фаберже"
15.00 Невипад овi з стрiчi
15.30 Х/ф "Летюча
миша"
18.00 Autonews
18.30 Х/ф "Тiнь"
20.20 Х/ф "Мiстер
Бонс, або Кiст и нi оли
не бреш ть"
22.20 Ф тбольний ї -енд
23.20 Х/ф "Лютер"
02.00 Концерт
03.30 Телетеатр
04.30 Д/ф "Полювання на
Фаберже"
05.30 М льтфiльм

Терміново в апте
ПОТРІБЕН ФАРМАЦЕВТ.
8 (067) 505-51-05, 23-315, 56-036, 51-654
№ 166

Для постійної та
тимчасової роботи в
м. Києві та м.
Виш ороді ПОТРІБНІ
РОБІТНИКИ
БУДІВЕЛЬНИХ
П Р О Ф Е С І Й . Тел:
8 (044) 385-06-50
№ 154

Б дівельній фірмі на постійн робот
ПОТРІБЕН БУХГАЛТЕР.
Офіс в м. Виш ороді.
Тел: 8 (044) 332-64-63, 465-64-63 № 120
Виш ородсь а центральна районна
лі арня запрош є на робот працівни ів
на посади: заст пни
оловно о лі аря
з технічних питань (на он рсній
основі); водії; оператор омп'ютерно о
набор ; сестра медична.
За довід ами звертатись за тел: 8 (296) 5-64-45. № 161

ГРТ МІЖНАРОДНЕ
06.30 Генiї та лиходiї
07.00, 09.00, 11.00, 17.00
Новини
07.10 В остях
аз и
08.30 Криве дзер ало
09.15 Роз мницi та
роз мни и
09.55 Д/ф "Жертви
ревнощiв"
11.10 Неп тнi нотат и
11.30 До и всi вдома
12.20 Веселi артин и
13.00 Ф тбол. Росiя.
"Спарта " -- "Мос ва"
15.00 Д/ф "Тiло
державно о значення"
16.00 Iмперiя
17.00 Доба
17.55 Д/ф "Д ремар i
рас нi"
19.00 Хто хоче стати
мiльйонером?
20.00 Час
20.50 Рози раш
22.00 Х/ф "З Дон
видачi немає"
23.35 Х/ф "Арарат"
01.30 2030

К П М " Р А Д І О Т Е Х Н І К А " . Я існий ремонт
теле-, радіо-, відеоапарат ри. Встановлення ДУ,
де одерів, заміна інес опів з арантією.
м. Виш ород, в л. Дніпровсь а, 3. Тел:
5-21-38 (р.), 8 (097) 912-79-47 (моб.) №113
Інвестиційна омпанія
АКБ "Київ" реаліз є
пл. Шевчен а, 3 (1,
вартири; вартість в. м

на мовах часті
м. Виш ороді,
2, 3- імнатні
— від 3 700 рн.)

С ладальни и-монтажни и алюмінієвих,
металопласти ових онстр цій від замір до
встановлення, с ладальни и меблів із ДСП.
Цех Виш ороді. Тел: 468-9
91-7
78, 430-1
14-2
25, 468-9
91-1
17 № 111
Підприємств потрібні фахівці робочих спеціальностей:
— рамни и з розпилювання р ло о ліс ; — різноробочі;
— верстатни и. Тел: 53-531, 53-917 № 160

Меблеве виробництво в м. Виш ороді
запрош є на постійн

— В одія ( ат. B , C , D ) — з /п в ід 1 5 00

На меблеве виробництво потрібні:
— С ладальни - становни
— Оздоблювачі-ви отовлювачі орп сних меблів.
Заробітна плата 1 500 рн.
Тел: 23-375, 8 (067) 796-67-38 (моб.) № 156

ДП "Чисте місто" на постійн робот
ПОТРІБНІ:
— двірни и — о лад 554 рн.
— прибиральни и в лиць —
о лад 654 рн.
По довід и звертатися: м. Виш ород, в л.
Б. Хмельниць о о, 2

рн.;

