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Стат т міста — основний за он для ромади
— стор. 2
Де лар вання
доходів
— стор. 2
Приватизов вати історію
не можна
— стор. 7
І слово лине поетичне
— стор. 7
Виш ородсь ої місь ої ради

13 вітня завід юча се тором ні альної ни и, архівних
до ментів та др ованих
матеріалів Київсь о о м зею
Тараса Шевчен а Оль а Ц р аню завітала до старшо ласниів спеціалізованої ш оли
"С зір'я". Темою засідання
Спіл и відродження історії і
льт ри У раїни б ли жіночі
образи в творчості Тараса
Шевчен а. Уважні сл хачі отримали для пере ляд 10 відеоасет про життя і творчість
поета. Всі охочі познайомитися
з відеоматеріалами м зею
мож ть звертатися до Оль и
Ц р аню за тел: 25-018.
***
Молоді таланти (14-28 ро ів)
міста і район до 1 травня ц.
р. мож ть надати свої радіотвори (репортаж, інтерв'ю,
прое т молодіжної радіопередачі), др овані (нарис, репортаж, інтерв'ю, ж рналістсь е
розслід вання, фельєтон) і
телевізійні роботи (телерепортаж, теленарис, прое т молодіжної телепередачі) на перший етап щорічно о обласно о
он рс молодих авторів
жанрах др ованих ЗМІ, телебачення та радіо "Ж рналістсьий першоцвіт" —
відділ
молоді і спорт РДА (пл. Шевчен а, 1, аб. 22, тел: 22-081).
Тема он рс : "Чорнобильсьа тра едія. Post Scriptum").
***
20
вітня
відб лося I
засідання I сесії Виш ородсь ої
районної ради V с ли ання.
***
На вели день, 23 вітня, о
14.30 біля Собор Виш ородсь ої Бо ородиці відб деться свято весняно і аїво для
дітей і молоді Виш орода.
Доро і брати й сестри!
З вели ою д ховною радістю
звертаюся до Вас цим християнсь им привітом, я ий на світанпершо о Вели одня звістив
сьом
створінню перемо
життя над смертю, любови над
ненавистю, добра над злом. Блаодарімо Господа за дар Життя,
я е засяяло із роб !
Віра в Христа Спасителя, Восресло о із мертвих, преображає
нав олишній світ, подібно я пасхальна радість перемінює людсье серце. Том Свята Пасха є і
завжди б де на одою, оли
любов, мир і радість єднаються в
ім'яГосподаІс сатащедровиливаються ожн вір юч д ш .
Бажаю і Вам прийняти щирим серцем цю бла овість любови, мир й радости, що її розносять вели одні дзвони, та
занести її до всіх, о о з стрінете на дорозі Вашо о життя, щоб
світ побачив і вір вав, що "Господь воістин вос рес і з'явився
нам" (пор. Л 24, 34; Дії 10, 41).
З побажаннями щедрих
Божих лас залишаюсь щиро
відданим в Христі Іс сі

Бо дан (Дзюрах),
Єпис оп-помічни
Києво-Виш ородсь ий

С бота, 22

вітня 2006 ро

Громада че ає на ян ола-очистителя
ом нально о
житла
міста:
може, саме час
створювати
ОСББ я найбільш ефе тивні
ор ани місцево о
самовряд вання?

зення сміття, листя, іло , не абарит , б дівельно о сміття
День
чисто о міста, я і завжди, — залишилося преро ативою двірни ів,
прибиральни ів в лиць, водіїв, вантажни ів і майстрів ДП "Чисте
місто", КПЖ і КГ, ерівни ів міста і
район . За альномісь ий двомісяч-

М зи жителі міста та і не поч ли,
із сіх партій, що цілий місяць перед
виборами про олош вали е олоічно-соціальні про рами (від ом ністів до різноманітних ”зелених” і
ПОРИ), тіль и соціалісти (Сер ій
Костир о і Ед ард Ба м т) і ДП
"Ком нальни " (Ві тор Варчен о)
надали обіцян техні і ЗАТ "Харчопродтор " (Людмила Черв'я івсь а, деп тат місь ради від Партії
захисни ів Вітчизни) на од вав
війсь овосл жбовців. Автотранспорт для перевезення солдатів
війсь ової частини А-2860 надав
Димерсь ий автопар (ор аніз вав
заст пни олови РДА Петро Крет).
КПЖ і КГ і РДА забезпечили
необхідний реманент.
Озеленення, прибирання і виве-

ни з бла о строю розпочався 15
вітня і триває до 26 травня. В сіх
місь их ом нальни ів робота є. На
допомо свідомих меш анців вони
сподіваються, але більше розрахов ють на власні сили і матеріальне
забезпечення з бо влади.
Виш ородці, не че айте на ян ола-очистителя, беріться до діла
самі!

Фото Андрія МЯТНИХ
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Виходить
з 4 листопада 1995 ро

15 вітня, в с бот , Виш ороді
відб вся День чисто о міста. Ініціювали йо о Громадсь а рада при
Виш ородсь ій РДА. Голова ГР
Ми ола Юреч о та йо о заст пни
Гри орій Ковровсь ий розповідають: особисто поспіл валися з
ор анізаціями і становами, попросили деп татів ор аніз вати своїх
однопартійців, зверн лися до підприємців щодо м зи ально о озв чення, щоб День чисто о міста став
святом для виш ородців, — і …
Найбільш а тивними аматорами
чистоти на набережній Київсь о о
моря виявилися місь і деп тати від
БЮТ (на чолі з Валентиною Парч ), імназисти "Інтеле т ", виш ородсь і пласт ни і солдати війсь ової частини А-2860 ( омандир Серій Н жнов). Прибирання б ло біля
пошти, міліції, цер ов, дитсад ах,
ш олах, біля б дин ів 4, 8 на в л.
Набережній, 8 по в л. Б. Хмельницьо о, 2 по в л. К р зова, 20 по
в л. Київсь ій, 4, 6, 8, 12 по в л.
Симонен а. Найсвідомішими — чи
вже призвичаєними до осподарсь о о ставлення — б ли меш анці
ооперативних б дин ів. Є над чи
замислитися вартиронаймачам

Фото Андрія МЯТНИХ

Газета

Марина КОЧЕЛІСОВА
На ФОТО: ДП "Чисте місто"
завжди отове дати лад
Виш ороді ;
Заст пни и олови РДА Оле сандр Лавреню і Петро Крет,
заст пни місь о о олови
Дмитро Новиць ий, дире тор
ДП "Чисте місто" І ор
Свист н з одж ють заходи

Квітень 2006 болем л нає в наших серцях

Прод тові та і ієнічні набори
отрим ють від РОТЧХ переселенці
із зони відч ження
Чорнобильсь а аварія призвела
до значно о забр днення е осистем майже всієї Європи. Радіоа тивний матеріал, ви ин тий в атмосфер після аварії, б в зафі сований пра тично в сій Північній пів лі, і більшість випала в районах, що
приля ають до території ЧАЕС.
Внаслідо Чорнобильсь ої атастрофи в У раїні повністю "звільнилися" від населення дея і вели і,
середні і малі міста та села. Всьо о
до середини серпня 1988 ро з 81
населено о п н т б ло ева йовано 90 784 особи.
Першочер ова мета Чорнобильсь ої про рами — надання
медичної допомо и та психоло ічної підтрим и потерпілим від аварії.
У фо сі Про рами — обстеження
та званої " р пи ризи ", перед -

сім дітей та молоді, а та ож мешанців найбільш потерпілих від аварії районів. Цю робот здійснює
персонал шести перес вних лабораторій Червоно о Хреста (ПДЛЧХ): три лабораторії працюють
Білор сі (в Брестсь ій, Гомельсьій, Мо илівсь ій областях), дві — в
У раїні (Житомирсь а та Рівненсь а
області), одна — Брянсь ій області Російсь ої Федерації. У 1996
році новим елементом про рами
став омпонент психо-соціальної
підтрим и (ПСП), я ий почав діяти в
Білор сі. З 1991 ро Міжнародною
федерацією Червоно о Хреста і
Червоно о Півмісяця б ло проведено вже третю оцінювальн місію,
я а дійшла виснов , що реалізація
Чорнобильсь ої про рами залишається а т альною. Водночас зіт н лися з проблемою дов остро овості, я можна спішно подолати,
вводячи новації та інвест вання
реабілітаційної частини про рами
(психо-соціальна дпомо а, освіта,
інформація).
З 1990 ро Чорнобильсь а прорама надала допомо
5 млн.
потерпілим. Перес вні діа ностичні
лабораторії провели обстеження
для більш ніж 800 тис. потерпілих
внаслідо Чорнобильсь ої аварії.
РОТЧХ постійно опі ється переселенцями із зони відч ження. У 2005
році інвалідам і малозабезпеченим
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Голов районної
ради ще не обрали
Відб лося I засідання I сесії
новообраної районної ради V
с ли ання. Від рила сесію олова
районної виборчої омісії Алла
Солоні ова, я а надала інформацію про підс м и олос вання з
виборів до районної ради. Вона
представила сіх зареєстрованих
деп татів і привітала з обранням.
Сесія розпочала робот з ор анізаційних питань.
Обрано лічильн омісію в с ладі 5 деп татів: олова омісії —
Ми ола Остапов (від Соціалістичної партії У раїни), заст пни олови — Ми ола Гавлінсь ий (від
Виборчо о Бло
Костен а і
Плюща), се ретар — Олена Йосипен о (від Партії ре іонів), члени
омісії — Аліна Ярмолен о (від
БЮТ), Сер ій Гри орович (від
Виборчо о бло "Наша У раїна").
Обрано се ретаріат
с ладі
трьох осіб. Голова се ретаріат —
Оль а Шаль (від Виборчо о бло
"Наша У раїна"), заст пни олови
— Леонід К черявий (від Виборчоо Бло Литвина), член се ретаріат — Людмила Кашинсь а
( ер юча справами районної
ради).
На олов районної ради б ло
вис н то дві андидат ри. Оле сій
Тарасен о (від БЮТ) і Ростислав
Єрема (від Виборчо о Бло
Костен а та Плюща) вист пили зі
своїми про рамами. До Оле сія
Тарасен а запитань не б ло,
Ростислав Єрема відповів на
запитання деп татів.
Далі — на стор. 2

із с. Володимирів и Полісь о о рн , я і тепер меш ають в с. Федорів а, до ро овини тра едії б ло
вр чено прод тові та і ієнічні
набори, а самодіяльний х дожній
оле тив із с. Козаровичі дав онцерт. У 2006 році районна ор анізація Червоно о Хреста ор анізов є
поїзд переселенців із с. Володимирів и — в лонитися мо илам
померлих. Квітень 1986 ро болем
від
ється серці ожної людини.

Валентина КАШКА, старша
медична сестра РОТЧХ
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Стою на лам ах безодні
І д ш охоплює стрес,
Що двадцятилітнє сьо одні
Мене відділя від ЧАЕС.
Всл хаємось в дихання смерті,
Я затис ає рафіт,
Наз стріч поселення стерті
Кривавою раною в світ.
Реа тор даром
р ди
Жорсто о й нестерпно нас б'є,
Крізь болі питає: — Гей, люди,
Хто чаш смертельн доп'є?
А чаша, я вічність, бездонна —
Де вінця, не видно, де дно.
Я ваза стоїть похоронна,
В моє зазирає ві но.
Стою на лам ах безодні,
І д ш за ов є стрес —
Лиш двадцятилітнє сьо одні
Мене відділя від ЧАЕС.

Анатолій САМОЙЛЕНКО

Любі виш ородці!
Щиро вітаємо вас із святом
Світло о Христово о
Вос ресіння!
Нехай м дрість і любов
наповнять серця сіх жителів
Виш ородщини, нехай мир і
зла ода поселяться ваших
родинах, а д ші ваші осяє
бажання працювати на бла о
рідно о міста.

Місь а рада,
місь ви он ом, реда ція
азети "Виш ород"
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Наше місто
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Виш ород
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Голов районної
ради ще не обрали

Стат т міста — основний за он для ромади

(Почато на стор. 2)
В об оворенні вист пили: Володимир Лях (від Бло "Наша У раїна"), деп тат від Соціалістичної партії У раїни Ед ард Ба м т, Василь
Зрайчен о (від Бло
Литвина),
Оле сандр Лавреню (від Бло
Костен а і Плюща), Оле сандр
Слива (від Партії ре іонів), я і підтримали андидат р Ростислава
Єреми. На підтрим
андидат ри
Оле сія
Тарасен а
вист пив
Михайло Попов (від БЮТ).
До виборчо о бюлетеня б ло
внесено в поряд надходження дві
андидат ри: Оле сія Тарасен а і
Ростислава Єреми. У таємном
олос ванні взяли часть 89 деп татів. За Оле сія Тарасен а про олос вали 40 деп татів, за Ростислава
Єрем — 45. Не підтримали жодноо андидата — 3. Визнано недійсним (зіпсований) 1 бюлетень.
Головою районної ради не обрано жодно о із двох андидатів,
ос іль и за За оном ”Про місцеве
самовряд вання в У раїні” та
ре ламентом роботи Виш ородсьої районної ради обраним вважається той, хто набрав більшість
олосів (не менше 46) від іль ості
деп татсь их мандатів, що взяли
часть олос ванні. Сесія не вважається за ритою. Про наст пне
засідання сесії з виборів олови
районної ради, де б д ть вис ватися інші андидат ри на посад
олови, б де повідомлення.
Фото Андрія МЯТНИХ

Олена КАТРИЧ

З ожним днем ромадяни все
а тивніше бер ть часть
житті
держави — обирають деп татів і
через ромадсь і ор анізації допома ають їм ідно ви он вати волю
виборців (по одж вати чи ні б дівництво, ре онстр цію, ор аніз вати новий транспортний маршр т
тощо). Та, я і б дь-я і стос н и,
стос н и " ромадянин-держава"
мають б ти оформлені певними
до ментами. Надто, оли йдеться
про інтереси цілої ромади. І т т
вини ає ціла низ а питань.
Для чо о потрібен Стат т
територіальної ромади?
Місцеве самовряд вання Вишороді існ є я визнане державою
та арантоване Констит цією У раїни право територіальної ромади
міста самостійно виріш вати питання місцево о значення в межах,
визначених Констит цією та за онами У раїни.
Місцеве самовряд вання здійснюється територіальною ромадою міста я безпосередньо, та і
через місь рад , її ви онавчі ор ани, ор ани самоор анізації населення з метою я най ращо о задоволення соціально-е ономічних,
льт рних, поб тових та інших
потреб жителів міста поєднанні з
інтересами держави.
Я а т реалізації онстит ційних
прав ромадян для створення
демо ратичних засад правління
місцевими справами потрібен Стат т ромади. Серед сіх нормативно-правових а тів, що діють на
території міста, Стат т має стати
основним за оном для ромади,
ре лювати найважливіші сфери
ромадсь о о життя. Головне ж,
Стат т має визначати форми та
порядо здійснення місцево о самовряд вання територіальною ромадою міста Виш орода, порядо
створення ор анів самоор анізації
населення. Він має арант вати
всім членам територіальної рома-
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ди міста право часті місцевом
самовряд ванні, встановлювати
ре ламентні правила і процед ри
реалізації цьо о права.
Хто повинен працювати над
під отов ою прое т Стат т ?
Я а роль ромадсь ості в цьом
процесі?
Робоча р па, створена рішенням місь ради. На ожно о її часни а має по ладатися відповідальність за зал чення заці авленої
ромадсь ості до об оворення найважливіших проблем міста, насамперед — е ономічних питань.
Робоча р па систематиз є пропозиції ромадсь ості й передає
матеріали юристам, я і от ють
до мент.
Я і форми часті ромадсь ості в прийнятті владних рішень
має передбачати Стат т?
Форми безпосередньої часті, а
саме: — місцеві референд ми,
дорадче опит вання ромадян; —
часть засіданнях місцевих ор анів ви онавчої влади, збори ромадян за місцем проживання; — введення представни ів ромадсь ості
до с лад е спертних р п, омісій
з проведення ромадсь их е олоічних е спертиз; — часть ромадсь ості в процес оцін и вплив
на нав олишнє середовище планової осподарсь ої або іншої діяльності; — ромадсь ий онтроль
ал зі охорони нав олишньо о природно о середовища; — ромадсьа е спертиза; — п блічне об оворення, р лі столи, ромадсь і сл хання; — часть цивільном , осподарсь ом , адміністративном
чи римінальном с дочинстві.
Приблизна стр т ра Стат т
територіальної ромади
Преамб ла.
Розділ І. За альні положення.
1. За альна хара теристи а
міста.
2. Система місцево о самовряд вання міста.