— О фіс-м
м енеджера ( ПК, ф а с, с анер) — з /п
від 8 00

рн.; — К омірни а — з /п в ід 8 00

— В ерстатни ів — з /п 1 000-2
2 000
Тел: 8 (067) 502-19-63, 8 (044) 522-85-52

МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ
для дом та офіс за індивід альним
прое том шафи- пе,
хні, спальні,
вітальні, омп'ютерні столи. Гарантія.
Достав а. Установ а.
Родіон Орестович 8 (067) 233-55-76 (моб.),
Оле сандр Іванович 8 (067) 772-89-24 (моб.) № 157
Виш ородсь ий війсь овий омісаріат
о олош є он рс на заміщення
ва антної посади:
— Провідний спеціаліст
Вимо и до андидатів:
1. Освіта — вища або професійно-технічна;
2. За альний стаж роботи — не менше 5 ро ів;
3. Знання ПЕОМ;
4. Вільне володіння державною мовою.
Прийом до ментів проводиться до 28 вітня
2006 ро в приміщенні Виш ородсь о о
районно о війсь ово о омісаріат за адресою:
м. Виш ород, в л. К р зова, 5, абінет № 5
Тел: 5-18-36 № 158

робот :

У ладання

од та довід и:

Київ, в л. Б. Хмельниць о о, 16-22, тел:
270-58-68, 234-44-28, 234-71-77,
234-77-47. e-mail: region11@i.com.ua № 165
Б дівельній фірмі на постійн
робот П О Т Р І Б Н І Р О Б О Ч І
БУДІВЕЛЬНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ.
Місце роботи
Виш ороді.
Тел: 8 (044) 332-64-63, 465-64-63 № 121

№ 71

рн.;

рн.
№ 164

Тема

Виш ород
Альтернатива омп'ютерним
і рам є,
або Я пласт ни відзначили День Пласт
(За інчення. Почато
на стор. 1)
У різних завданнях юна и демонстр вали вміння визначати площ
без ви ористання вимірювальних
приладів, знання з в злоплетіння,
визначали, с іль и прод тів потрібно на дводенн мандрів для 10
чолові , дізнавалися, с іль и с а тсь их ор анізацій існ є в У раїні й
світі, з ад вали прислів'я та при ази про працю, співали пісні про
недотримання слова, зма алися
вмінні я найбільше і швидше прибрати сміття (на ва ), при ад вали, де ж знаходяться ті місця, що
зображені на фото рафіях, та інш.
Молодші пласт ни (нова и і
новач и) мали своє малень е змаання біля Б дин
льт ри. вони
та ож бі али від інстр тора до
інстр тора визначеним на мапах
маршр том і, ви он ючи завдання,
вивчали Новаць ий За он: — Нова
любить Бо а і У раїн ; — Нова дотрим ється правил
рі; — Нова
сл хається бать ів і виховни ів; —

Нова робить добрі вчин и; — Нова
нама ається щораз б ти ліпшим.
Небесна анцелярія, певно, прихильна до та о о проведення час ,
бо по ода в неділю б ла преч дова.
Насам інець свята Настя Ні олаєн о і Юля Карета б ли переведені
з новацтва (пласт ни ві
6-11
ро ів) в юнацтво (ві 11-18 ро ів).
Незаб тньою ця дата стала в житті
пласт н и Ані Бра арни , бо вона в
цей день с лала Пластов Прися .
При на оді хоч на адати, що
сьо одні
Виш ороді — День
чисто о міста. Пласт ни та ож
дол чаються до цієї а ції. Я що ви
хочете жити в чистом місті, не
б дьте байд жими, приєдн йтеся
до нас!

Ярослава ТИМОШЕНКО

Пластова Прися а
Прися аюсь своєю честю, що
робитим все, що в моїй силі, щоб:
— б ти вірним Бо ові й У раїні,
— допома ати іншим,
— жити за Пластовим За оном і
сл хатися Пластово о Провод .