3. Символі а ромади міста.
4. На ороди територіальної ромади.
5. Об'єднання та міжнародні
зв'яз и.
Розділ ІІ. Територіальна ромада.
6. Територіальна ромада міста.
7. Принципи здійснення місцевоо самовряд вання на території
міста.
8. Компетенція ромади міста.
Розділ ІІІ. Матеріально-фінансова основа місцево о самовряд вання села, селища, міста.
9. Визначення матеріальної та
фінансової основи місцево о самовряд вання міста.
10. Процед ра реалізації фінансових та майнових інтересів територіальної ромади.
11. Основні засади правління
об'є тами ом нальної власності.
Розділ ІV. Форми здійснення
місцево о самовряд вання членами територіальної ромади міста.
12. Право членів ромади міста
на часть
здійсненні місцево о
самовряд вання.
13. Місцевий референд м.
14. Місцеві вибори.
15. За альні збори ромадян за
місцем проживання.
16. Коле тивні та індивід альні
звернення жителів міста.
17. Громадсь і сл хання.
18. Місцеві ініціативи.
19. Інші форми часті жителів
міста в здійсненні місцево о самовряд вання.
Розділ V. Територіальна основа місцево о самовряд вання.
20. Адміністративний
стрій
(межі) міста.
Розділ VІ. Ор ани та посадові
особи місцево о самовряд вання.
21. Місь а рада.
22. Місь ий олова.
23. Ви онавчий омітет місь ої
ради.
24. Інші ви онавчі ор ани місь ої
ради.

Де лар вання доходів завершено
ÊÏÆ ³ ÊÃ
ïîâ³äîìëÿº

Заяв и від населення з 1 по 19
вітня:
Сантехнічні роботи (надійшло —
293; ви онано — 240). Еле тродільниця (надійшло — 103; ви онано — 95). Ремонтно-б дівельні
роботи: о ляди по рівель (надійшло — 10; ви онано — 10); о ляди
техпідвалів (надійшло — 4; ви онано
— 4); е спертні о ляди (надійшло —
2; ви онано — 2); ремонтні роботи
дверей (надійшло — 2; ви онано —
2); під отов а абін до виборів
(надійшло — 40; ви онано — 40);
ви отовлення держа ів до рабель,
лопат (надійшло — 70; ви онано —
70); посад а дерев (надійшло — 85;
ви онано — 85); прибирання території (заплановано — 3 дні; ви онано — 3 дні). О ляди вартир щодо
відс тності тепла (надійшло — 2;
ви онано — 2). Дезінфе ція підвалів (надійшло — 1; ви онано —
1). Ви онання сторонніх замовлень ( ошториси — 19; ви онано
— 19); ви опіров и (надійшло —
16; ви онано — 16). О ляди
б дин ів: сантехні а (надійшло —
74; ви онано — 40) еле три а
(надійшло — 74; ви онано — 50);
ремб ддільниця (надійшло — 74;
ви онано — 68). Бла о стрій
цвинтаря: встановлення воріт
(надійшло — 1; ви онано — 1).

ДЖЕРЕЛО: Ком нальне
підприємство житлово о
і ом нально о осподарства
Виш ородсь ої місь ої ради

1 вітня за інчилася ампанія з
де лар вання ромадянами доходів за 2005 рі . Слід зазначити, що
обов'яз ово подавали де ларації ті
з них, що отрим вали свої доходи
не від працедавців (від інших фізичних осіб чи нерезидентів) і при
цьом не сплач вали подат .
Приймались де ларації й від ромадян, я і ви ористали право на
подат овий редит зв'яз з оплатою 2005 році вартості навчання
вищих та середніх спеціальних навчальних за ладах.
Відділом оподат вання фізичних

осіб підведено перші підс м и
де лар вання
Виш ородсь ом
районі. Всьо о з тих, хто м сив
подати де ларацію, добровільно
зробили це 29 осіб. Заде ларований ними дохід становить 1,19 млн.
рн. а нарахована до бюджет
с ма подат — 184,1 тис. рн. Для
порівняння, мин ло о ро та их
ромадян б ло лише двоє, а заделарована ними с ма доходів і
сплачений подато становили відповідно 11,7 тис. рн. і 1,9 тис. рн.
Та им чином, спостері ається тенденція до значно о підвищення сві-

домості й подат ової
льт ри
наших ромадян.
Що стос ється платни ів, я і
мали право на подат овий редит,
то на даний час с ористались
та им правом 457 осіб. Їм належить
поверн ти з бюджет 135,9 тис.
рн. Щоправда, слід зазначити, що
для даної ате орії ромадян процес де лар вання ще не завершився. Він триватиме до інця 2006
ро . За весь мин лий рі подат овий редит отримали 745 осіб,
я им з місцево о бюджет поверн то 200,4 тис. рн.

25. Робочі ор ани місь ої ради.
26. Ор ани самоор анізації населення.
Розділ VІІ. За лючні положення.
27. Правова основа Стат т .
28. Внесення змін і доповнень до
Стат т .
Ор ани самоор анізації населення в У раїні хара териз ються о ремими рисами п блічної влади й,
водночас, рисами ромадсь ої
ор анізації. Доцільність їхньо о існ вання з мовлена двома фа торами: по-перше, пра ненням створити об'є тивні можливості для розортання місцевої демо ратії, для
зал чення членів територіальної
ромади до безпосередньої часті
вирішенні о ремих питань місцевоо значення, по-др е, спробою
розвантажити ор ани місцево о
самовряд вання від вирішення тих
питань місцево о значення, отрі
мож ть б ти спішно вирішені
самим населенням — шляхом
передачі відповідних повноважень
разом з фінансовими та матеріальними рес рсами ор анам самооранізації населення.
Стр т ра Положення про ор ан
самоор анізації населення має
р хомий хара тер, що визначається історичними, національно- льт рними, соціально-е ономічними
та іншими особливостями здійснення місцево о самовряд вання
на певній території.

Дмитро НОВИЦЬКИЙ,
заст пни місь о о олови,
заст пни олови ромадсь ої
ради при РДА
Від реда ції. Ор ани самооранізації населення, діяльність
я их визначатиме Стат т міста
— від ОСББ (про них же писали № 9 від 04.03.2006 р.) до
в личних, вартальних омітетів
— онче потрібні саме ромаді.
Й ініціювати створення Основно о за он міста має ромада,
тобто ми з вами.

"Гаряча лінія" в
подат овій інспе ції
Щомісяця, ожно о др о о
четвер а з 14-00 до 15-00
начальни ом Державної подат ової
інспе ції Виш ородсь ом районі
Ліщен ом Володимиром Володимировичем (а за йо о відс тності першим заст пни ом начальни а
Мілевсь им Петром Гри оровичем)
проводиться сеанс телефонно о
зв'яз " аряча лінія" з питань оподат вання, діяльності подат ово о
ор ан та взаємодії між платни ами
та подат івцями. Конта тний телефон: 22-229.

Оле сій КОЧАТ
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З даними Міжнародної ор анізації праці (МОП), світі щоро
нещасні випад и на виробництві
та професійні захворювання
забирають життя більше 2 мільйонів працездатних осіб та
близь о 270 мільйонів отрим ють
травми, а на лі відацію аварій та
нещасних випад ів витрачається
4 % світово о валово о прод т ,
або 1,2 трильйонів доларів.