Є історії, я і не можна сприймати спо ійно, особливо оли
йдеться про страждання дітей,
старих та немічних людей. Безневинне створіння не повинно
потерпати від болю, і роз міння
цьо о за ладено
ожній нормальній людині.
На пам'ять спадає не та ий вже
дале ий для нас р день 2004
ро . Світ здри н вся, оли перший день Різдва Південно-Східній Азії ознамен вався ата лізмом. Щодня ми дивилися новини,
я звіст и з фронтів: с іль и врятовано, с іль и за ин ло? З радістю
ми сл хали свідчення врятованих
людей, із болем — розповіді тих,
хто втратив близь их на одном з
найпоп лярніших рортів світ .
Найбільше вразила історія однієї матері, я а опинилася під час
ц намі зам неною в імнаті з двійом малих дітей (один із синів ще
навіть не ходив). Коли вода підійнялася до стелі і жінці забра ло
сил тримати себе й обох хлопчиів на плав , їй довелося виріш вати, чи житиме хоч хтось, чи
за ин ть вони всі. І вона зробила
неприродно важ ий вибір: відп стити старшо о хлопчи а, щоб
дати шанс зовсім безпорадном .
Те дитя борсалося воді й ричало: "Мамо, мамо, допоможи
мені!". Потім вода винесла і розидала їх. Мати роз міла, життям
одно о б ло заплачено за життя
іншо о.
Нещасний бать о цієї родини,
що робив се можливе, щоб дістатися дітей і др жини, знайшов
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старшо о хлопчи а живим, хоча й
д же наля аним. Це б ло справжнє диво. Ніби Найвищий По ров
обері ав це дитя. Врят валася й
мати з меншим хлопчи ом, і саме її
оповідь по азали в сьом світі.
А тепер давайте проведемо анало ію, я а є д же доречною для
нас сьо одні, напередодні Пасхальних свят, в роз мінні тієї жертви, я приніс Отець Небесний
заради нас. Ми всі знаємо, що в
певном роз мінні всі люди на
Землі — діти Божі. Але ріх і непоора розділили нас з нашим
Отцем, і ми стали безпорадними
перед сіма небезпе ами світ ,
особливо перед наслід ами наших
власних ріхів: біллю, хворобами,
іншими стражданнями і, врештірешт, смертю. Для то о, щоб
допомо ти нам, та вже с лалося,
Бо повинен б в віддати Сво о
Єдинонароджено о Сина, я о о ми
знаємо я Іс са Христа. Йо о жертв , біль і страждання може до
інця зроз міти хіба що людина,
я а втратила своє доро оцінне
дитя. А я що явити, що воно б ло
ч дове, юне, що з ним б ли пов'язані всі надії, то це невимовне оре.
У нашій історії є щасливий
інець, том що старший син тієї
жін и поверн вся з безодні морсьої (я Іс с вос рес із мертвих), і
бать и віднайшли своє щастя.
Уявіть, що відч ватиме та мати.
Може, поч ття провини, том що її
вибір, і тим більше — хлопчи а, не
б в добровільний, хоча і заради

висо ої мети. Ця історія може
стати родинною ле ендою, і
молодший син б де вдячний старшом протя ом сьо о життя,
я що тіль и старший не б де цим
маніп лювати.
Для вір ючої людини зроз міло,
чом вся слава і хвала Небес, всі
імни із восхваління із землі належать Іс с , том що Сам Бо Отець
бажає, щоб ми піднесли То о, Хто
вартий цьо о. Том що Йо о вибір
б в зроблений ще до почат світ
заради нас і Бать о дав з од . Це
б ло добровільне жертовне рішення, рівних я ом не б ло і не б де.
Бо , творячи світ і людин , знав
наперед, що зробимо ми і що зробить Він. Читаючи розділи Єван елій, ми бачимо с різь, я із ніжністю Іс с молиться, промовляючи
"Авва, Отче" (з юдейсь ої "тат "),
я в останні миті Сво о життя Він
волає: "Боже Мій, Боже Мій, нащо
Мене Ти по ин в?"... Він ричить,
я по ин те дитя, але та мить найбільшо о Йо о болю дала нам
можливість
наверн тися
до
Небесно о Бать а, поверн тися
назавжди. Головне, щоб ми пам'ятали, я ою неймовірною ціною
ви плено нас із вир за ибелі і
вічної втрати Небесної Вітчизни,
я а че ає на ожно о з нас, че ає з
вірою, надією і любов'ю...

О сана НАЙДИЧ,
член релі ійної ромади
християн віри єван ельсь ої,
"Цер ва Бо а Живо о"
м. Виш орода
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Гаряче
харч вання
б де
У раїнсь ий Червоний Хрест
Районна ор анізація
Пані Тамілі Орел
Березень 2006
Шановна пані Орел!
Протя ом п'яти ро ів районна і
місь а ор анізації Червоно о Хреста
Льорраха підтрим ють прое т
"Гаряче харч вання". Через Удо
Пфістнера, а та ож з Ваших звітів ми
знаємо, що завдя и арячем харч ванню пристарілі люди, я им потрібна підтрим а і я і не мож ть прохарч ватися самі, мають можливість
щоденно с шт вати теплий обід.
Фотоальбом, я ий Ви для нас с лали, наочно це ілюстр є. Ми д же
тішимося, що цей прое т настіль и
спішно втілюється в життя.
Мин ло о ро
деле ація з
Льоррах на чолі з панею ГойтеБлюм відвідала Виш ород. У розмовах з членами ор анізації Ви
на олосили, нас іль и важливим є
подальша фінансова підтрим а
арячо о харч вання з бо Червоно о Хреста міста Льорраха. Ми
Вас запевняємо, що і в подальшом маємо твердий намір підтрим вати цей прое т і надавати вам
фінансов підтрим .
Ми д же раді, що завдя и Удо
Пфістнер , я ий є передставни ом
Червоно о Хреста Німеччини,
маємо змо підтрим вати онта т,
і це є певною арантією, що наша
спільна справа і надалі б де мати
продовження.

З най ращими побажаннями
Ерна ФРІС, олова районної
ор анізації Німець о о
Червоно о Хреста
Ганс-Вернер ГРОТЕФЕНДТ,
олова місь ої ор анізації
Німець о о Червоно о
Хреста

Висо і ідеали Міжнародно о Червонохресно о р х
Майже півтора століття том
починається відлі Червонохресноо р х на У раїні. Видатний хір р
М. І. Пиро ов під час Кримсь ої
війни (1853-1856 р. р.) вперше
світовій пра тиці приверн в ва
ромадсь ості: необхідно надавати

медичних сестер Західній У раїні
б ла створена
1895 році при
за альній лі арні Львові. З 1900
ро вже ф н ціон вала роз ал жена мережа червонохресних осеред ів. У двадцяті ро и мин ло о
століття під ерівництвом народно-

Коле тив Виш ородсь ої районної ор анізації Товариства Червоно о
Хреста
допомо потерпілим під час бойових дій, незалежно від то о, на
чиєм вони боці, адже перш за все
— люди, а вже потім — ромадянство певної держави, національність чи релі ія… А через іль а
ро ів, 1859, вийшла в світ ни а
"Спо ади про Сольферіно" ромадянина Швейцарії Анрі Дюнана,
я ий пра тично став бать ом-засновни ом Міжнародної ор анізації
Червоно о Хреста та Червоно о
Півмісяця.
Доброчинна діяльність Товариства проявляється в надзвичайних
сит аціях: збройних онфлі тах,
стихійних лихах, атастрофах, аваріях, епідеміях, олоді, масових
отр єннях; радіаційном , ба теріоло ічном , хімічном , а та ож в
наданні омпле сної соціальної
допомо и всім, хто її потреб є. Завданням Правління цьо о бла одійно о Товариства б ло і залишається виш вання для цьо о оштів.
Товариство Червоно о Хреста
почало свою освітню та лі вальнопрофіла тичн діяльність на теренах У раїни з 1875 ро , оли в
Києві б ла від рита місь а Оле сандрівсь а лі арня. Перша ш ола