У ба атьох раїнах 28 вітня відзначається День пам'яті за иблих
на виробництві. 2001 ро МОП
приєдналася до оординованої
Міжнародною онфедерацією вільних профспіло (МКВП) ініціативи
Канадсь о о он рес профспіло і
з 2002 ро встановила 28 вітня
Всесвітнім днем охорони праці.
Державна політи а в ал зі промислової безпе и та охорони праці
б дь-я ої раїни світ р нт ється
на том , що життя людини важливіше за рез льтати виробничої діяльності.
Вже третій рі поспіль в У раїні
Держпром ірна ляд, Федерація
професійних спіло , Федерація
роботодавців
У раїни,
Фонд
соціально о страх вання від нещасних випад ів на виробництві та
професійних захворювань, центральні та місцеві ор ани ви онав-

чої влади в рам ах Всесвітньо о
дня охорони праці проводять омпле с заходів, спрямованих на
запобі ання нещасним випад ам
на виробництві та професійним
захворюванням.
З 24 до 30 вітня в лючно —
Тиждень охорони праці "Безпечна праця — ідна праця".
Мета — приверн ти ва с спільства, ор анів державної влади,
с б'є тів осподарювання, ромадсь их ор анізацій до вирішення
питань безпе и праці та забезпечення сіх необхідних перед мов
для реалізації онстит ційних прав
ромадян.
На Виш ородщині ор анізаційним омітетом затверджено робочий план заходів Тижня, я им
передбачаються Дні від ритих
дверей
абінеті охорони праці
Виш ородсь ої РДА, а 26 вітня

працюватиме " аряча" телефонна лінія для ромадян та роботодавців (54-686). Ор анізаційний
омітет звертається до ор анів
ви онавчої влади, об'єднань роботодавців, профспіл ових ор анізацій сіх рівнів та ерівни ів підприємств: підтримайте спільне рішення Держпром ірна ляд та ФПУ,
проведіть Тиждень охорони праці
на ожном підприємстві, в ожній
станові, ор анізації, визначте та
впровадьте додат ові заходи із
запобі ання нещасним випад ам
на виробництві та профзахворюванням, підвищення рівня безпе и
й мов праці.

Сер ій ДІГТЯР,
оловний державний
інспе тор Держпром ірна ляд У раїни по
Київсь ій області і
м. Києв ДІОП в АПК
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ТРК ”КИЇВ”

ТЕТ

06.00 Добро о ран ,
У раїно!
06.05 Ран ова молитва
06.15, 06.55 Православний
алендар
07.10 Т/с "ТАРС повноважений заявити..."
08.15 Д/ф "По рова"
09.05 Кро до зiро
09.35 Подр ж и
10.00 Телефорт на
10.45 Нова армiя
11.15 М/ф "10 заповiдей"
12.00 М/ф "Iсторiя Мойсея"
12.45 Х/ф "Автомобiль,
с рип а i соба а Кля са"
14.30 Паралiмпiада-2006. З
вiрою серцi
15.00 Конференцiя "20 ро iв
Чорнобильсь ої
атастрофи. По ляд
майб тнє"
18.40 Х/ф "Усе або нiчо о"
21.00 Новини
21.25 Спорт
21.45 Д/ф "Блохiн i йо о
оманда"
22.25 Милосердя
22.50 Трiй а. Кено
23.00 Т/с "ТАРС повноважений заявити..."
00.10 Новини Європи

07.00 Концерт "VIVа —
най расивiшi люди"
09.00 Т/с "Моя
пре расна сiм'я"
10.00 До мент
11.15 Т/с "Бiдна Настя"
12.15 Т/с "Повернення
М хтара-2"
13.10 Т/с "Колiр рiха"
14.10 Єралаш
14.30 Т/с "Моя
пре расна нянь а"
15.00 Т/с "Сiм мачо"
16.05 Т/с "Не родись
вродлива"
17.05 С довi справи
18.00 Т/с "Моя
пре расна нянь а"
18.30 Т/с "Я не
поверн ся"
19.30 ТСН
19.50 ТСН. ПроСпорт
20.05 Т/с "Не родись
вродлива"
21.05 Т/с "Ви ли "
22.10 Х/ф "Донь а мо о
боса"
00.00 Т/с "Частини тiла"
01.00 Т/с "Принц iз
Беверлi-Хiллз"

06.05 Х/ф "Мос ва сльозам
не вiрить"
08.45 Квадратний метр
09.30 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
10.35 Т/с "Вовчиця"
11.30 Х/ф "Операцiя "И"
та iншi при оди Ш ри а"
13.35 ВВС. Жива природа-3.
Вели а природа
14.50 Улюбленi пiснi
дитинства поета Ю. Ентiна
16.30 Че ай на мене
17.55 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
18.55 Т/с "Вовчиця"
20.00 Подробицi
20.25 Iнтерспорт
20.35 Т/с "Примадонна"
21.40 Т/с "Опери. Хронi и
вбивчо о вiддiл -2"
22.45 Т/с "Повний мiсяць"
23.50 Хо ейний о ляд
00.10 Подробицi
00.30 Шанс
01.45 Т/с "Доти зла"

06.45 М/с "Подорож мин ле"
07.15, 13.00, 20.10 Бережiть
себе!
08.30, 21.10 М зи а
09.00 Дiм живих iсторiй
09.20 Д/ф "Вели день"
10.00 Х/ф "Подар но "
12.00 Д/ф "Слiдами Iс са"
12.30 Київ ласичний
13.10 Концерт К. Брейтб р а
15.00 Т/с "Четверо
несподiваних нахлiбни iв"
15.30, 17.30, 20.30, 23.30 СТН
15.40 Т/с "Жiн а з ароматом
ави"
16.40 Кл б С пер ни и
17.00 Телес оп
17.15 Мiнi-модель International2005
17.45 Телепрес- л б
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
21.30 Арсенальна
21.45 Х/ф "Гра на мiльйони"
23.45 Нiчна розмова
00.15 Київсь i мiнiатюри
00.45 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 Дiм-2
08.30, 17.30 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 Керотта"
15.30 М/с "Клiффорд"
16.30 Т/с "Район БеверлiХiллз"
18.30 Вели е прання
21.00 Т/с "Район БеверлiХiллз"
22.00 Вi на
23.30 Зроби менi смiшно!
00.10 Деталi

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК ”УКРАЇНА”

06.30 Добро о ран !
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
04.00 Новини
10.00 Малахов + Малахов
11.15 Поле ч дес
12.15 Федеральний с ддя
13.05, 05.00 Т/с
"Талiсман"
14.10, 02.00 Лолiта. Без
омпле сiв
14.55, 17.10 Єралаш
15.20 Х/ф "З Дон
видачi немає"
17.25 Т/с "Убивча сила"
18.25, 02.40 Т/с
"Вели i дiвчат а"
18.55 Т/с "Любов я
любов"
20.00, 01.00 Час
20.30 Т/с "Статсь ий
радни "
21.30 Че ай на мене
22.30 Д/ф "Корот е лiто
Женi Бiло сова"
23.35 Нiчнi новини
23.50 Теорiя
неймовiрностi
01.30 Дете тиви

06.15 Час. Важливо
06.25, 09.55, 12.35, 23.55
О ляд преси
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 Справа честi
14.20 У раїнсь ий п'єдестал
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

06.15 "Намедни-1986"
07.10 Вiд любовi до
ненавистi. Уїнстон
Черчiлль
08.15 У пош ах при од
09.20 Таємницi Боллiв да
10.20 Телефiльм
11.00 Х/ф "Любовна
нед а"
13.55 Т/с "П аро А ати
Крiстi"
15.00 Увесь свiт. Битви
спартанцiв
16.00 Зна и
17.00 У пош ах при од
18.00 Вi на
18.15 Т/с "К ла iн i
партнери"
18.40 Репетицiя
Апо алiпсиса. Тоць ий
полi он
20.00 Х/ф "Перлина
Нiл "
22.00 Вi на
22.25 Вi на. Спорт
22.40 "Намедни-1986"
23.45 Кремль-9. Пол
особливо о призначення
00.40 Цар ори