надійшла потерпілим від повені в
За арпатті, на Волині та Рівненщині, б ревію Тернопільсь ій, ІваноФран івсь ій, Вінниць ій, Одесь ій,
Хмельниць ій областях, техно енних атастроф Донбасі, на Л анщині та Львівщині. Боротьбі із
соціально знач щими хворобами
присвячена
широ омасштабна
манітарна про рама "У раїнсь ий
ЧХ проти т бер льоз і СНІД ".
Наслід ом запровадження в
нашій державі міжнародно о манітарно о права стало створення
1992 ро Сл жби розш . За он
У раїни "Про символі ЧХ і ЧП в
У раїні", прийнятий 1999 ро ,
чіт о о реслює правове поле ви ористання символі и, адже відомий
зна Червоно о Хреста є арантом
надання допомо и, милосердя та
спасіння життя. Ви ористання зназ метою ре лами не за призначенням є правопор шенням, що
арається за оном.
Основним джерелом надходження оштів, з ідно зі Стат том
ЧХ, є щорічні внес и членів Товариства, я і с ладають одн і дві ривні. Парадо с, але насамперед із
знедоленими діляться останнім
та і самі немічні та бідні. …Усі ми
хочемо б ти здоровими, щасливими та ба атими і щоб ні оли ні в
о о нічо о не просити. Але долі
с ладаються по-різном і ніхто з
нас ні від чо о не застрахований.
Милосердя — поєдн є слова:
миле і серце. А ще т рбота, само-

відданість і доброта. Виховати ці
поч ття нія ими інстр ціями та
за онами не можна. Саме вони
притаманні Все раїнсь ій добровільній ромадсь ій
манітарній
ор анізації — Товариств Червоноо Хреста У раїни, до я ої належить
і наша Виш ородсь а ор анізація
ТЧХ. Штатні працівни и ЧХ приділяють вели
ва волонтерсь ом
р х , зал чаючи до бла одійності
я омо а більше населення, особливо молоді. Юні червонохрестівці, рім членства в Товаристві,
бер ть а тивн
часть в а ціях
"Милосердя" та Місячни ах ЧХ. Юні
волонтери ЧХ із ш оли "С зір'я" та
ЗОШ № 1 м. Виш орода, ЗОШ
Лютежа та Демидова в 2005 році
зібрали одя , вз ття, анцтовари
для дитячих б дин ів "Любисто " і
"Сонячний"; Димерсь ої, Демидівсь ої та Литвинівсь ої ЗОШ —
зібрали овочі для райт блі арні і
палат Червоно о Хреста Новопетрівсь ої районної лі арні. Волонтери "Гіппо рат " і молодіжної ор анізації "Аван ард" зал чаються до
роботи РОТЧХ: допома ають доставляти прод тові набори лежачим хворим; план ється с ористатися їхньою допомо ою і в роботі
мобільних санітарно-ремонтних
бри ад та інших масових а ціях світової червонохресної спільноти,
шляхетна місія я ої — рят вати і
поле ш вати життя потерпілим,
знедоленим і н жденним.

о омісара П. Семаш а велася
серйозна боротьба з епідеміями,
вперше світі б ла створена санітарна
авіація,
поширювався
донорсь ий р х.
Під час Др ої світової війни в
СРСР б ло під отовлено понад
чверть мільйона валіфі ованих
медичних сестер. Свій внесо
перемо над фашизмом зробили
5,56 млн. донорів — і в їх лавах
вели ий за ін донорів із У раїни. У
післявоєнні ро и осеред и ТовариВалентина КАШКА
ства приділяли значн ва під отовці санітарно о а тив , форм ванню здорово о способ життя,
розвит
донорства, ор анізації
патронажної сл жби милосердя,
меди о-соціальних імнат і центрів
ЧХ. Чотирнадцять
раїнсь их
сестер милосердя достоєні вищої
на ороди Міжнародно о Комітет
Червоно о Хреста. У раїнсь ий ЧХ
опі вався лі відацією наслід ів
землетр с Вірменії, Аф аністані і
Т реччині, допома ав потерпілим
від повені в Чехії, брав часть врелюванні збройно о онфлі т в
Придністров’ї, надавав допомо
народам Абхазії та Чечні. Завдя и РОТЧХ привіз прод тові набори одино им пристарілим пересез силлям ЧХ своєчасна допомо а ленцям із зони відч ження с. Р дня Димерсь а
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Не сип мені сіль на ран
Прочитав
азетах "Слово" і
"Виш ород", с іль и в нас стало
ба атих людей. І серце заспівало,
що й наше місто й район не ірші за
інших. Але потім б ла стаття в азеті "Виш ород" від 23 березня "Хай
добром освітяться ваші д ші". І та
стало ір о й ривдно за наших місцевих олі архів. Таміла Петрівна
Орел ледве не на олінах бла ає
Вас, наших аматорів се обіцяти (й
любов, і допомо , й райсь е життя,
я Ви любите оворити пересічном ромадянин або тим, я і жив ть
за межею бідності). Ця жін а, наша
Виш ородсь а мати Тереза, зі
своїм малень им оле тивом робить вели , правда, невдячн
робот (просто одя ають роздя нених, од ють олодних, допома ають інвалідам, хворим і всім, хто
потреб є допомо и). Вона просить
хоч місяць, з 3 вітня по 3 травня,
допомо ти, хто чим може. Це ж