07.45 Цер ва Христова
08.00 М/ф "Абрафа с пiд
пiратсь им прапором"
09.35 Х/ф "Ромео +
Дж льєтта"
12.00 Таємницi вели их
е страсенсiв
13.00 Х/ф "Командир
ес адрильї"
15.05 Х/ф "24 одини"
17.00 Х/ф "Iзно д алiф
на час"
19.00 Репортер
19.10 Спортрепортер
19.20 Х/ф "Вели ий
товстий брех н"
21.05 Х/ф "Хлопчача
лян а"
23.20 Спортрепортер
23.25 Х/ф "Тримайся до
iнця"
01.20 Зона ночi
03.20 М/с "Дай андер —
непереможний робот"

06.00 Срiбний апельсин
07.00 Autonews
07.30 Х/ф "Летюча
миша"
09.50 Срiбний апельсин
11.00 Х/ф "Мiстер
Бонс"
13.00 Д/ф "Генезис. До
джерел свiтоб дови"
14.40 Х/ф "Храм
любовi"
17.30 Г мор. Сiмейнi
радощi
20.00 ТБ-про рама
21.00 Концерт "Весна на
ТБ"
23.00 Щиросердне
зiзнання
23.30 Панi У раїна-2006
01.20 Х/ф "Феномен"
03.00 Телетеатр
04.00 Се ретнi файли.
Свiт тварин
04.30 Д/ф "Генезис. До
джерел свiтоб дови"
05.30 Д/ф
"Вiдображення. Амп ла
смiх "

ІНТЕР

ТРК “КИЇВ”

ТЕТ

ЕНТЕР -ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

05.55 Че ай на мене
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.00 Новини
07.15 Подробицi
07.20, 08.10, 12.15, 20.25
Iнтерспорт
07.40 Уро и ео рафiї
08.20 На ф тбол!
09.15, 17.50 Т/с
"Приречена стати
зiр ою"
10.10, 17.35 М льтфiльм
10.20 Жива природа-2
11.00 Т/с "Вовчиця"
12.20 Т/с "Донь а
садiвни а"
13.25 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"
21.40 Т/с "Опери"
22.45 Т/с "Повний
мiсяць"
23.50 20 ро iв по том
00.25 Подробицi

06.45, 08.15, 13.00
М льтфiльм
07.25, 13.35, 20.10 Бережiть
себе!
07.30, 12.00, 13.30, 15.30,
17.30, 20.30, 23.30 СТН
09.00 Дiм живих iсторiй
09.30 Х/ф "Красеньм жчина"
10.50 Т/с "Жiн а з
ароматом ави"
12.10 Т/с "Тiнь"
13.40 М/с "Кендi, Кендi"
14.05 Сiнема- онфетi
14.20 М/с "Елин двори "
15.00 Т/с "Четверо
несподiваних нахлiбни iв"
16.30 Мiнi-модель
International-2005
17.50 Без дiєт i рецептiв
17.55 Pivot Point
18.00 Д/с "Стро ата
планета"
19.30 Д/ф "Машини час "
20.00 Бiзнес-сит ацiя
21.30 Х/ф "Барнi i йо о
малень i неприємностi"
23.00 Добро о вечора,
ияни!
23.30 Чорнобиль. Життя
пiсля життя

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
Керрота"
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
01.00, 01.30, 01.50, 02.40
Хiтова с мiш
01.40 Хiт-ТБ

06.00 Са ндтре и
07.10 Дитячий сеанс
08.30 Кiнофайли
08.45 Т/с "Ходiння по
м ах"
10.50 Постер-шо
11.15 Т/с "Ходiння
по м ах"
13.10 Кiнофайли
13.40 Х/ф
"Полювання на
лисиць"
15.30 Постер-шо
18.05 Кiнофайли
18.30 Х/ф "До тор
широ о о профiлю"
20.35 Дитяча аз а
21.00 Х/ф "Занадто
молода, щоб мерти"
23.10 Фотосесiя
23.25 Х/ф "Пiвденний
Хрест"
01.10 Кiнотрейлери
02.15 Х/ф
"Смертельна поїзд а"

07.00 Добро о ран ,
Росiє!
09.15, 18.00Т/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 П. Кончаловсь ий.
Червоне по зеленом
13.35 Х/ф "Потрiйна
перевiр а"
15.10, 05.55 Петерб р .
Час i мiсце
16.15 Фатальний р їз.
Таємниця атастрофи на
Волзi
17.10 Приватне життя
18.45, 02.45 Вiстi.
Подробицi
20.30 Новини льт ри
21.40 Вiстi. С.-Петерб р
22.00, 04.30 Вiстi +
22.20, 05.10 Д/ф
"Радянсь а iмперiя.
Висот и"
23.05 Апо риф
23.45, 06.25 Нiчний полiт

06.00 Ди а природа
06.10 М/ф "Країна фантазiй"
07.40 М/ф "Синдбад. Завiса
т манiв"
09.10, 21.25 Шо Опри
Вiнфрi
10.00 Розва а ба атiїв
10.55 Хiт-парад
11.50 З висоти пташино о
польот
13.00 Х/ф "Прихована
за роза"
14.30 Свiт природи ВВС
15.25, 05.30 М/с "Р ба и"
15.55 Х/ф "На
М ромсь iй дорiжцi"
17.35 Коле цiя К сто
18.25 Казино
19.35 Т/с "Горець-4"
20.40 Свiт, що шо є
22.15 Х/ф "Удар ти ра"
23.55 Енци лопедiя
таємниць
00.25 Хто написав Новий
Заповiт
03.05 Х/ф "Удар ти ра"
04.45 Т/с "Спас пiд
березами"

УТ-1
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06.10, 06.30, 07.00, 08.00
Новини
08.35 КНУКIМ
08.45 Ран овi поради
09.00, 15.00, 18.30, 21.00
Новини
09.10, 18.50 Дiловий свiт
09.25 Народна сл жба
порят н — 01
10.00 Г манiтарний фор м
"Вiдродження, оновлення,
розвито людини"
13.40 Тр дова ниж а
14.00 Рах но вiд
Рах н ової
14.25 Територiя безпе и
15.20 М льтфільм
15.40 Подр ж и
16.05 Т/с "Родина Твiстiв"
16.30 П'ять iз семи
17.05 Т/с "Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
19.10, 02.10 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. "Вiльярреал" "Арсенал"
00.30 Д/ф "По рова"
01.25 Сл жба розш
дiтей

05.50 Х/ф "Ноїв
овче "
09.15 Х/ф "Пере они
"Гарматне ядро"
11.10 На свою олов
12.10 Каламб р
12.45 Фа ти
13.10 Iмперiя
14.15 Х/ф "Мач ха"
16.45 Х/ф "Самарамiстеч о"
18.45 Фа ти. Вечiр
19.00 Спорт
19.10 Х/ф "Самарамiстеч о"
21.20 Х/ф "Дж нiор"
23.45 Х/ф "Наречена
Ча і"
01.20 Х/ф
"Шанхайсь ий
зв'яз iвець"
03.00 Т/с "День за
днем"
04.15 Х/ф "Морсь ий
ястр б"

1+1
06.30 Снiдано з 1+1
07.00 Веселi м льти +
Єралаш
08.00 Т/с "Моя
пре расна сiм'я"
08.50 Т/с "Ви ли "
09.50 До мент
11.00, 14.00 ТСН
11.15 Т/с "Бiдна Настя"
12.10 Т/с "Я не
поверн ся"
13.00 Т/с "Колiр рiха"
14.20 Т/с "Моя
пре расна нянь а"
14.50 Т/с "Сiм мачо"
16.00 Т/с "Не родись
вродлива"
17.00, 03.05 С довi справи
18.00 Т/с "Моя
пре расна нянь а"
18.30 Т/с "Я не
поверн ся"
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, 01.45 Чорним по
бiлом
23.20 ТСН

ЕНТЕР-ФІЛЬМ
06.00 Са ндтре и
07.10 Дитячий сеанс
08.30 Кiнотрейлери
08.55 Х/ф "Пiч илавоч и"
10.55 Кiнотиждень
11.25 Х/ф "Полювання
на лисиць"
13.20 Кiнотрейлери
13.50 Т/с "Ходiння по
м ах"
15.55 Кiнотиждень
16.35 Дитячий сеанс
17.55 Кiнофайли
18.10 Х/ф "Смертельна
поїзд а"
20.40 Дитяча аз а
21.00 Х/ф "Пiвденний
Хрест"
22.55 Постер-шо
23.30 Х/ф "Божевiльнi
сестри"

ПРОДАЄТЬСЯ ТОКАРНИЙ ВЕРСТАТ ОТ-4
(Одесь ий дослідно-механічний з-д 1971 р.)
еле троточило, прес ідравлічний ОР-14593
(новий) Івановсь ий з-д. Тор .
Тел: 8 (050) 357-17-93 № 178

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

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 Реальна фантасти а
11.40 Х/ф "Подорож
б де приємною"
13.35 Х/ф "Сповiдь
триман и"
15.10, 05.55 П'ятий вимiр
16.15 Гример. Професор
мас вання
17.10 Приватне життя
18.45, 02.45 Вiстi.
Подробицi
20.30 Новини льт ри
20.50, 03.45 Т/с
"По ли ання"
21.40 Вiстi. С.-Петерб р
22.00, 04.30 Вiстi +
22.20 Моя срiбна ля
23.05 П. Кончаловсь ий.
Червоне по зеленом
23.45, 06.25 Нiчний полiт

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК “УКРАЇНА”

06.00 Кл б-700
06.30 Ди а природа
06.50 Елементи
07.25, 10.00, 22.15, 02.15
Свiтсь i хронi и
07.45, 16.20 ЦифроСвiт
07.50 Бан нота
08.00, 18.40, 20.40, 00.15,
02.40 24 одини
08.35 Просто...
08.50 Вибирай життя
09.10, 21.25 Шо Опри
Вiнфрi
10.30, 14.35 Свiт природи
ВВС
11.30 Коле цiя К сто
12.20, 01.35, 04.15
Божевiльне ТБ
13.10, 04.45 Т/с "Спас
пiд березами"
14.05, 00.45 Енци лопедiя
таємниць
15.30, 05.30 М/с "Р ба и"
15.55, 23.50 К нст амера
16.30, 19.35 Т/с
"Горець-4"
19.15 24 одини. Столиця
22.45 Таємницi вiйни
01.15 Майстер- лас

05.25 Т/с "Незаймана"
06.10, 07.45, 08.45, 12.45,
18.45, 23.25, 02.45 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, 23.40
Спорт
09.10 Х/ф "Самарамiстеч о"
13.05 Х/ф "Дж нiор"
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, 02.00 Т/с "Зона"
21.20 Х/ф "Шанхайсь ий
зв'яз iвець"
00.00 Х/ф "Абсолютно
новий свiт"
03.05 Т/с "День за днем"
04.15 Каламб р

06.30 Добро о ран !
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
04.00 Новини
10.00 Малахов + Малахов
11.15, 20.30 Т/с
"Статсь ий радни "
12.15, 03.20 Федеральний
с ддя
13.05, 04.55 Т/с
"Талiсман"
14.10 Лолiта. Без омпле сiв
14.55 Вели i пере они
15.55 Гайдай. Комедiї iз
сiмейно о життя
17.25 Т/с "Убивча сила"
18.25 Т/с "Вели i
дiвчат а"
18.55 Т/с "Любов я
любов"
20.00, 01.00 Час
21.30, 05.45 Нехай оворять
22.30 Божевiлля вели о о
мiста
23.35 Нiчнi новини
23.50 Ш ачi
01.30 Дете тиви

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, 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?

06.00 "Намедни-1987"
07.00 Вi на
07.15 Вiд любовi до
ненавистi. Уїнстон
Черчiлль
08.00 Вi на
08.15 У пош ах при од
10.05 Х/ф "Перлина Нiл "
12.10 Х/ф "Кiнець
операцiї "Резидент"
13.55 Т/с "П аро А ати
Крiстi"
15.00 Увесь свiт. Битви
спартанцiв
16.00 Зна и
17.00 Нав оло свiт
18.00 Вi на
18.15 Т/с "К ла iн i
партнери"
18.40 Таємниця смертi
а адемi а Ле асова
19.50 Х/ф "Чи не
послати нам... iнця?"
22.00 Вi на
22.25 Вi на. Спорт
22.40 "Намедни-1987"
23.50 Репетицiя

06.00 Т/с "Уо ер —
техась ий рейнджер"
06.50 М/с "В ншп нш"
07.15 Фi лi-мi лi
07.45 Репортер. Бiзнес
14.00 Репортер
14.15 М/с "Мишеня Лапич"
14.45 М/с "Ясон i ерої
Олiмп "
15.15 Т/с "Флорiсьєнта2"
16.05 Т/с "Кобра-11"
17.05 Х/ф "Хлопчача
лян а"
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"
22.00 Х/ф "Щоденни
ар'єрист и"
23.50 Репортер
00.05 Спортрепортер
00.20 Х/ф "У пастцi"
02.05 Сл жба розш
дiтей
02.10 Т/с "На хвилi
спiх "
02.35 Репортер
02.50 Зона ночi

06.30 Т/с "Ци ан и"
07.20 Срiбний апельсин
07.50 Т/с "Шо олад з
перцем"
08.50 Ф тбольний ї -енд
10.00 Т/с "Ци ан и"
11.00 Концерт "Весна на
ТБ"
13.00 Подiї
13.30 Х/ф "I раш а"
15.30 Подiї
16.00 Срiбний апельсин
17.00 Подiї
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
21.50 Х/ф "Любовний
елi сир №9"
00.00 Подiї свiтi
00.40 Т/с "Мiй ордон"
01.35 Х/ф "Лютер"
03.30 Подiї
03.50 Подiї. Спорт
04.00 Телетеатр

ЧЕТВЕР 27 КВІТНЯ 2006 РОКУ

СЕРЕДА 26 КВІТНЯ 2006 РОКУ

4

22

Телепро рама

вітня 2006 ро

Виш ород

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
08.35 Кiнофайли
Дивись!
08.50, 11.10 Т/с
07.00, 16.00 Чи боїшся
"Ходiння по м ах"
ти темряви?
07.30, 12.00, 19.30, 00.00 10.40 Фотосесiя
13.05 Кiнофайли
Дiм-2
13.30 Х/ф "До тор
08.30 Т/с "Першi
широ о о профiлю"
поцiл н и"
15.35 Фотосесiя
09.00 Iсторiї деталях
18.05 Кiнофайли
09.30 Деталi
18.20 Х/ф "Дiвчина з
10.30 Т/с "Район
валiзою"
Мелро з"
20.45 Дитяча аз а
13.00 М/с "Кмiтлива
21.00 Х/ф "Лицар
Шерон"
14.00, 20.30 М льтфiльм в лиць"
23.00 Хiт-парад
15.00 М/с "При оди
23.20 Х/ф "Занадто
Керотта"
молода, щоб мерти"
15.30 М/с "Клiффорд"
16.30 Т/с "Район
Втрачені до менти:
Беверлi-Хiллз"
посвідчення
пенсіонера
17.30 Т/с "Першi
номер А-270215, посвідпоцiл н и"
чення часни а бойових
18.00 Єралаш
дій, номер А-297708,
18.30 Вели е прання
21.00 Т/с "Район
видане 4 червня 1996 р.
Беверлi-Хiллз"
на ім'я Єв енія Гри оро22.00 Вi на
вича НЕКРАСОВА, вва23.30 Зроби менi
жати недійсними. № 174
смiшно!