Калейдос оп

сором просити. Хоча в наших бізнесменів на першом місці роші. А
др е — б дь-я потрапити в деп тати, щоб одержати недотор аність. Шановні, я що Ви людина з
вели ої б ви, а не рошовий
мішо , то Вам нема чо о боятися.
Б дьте чесними і щоб не стояли
осторонь Вас Віра, Надія, Любов,
допомо а н жденним — й Вас не
те, що хтось тор неться, а з Вас
пил б д ть зд вати і б де подя а й
тих, ом Ви допома али, й навіть
нащад ів їхніх за Ваші добрі справи.
Та що поспішайте робити людям
добро й не заб вайте, що від хвороб, від в'язниці й від торби не
застрахований ніхто. Не заб вайте
про це. Щасти Вам житті, бізнесі,
родині, міцно о здоров'я.

Квітень. Холодно, і сні
Простирадлом білим лі
На мої літа прожиті
У та ім б ремнім світі.
Що ж ти, весно моя мила,
Своє сонце за била?
До х рделиць подалась,
В холоди зимі здалась.
А твої малень і діти,
Неповторні первоцвіти,
Із-під сні ви лядають
І стривожено питають:
— Весно, весно, рідна мати,

До и ж нам в сні ах лежати
І терпіти холоди?
У тепло нас відведи.
Там, в теплі, спе и, зливи
Б дем, расна, ми щасливі.
Тож с ажи своєм вітню
Хай спішить в по од літню.
Квітень сл ха і до ні
Розстеля останній сні
На мої літа прожиті
У та ім б ремнім освіті.