УТ-1

1+1

ІНТЕР

ТРК ”КИЇВ”

06.10, 06.30, 07.00, 08.00
Новини
07.45 Ера я остi
08.35 КНУКIМ
08.45 Ран овi поради
09.00, 12.00, 15.00, 18.30,
21.00 Новини
09.10, 18.50, 21.30
Дiловий свiт
09.25, 02.00 Т/с
"Вiд рита ни а"
10.35 Життя триває
12.20 Авiасалон
12.40 Край
13.30 Фестиваль "Родина"
15.20 М/с "Залiзний
дзьоб"
15.40 Кро до зiро
16.00 Т/с "Родина
Твiстiв"
16.30 П'ять iз семи
17.05, 03.10 Т/с
"Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
19.10 Д/ф "Палiтри.
Пi ассо"
19.50, 01.20 Т/с
"Ро солана - володар а
iмперiї"
20.30 Вечiрня аз а
22.00 Толо а
22.50 Трiй а. Кено
23.00 Пiдс м и

06.30, 07.30 Снiдано з
1+1
08.40 Д/ф "Радiофобiя"
09.50 До мент
11.00 ТСН
11.15 Т/с "Бiдна Настя"
12.10 Т/с "Я не
поверн ся"
13.00 Т/с "Колiр рiха"
14.00 ТСН
14.20 Т/с "Моя
пре расна нянь а"
14.50 Т/с "Сiм мачо"
16.00, 20.15 Т/с "Не
родись вродлива"
17.00, 03.40 С довi справи
18.00 Т/с "Моя
пре расна нянь а"
18.30 Т/с "Я не
поверн ся"
19.30 ТСН
20.00 Сiм хвилин
20.15 Т/с "Не родись
вродлива"
21.15 Т/с "Ви ли "
22.30 Д/ф "Чорнобиль.
Хронi а важ их тижнiв"
23.35 ТСН
00.15 Д/ф "Радiофобiя"

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
08.20 Мелорама
09.15, 17.55 Т/с
"Приречена стати зiр ою"
10.15, 13.25 ВВС
10.55 Т/с "Вовчиця"
12.20 Т/с "Донь а
садiвни а"
14.35 М/с "Каспер"
15.00 Т/с "Вечiр а на
п'ятьох"
16.30 Ключовий момент
18.55 Т/с "Вовчиця"
20.00 Подробицi
20.35 Т/с "Примадонна"
21.40 Т/с "Опери. Хронi и вбивчо о вiддiл -2"
22.45 Т/с "Повний
мiсяць"
23.50 Кримiнал
00.25 Претенденти на трон.
Чемпiонат свiт . Т нiс Са дiвсь а Аравiя

06.45, 13.40 М/с "Кендi,
Кендi"
07.10, 11.55, 19.50 В
пам'ять про Чорнобиль
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
09.30 Х/ф "Красеньм жчина"
10.30 Кольори т ризм
11.00, 15.40 Т/с "Жiн а
з ароматом ави"
12.10 Т/с "Тiнь"
13.00 Т/ф "Двадцята
чорнобильсь а весна"
14.15 Телепрес- л б
15.00 Т/с "Четверо
несподiваних нахлiбни iв"
17.00 Молодiжна сл жба
17.30 Чорнобиль
18.10, 19.10 Д/ф
"Звичайний Чорнобиль"
20.15 Вечiрня аз а
21.30 Х/ф "Рейнбо
Драйв"
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
07.05, 19.15, 03.05 24
одини. Столиця
07.25, 10.00, 22.15, 02.15
Свiтсь i хронi и
07.45, 16.30 ЦифроСвiт
07.50 Бан нота
08.15 Нер хомiсть
08.35 Просто...
08.50 Вибирай життя
09.10, 21.25 Шо Опри
Вiнфрi
10.30, 14.35 Свiт природи
ВВС
11.25, 17.40 Коле цiя К сто
12.20, 01.35, 04.15
Божевiльне ТБ
13.10, 04.45 Т/с "Спас пiд
березами"
14.05, 00.45 Енци лопедiя
таємниць
15.30, 05.30 М/с "Р ба и"
16.00 К нст амера
16.35, 19.40 Т/с
"Горець-4"
22.50, 03.20 Таємницi вiйни
23.55 Чорнобиль
01.15 Майстер- лас

05.20 Т/с "Незаймана"
06.05 Сл жба розш дiтей
06.10, 07.45, 08.45, 12.45,
18.45, 23.25, 02.30 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"
10.15 Т/с "Вiола
Тара анова"
11.25 Т/с "А ентство НЛС"
12.20, 13.05 Каламб р
13.15 Т/с "Полiцейсь i на
велосипедах"
14.15 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 "Їжа диявола"
00.00 Х/ф "Дже О."
01.45 Т/с "Зона"
02.50 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, 20.30 Т/с
"Статсь ий радни "
12.15, 03.10 Федеральний
с ддя
13.05, 04.55 Т/с
"Талiсман"
14.10, 02.00 Лолiта. Без
омпле сiв
14.50 Х/ф "Свої"
17.25 Т/с "Убивча сила"
18.25, 02.40 Т/с "Вели i
дiвчат а"
18.55 Т/с "Любов я
любов"
20.00, 01.00 Час
21.30, 05.45 Нехай
оворять
22.30 Лi вiдатор
23.35 Нiчнi новини
23.50 Ударна сила
00.35 Неп тнi нотат и
01.30 Дете тиви
04.05 Спецрозслiд вання

Телемарафон "Чорнобиль.
20 ро iв по том ..."
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.
09.30, 02.10, 05.35 Частайм
10.00 — 19.00 Час новин.
Що одини
10.20, 18.20, 19.25, 20.20,
02.30 Новий час
10.55 — 18.55 Час.
Корот о. Що одини
11.20 Час оментарiв
13.20 У раїнсь ий п'єдестал
14.20, 15.25 5 елемент
16.20, 23.30 Перший вiддiл
17.20, 00.50 Чи на п'ять?
20.00, 21.00, 04.00 Час
20.50, 23.00, 00.00, 00.45,
01.25, 05.20 Час новин
22.00 Д/ф "Чорнобиль.
Зона нiсенiтницi"

06.00 "Намедни-1988"
07.00 Вi на
07.15 Боббi Фiшер проти
всiх
08.00 Вi на
08.15 Нав оло свiт
10.05 Х/ф "Чи не
послати нам... iнця?"
12.20 Х/ф "Кiнець
операцiї "Резидент"
13.35 Т/с "П аро А ати
Крiстi"
14.45 Увесь свiт. Правда
про ладiаторiв
16.00 Зна и
17.00 У пош ах при од
18.00 Вi на
18.15 Т/с "К ла iн i
партнери"
18.40 Чорнобиль
19.50 Х/ф "Я ар"
22.00 Вi на
22.40 "Намедни-1988"
23.45 Таємниця смертi
а адемi а Ле асова
00.45 Цар ори
03.30 Новi раїнцi

06.00 Т/с "Уо ер —
техась ий рейнджер"
06.50 Репортер
07.05 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"
11.35 Х/ф "Змiна ролей"
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 "Н , ти i
недо мо !"
00.00 Репортер
00.15 Спортрепортер

06.00 Подiї
06.30 Т/с "Ци ан и"
07.20, 16.00 Срiбний
апельсин
07.50, .17.30 Т/с
"Шо олад з перцем"
09.00, 11.00, 13.00, 15.30,
17.00, 21.00 Подiї
09.10 Подiї. Спорт
09.20 VIP — ви iдно,
цi аво, престижно
09.30 Ф тбол в особах
10.00 Т/с "Ци ан и"
11.30, 05.30 Кримiнальне
чтиво
12.10, 19.40 Щиросердне
зiзнання
13.30 Г мор. Сiмейнi
радощi
18.40 Т/с "Мiй ордон"
20.20 Д/ф "Чорнобиль —
приречена станцiя"
21.40 VIP — ви iдно,
цi аво, престижно
21.50 Х/ф "Я пам'ятаю..."
00.00 Подiї свiтi
00.25 Т/с "Мiй ордон"

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
09.10, 18.50, 21.30
Дiловий свiт
09.25, 02.00 Т/с
"Вiд рита ни а"
10.35 Життя триває
12.20 Авiасалон
12.40 Край
13.30 Фестиваль
"Родина"
15.20 М/с "Залiзний
дзьоб"
15.40 Кро до зiро
16.00 Т/с "Родина
Твiстiв"
16.30 П'ять iз семи
17.05, 03.10 Т/с "Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
19.10 Д/ф "Палiтри.
Пi ассо"
19.50, 01.20 Т/с "Ро солана — володар а
iмперiї"
20.30 Вечiрня аз а
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 Т/с "Ви ли "
09.50 Д/ф "Чорнобиль.
Хронi а важ их тижнiв"
11.00 ТСН
11.15 Т/с "Бiдна Настя"
12.10, 18.30 Т/с "Я не
поверн ся"
13.00 Т/с "Колiр рiха"
14.00 ТСН
14.20 Т/с "Моя
пре расна нянь а"
14.50 Т/с "Сiм мачо"
16.00, 20.15 Т/с "Не
родись вродлива"
17.00, 03.30 С довi
справи
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, 01.50 Вибори-2006
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
09.00 Дiм живих iсторiй
09.20 М/ф "Горбо они "
10.30 Т/ф "Останнiй осiннiй
лист"
11.00, 15.40 Т/с "Жiн а
з ароматом ави"
12.10 Т/с "Тiнь"
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
18.00 Д/с "Стро ата
планета"
19.10 Спiває М. Моз овий
19.30 Д/с "Машини час "
20.00 Бiзнес-сит ацiя
20.15 Корпорацiя "Сiмба"
21.30 Х/ф "Летючий
олландець"
23.20 Вiсни роботодавця