Анатолій САМОЙЛЕНКО,
м. Київ, вітень 2006

На цьом тижні

14 вітня — 250 ро ів від дня
народження раїнсь о о цер овноо діяча, істори а раїнсь ої цер ви
З 15 вітня засівають о ір и та помідори під плів ові риття. Антона Ан еловича
Я що торі вам дош ляли ап стян а та дротяни , не заб дьте
15 вітня — День дов ілля; 120
з настанням тепла роз ласти протравлені хлорофосом
ро ів від дня народження М. С. Г міприман и з сирої артоплі, по трави, соломи.
льова (1886-1921); 130 ро ів від дня
***
народження раїнсь о о живописКращим стро ом для обріз вання садів є березень і вітень. У
ця В. К. Яновсь о о
перш чер обріз ють сорти літніх стро ів визрівання, далі — і
16 вітня — Вхід Господній в Єр в останню чер — зимово о. Не ативно впливає на рослин
салим;
Вербна неділя
сильне обріз вання молодих дерев на почат ве етації.
16 вітня 1710 ро в Бендерах
***
Володимир ЖИТКОВ, Пристовб рні р и ябл нь і р ш можна засіяти салатом,
на озаць ій раді прийнято перш в
член місь ої редь ою, циб лею на зелень, орохом, ропом, пряною
Європі Констит цію — етьмана
ради ветеранів зеленню. При цьом можна підсипати землі не більше ніж 10-12 Пилипа Орли а
см. Під вишнею арно рост ть петр ш а і салат.
17 вітня — День незалежності
Òåëåôîíóéòå 01
Ізраїлю
29 березня на п н т зв'яз
18 вітня — День пам'ято історії
частини Виш ородсь о о РВ ГУ
і льт ри; Міжнародний день пам'яМНС У раїни в Київсь ій області
то та визначних місць
надійшло повідомлення: виявлені
Саме час повитя ати з шафи весняні речі і під от вати
18-22 вітня — Дні заповідни ів і
виб хонебезпечні предмети часів
місце для тепло о одя . Аби зимовом ардероб не заш- національних пар ів
Вели ої Вітчизняної Війни в с.
одило дов отривале збері ання, йо о слід під от вати до
19 вітня — 70 ро ів від дня нароЛютіж (НА ФОТО). Піротехнічна
"відпочин ". Насамперед слід провітрити шаф і підвісидження раїнсь о о письменни а
р па ГУ МНС У раїни в Київсь ій
ти іль а шматоч ів рейди, я а по лине воло ість, адже
Г.Г. Кияш а
області вил чила та знищила їх
воло ості шафі б ти не може.
20 вітня — День пам'яті жертв
спеціально відведеном місці шляхом підривання.
Ш іряний і замшевий одя . няні міш и. Та им чином вз ття
Шановні ромадяни! Під час виявлення виб хонебезпечних предметів Перед тим, я заховати до не б де деформ ватися і б де Холо ост ; 85 ро ів від дня народження Л. Г. С рипни а (1921),
б дьте обережні, одраз телефон йте за номером 54-2-82 або 01.
шафи одя із ш іри чи замші, захищено від пош оджень.
раїнсь о о мовознавця, педа о а
йо о слід вичистити вдома
Нат ральне і шт чне х тро.
21 вітня — 80 ро ів від дня наросамим чи віддати до хімчист и. Нат ральні ш би, шап и і омірЧистий одя ре оменд ють збе- ці провітрюють на бал оні або дження Єлизавети ІІ (1926), орорі ати
бавовняном міш . біля відчинено о ві на, але не леви Вели обританії
Ш іряні р авиці зовні протира- на весняном сонці. Чистять Під от вали Оль а ПАРХОМЕНКО
10 вітня о 12 од. 30 хв. чер о- он і трохи не випав з ньо о, врят - ють ліцерином, а до середини рохмалем, потім чистою щітта Ярослава ТИМОШЕНКО
вий ПЗЧ ПДПЧ-12 м. Виш орода вали спільними з силлями пожеж- насипають таль .
ою для одя
і с ладають
записав повідомлення про те, що них підрозділів і тих, хто б в пор ч.
Вовна. Усі светри, с ні, паперові або полотняні міш и.
на бильцях бал она 9 поверх вар- Прізвище рятівни а — е спедитора шарфи і шап и спочат пер ть Не заб дьте перевірити, чи при
тири 104 б дин 3 по в л. Шол - омпанії "УВК", меш анця Бояр и і прас ють, ос іль и бр д мит- цьом ворсини не за н лися в
Засновни —
ден а висить дитина. Хазяй а вар- Андрія Лозинці родичі мало о "аль- тєво притя є міль. Вовняні све- протилежний бі . Кожн річ
Виш ородсь а місь а рада
тири — О сана Мойлен о, 1947 р. пініста", либонь, запам'ятали на все три не збері ають на вішал ах, можна щільно обвин ти азета* * *
народження, б ла відс тня.
життя
бо вони витя ються і втрача- ми, ос іль и міль не любить
Головний реда тор
На місце вини нення надзвиШановні бать и! Не залишайте ють форм . Вироби з вовни др арсь ої фарби.
Марина Кочелісова
чайної сит ації одраз виїхали I від- своїх дітей без на ляд та щільно с ладають рівно і вільно роз лаЯ існі шт чні х тра не потреФото ореспондент
ділення ПДПЧ-12 м. Виш орода зачиняйте бал они. Не всі при оди дають на полицях (на стисн тій б ють та о о ретельно о до ляАндрій Мятних
(начальни — апітан вн трішньої та щасливо за інч ються.
* * *
вовні виділяються зі н ті місця). д . Висо оя існе шт чне х тро
сл жби В. Павлен о) та відділення
Адреса реда ції:
Андрій САМОЙЛЕНКО, Речі на ривають т аниною з не боїться сонячних променів
автодрабини АД 30 (131) ПМ 506
07300, м. Виш ород,
інспе тор Виш ородсь о о РВ нат рально о матеріал , я ий або висо ої температ ри. Речі
ПДПЧ—25 з м. Києва.
площа Шевчен а, 1
проп с ає повітря.
зі шт чно о х тра збері ають
ГУ МНС У раїни
5-річно о Ми ол
Мойлен а,
Тел/фа с: 5-27-25
Вз ття.
Зимове
вз ття міш ах, я і проп с ають повів Київсь ій області ретельно чистять, змаз ють тря. Я що річ бр дна, її треба
Еле тронна адреса:
я ий без дорослих вийшов на балpresa@online.com.ua
пастою. Всередин
пхають віддати хімчист чи випрати
Ðåöåïòè â³ä Êîðæèêà
* * *
с р чені азети, а потім вз ття вдома (з ідно з інстр цією на
Газета виходить щос боти
с ладають
ороб и або полот- бирці).
Ціна до овірна
КАПУСНЯК ЗАПОРІЗЬКИЙ
* * *
ВІТАЄМО з днем народження деп тата місь ої
400 вашеної ап сти, 4 артоСвідоцтво про реєстрацію
плини, 2 ст. лож и пшона, 1 циб ради IV с ли ання Леоніда Івановича ЛУКАШУКА!
КВ № 957
лина, спеції, 4 ст. лож и олії.
від 20.09.1994 ро
Бажаємо щастя, достат і долі, вели ої радості в рідном домі.
Кап ст промивають, дрібно
* * *
Хай Ваші бажання сі до одно о здійсняться в цей час.
січ ть, лад ть
астр лю, додаПередплатний інде с азети
Від щиро о серця вітаємо Вас
ють олію і вод до половини об'єКаталозі місцевих
Місь а рада, місь ви он ом, реда ція азети "Виш ород"
періодичних видань — 40007
м , т ш ють (із за ритою риш- КИСІЛЬ ЛИМОННИЙ
* * *
ою) до отовності. В иплячий
0,8 л води с ип'ятити із 1 с лянФармацевтична омпанія
Точ а зор реда ції не завжди
овочевий б льйон або вод ла- ою ц рово о піс , по ласти
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ ФАХІВЦІВ У АПТЕЧНИЙ
збі ається з д м ою
д ть нарізан часточ ами арто- цедр з 1 лимона й сі із 1,5 лимоКІОСК. Графі роботи 2х2 зміни; професійний ріст.
авторів п блі ацій. Реда ція
плю, пшоно, через 15-20 хв. дода- на, ще раз с ип'ятити й процідити.
Досвід роботи обов’яз овий. Звертатися за телефонами:
залишає за собою право с ороють т ш ован ап ст і варять. Знов поставити на во онь й, без8 (044) 490-35-95, 8 (067) 232-93-23 № 163
ч вати надані матеріали, я і не
Спеції — за сма ом.
перервно поміш ючи, влити тонреценз ються та не повертаЗРАЗИ КАРТОПЛЯНІ
ою ців ою с міш із 0,4 с лян и
ються. Відповідальність за
Картопля терта сира — 500 , рохмалю й 0,2 л ледь теплої води.
достовірність даних нес ть
артопля варено-товчена (пюре) — Я тіль и під ть б льбаш и й исіль
автори п блі ацій
500 , борошно пшеничне — 0,5-1 зробиться стим, зняти з во ня,
(ре ламодавці).
с лян а, сіль — 0,5 ч. л.
вилити в омпотницю, охолодити.
* * *
З артопляної маси й борошна ГАРБУЗ СМАЖЕНИЙ
Дея і фотоматеріали надані ТРК
зробити тісто, роз ачати йо о, наріГарб з почистити від ш ір и й
“Ультра”
зати вадратами чи прямо тни а- насіння, нарізати тон ими, рівними
***
ми, роз ласти на них начиння (мор- шматоч ами, трохи посолити,
Надр овано
вяне, циб линне, рибне, рибне, запанір вати в борошні й обсмажив ТОВ “Видавництво “Ма нат”
м. Київ, просп. Оболонсь ий,
арб зяне), зробити пиріж и й ти на рослинній олії з обох бо ів.
16-е, в. 472
обсмажити в д ховці на деч , зма- Подавати з б дь-я им ислим
* * *
щеном маслом, чи на с оворідці з варенням.
№ 129
На лад 3100 примірни ів
рослинною олією.
Смачно о!
КОРЖИК

Весняні лопоти

сад

і на ороді
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Мало о "альпініста"
зняли… з бал она

Виш ород

Пісні страви