06.30, 11.30 Дивись!
07.00, 16.00 Чи боїшся ти
темряви?
07.30, 12.00, 19.30 Дiм-2
08.30 Т/с "Першi
поцiл н и"
09.30 Деталi
10.30 Т/с "Район
Мелро з"
13.00 М льтфільм
16.30, 21.00 Т/с
"Район Беверлi-Хiллз"
17.30 Т/с "Першi
поцiл н и"
18.30 Вели е прання
22.00 Вi на
23.30 Зроби менi смiшно!

06.00 Са ндтре и
08.30 Кiнофайли
08.45, 10.55 Т/с
"Ходiння по м ах"
10.30 Хiт-парад
12.50 Кiнофайли
13.05 Х/ф "Дiвчина з
валiзою"
15.25 Хiт-парад
17.50 Кiнофайли
18.10 Х/ф "Двi ан лiй и
i онтинент"
20.40 Дитяча аз а
21.00 Х/ф "Час страх "
22.55 Завтрашнє iно
23.10 Х/ф "Лицар
в лиць"
00.50 Кiнотрейлери

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 "Людина
почт "
15.00 М льтфiльм
15.10, 05.55 Бесiди з
м дрецями
16.15 Р х — це життя!
17.00, 00.15 Вiстi. Спорт
17.10 Приватне життя
18.45 Вiстi. Подробицi
20.30, 04.50 Новини
льт ри
21.40 Вiстi. С.-Петерб р
22.00, 04.30 Вiстi +
22.20, 05.10 К. Ф рцева.
Жiноча доля
23.05 Епiзоди
23.45, 06.25 Нiчний полiт

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
07.40 Уро и ео рафiї
08.20 Бадьоро о ран !
09.15 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
10.20, 13.20, 03.30 ВВС
11.00 Т/с "Вовчиця"
12.20 Т/с "Донь а
садiвни а"
14.30 М/с "Каспер"
15.00 Т/с "Вечiр а на
п'ятьох"
17.55 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
18.55 Т/с "Вовчиця"
20.00 Подробицi
20.35 Т/с
"Примадонна"
21.40 Т/с "Опери.
Хронi и вбивчо о
вiддiл -2"
22.45 Т/с "Повний
мiсяць"
23.50 Претенденти на
трон. Чемпiонат свiт

Пропон ю робот в м. Києві:
— БУХГАЛТЕРА
— МЕНЕДЖЕРА по роботі з лієнтами.
Вимо и: дос онале знання омп'ютера,
про рами 1С; введення первинної до ментації;
облі товарних операцій та проведення звіро
взаєморозрах н ів з лієнтами. Запис на
співбесід : 23-329 (з 8 до 17 од.) № 179

РТР-ПЛАНЕТА
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 До ментальна
амера
13.35 Х/ф "Само бець"
15.00 М льтфiльм
15.10, 05.55 Ле енди
свiтово о iно
16.15 Фальшивомонетни и.
Генiї та лиходiї
18.45, 02.45 Вiстi.
Подробицi
20.30, 04.50 Новини
льт ри
21.40 Вiстi. С.-Петерб р
22.00, 04.30 Вiстi +
22.20, 05.10 Про поета
Давида Самойлова, йо о
життя, охання та вiршi
23.05 Квито Большой
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, 16.25 ЦифроСвiт
07.50 Бан нота
08.35 Просто...
08.50 Вибирай життя
09.10, 21.25 Шо Опри
Вiнфрi
10.30, 14.35 Свiт природи
ВВС
11.30, 17.40 Коле цiя К сто
12.20, 01.35, 04.15
Божевiльне ТБ
13.10, 04.45 Т/с "Спас
пiд березами"
14.00, 00.45 Енци лопедiя
таємниць
15.25, 05.30 М/с "Р ба и"
15.55, 23.45 К нст амера
16.35, 19.40 Т/с
"Горець-4"
22.45, 03.20 Таємницi вiйни
01.15 Майстер- лас

05.25 Т/с "Незаймана"
06.10, 07.45, 08.45, 12.45,
18.45, 23.30, 02.35 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"
10.15 Т/с "Вiола
Тара анова"
11.25 Т/с "А ентство НЛС"
12.20, 13.05 Каламб р
13.15 Т/с "Полiцейсь i на
велосипедах"
14.15 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 "Кi бо сер"
00.05 Х/ф "Нiжна отр та"
01.50 Т/с "Зона"
02.55 Т/с "День за днем"
04.10 Каламб р

06.30 Добро о ран !
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
04.00 Новини
10.00 Малахов + Малахов
11.15, 20.30 Т/с
"Статсь ий радни "
12.15, 03.10 Федеральний
с ддя
13.05, 04.55 Т/с
"Талiсман"
14.10, 02.00 Лолiта. Без
омпле сiв
14.55 Ударна сила
15.35 Новi пiснi про
оловне-2006
17.25 Т/с "Убивча сила"
18.25, 02.40 Т/с "Вели i
дiвчат а"
18.55 Т/с "Любов я
любов"
20.00, 01.00 Час
21.30, 05.35 Д/ф "Раннi
поло и, раннi шлюби"
22.30 Д/ф "Вiд
Тавричесь о о до
Охотно о"
23.35 Нiчнi новини
23.50 С дiть самi
00.40 Неп тнi нотат и

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
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-1989"
07.00 Вi на
07.15 Новiтня iсторiя. Тiто.
Посмертна бiо рафiя
08.00 Вi на
08.15 У пош ах при од
09.40 Х/ф "Я ар"
11.50 Х/ф "Таємниця
вiлли "Гретта"
13.55 Т/с "П аро А ати
Крiстi"
15.00 Увесь свiт. Колiзей
— римсь а арена смертi
16.00 Зна и
17.00 Нав оло свiт
18.00 Вi на
18.15 Т/с "К ла iн i
партнери"
18.40 Чорнобиль
20.00 Незба ненно, але
фа т
21.00 Паралельний свiт
22.00 Вi на
22.25 Вi на. Спорт
22.40 "Намедни-1989"
23.55 Чорнобиль
00.40 Цар ори
03.25 Iмпреза
04.40 Новi раїнцi
05.15 Вi на

06.00 Т/с "Уо ер —
техась ий рейнджер"
06.40 Репортер
06.55 М/с "В ншп нш"
08.00 Репортер. Бiзнес
08.40 Фi лi-мi лi
09.02 Пiдйом!
09.15 Т/с "Кобра-11"
10.20 Т/с "А ент
нацiональної безпе и"
11.40 Х/ф "Монстри
на волi"
13.30 Репортер
13.50 М льтфільм
14.50 Т/с
"Флорiсьєнта-2"
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 "А ент
нацiональної безпе и"
20.25 Тач на про ач
21.00 Т/с "Солдати"
22.00 Х/ф "Д же ди i
шт ч и"
00.05 Репортер
00.20 Спортрепортер
00.25 Швид ий ол!

06.00 Подiї
06.30 Т/с "Ци ан и"
07.20, 16.00 Срiбний
апельсин
07.50 Т/с "Шо олад з
перцем"
09.00 Подiї
09.20 VIP — ви iдно,
цi аво, престижно
09.30, 20.20
Розсе речене XX столiття
10.00 Т/с "Ци ан и"
11.00 Подiї
11.30 Д/ф "Чорнобиль —
приречена станцiя"
12.00, 19.40 Щиросердне
зiзнання
13.00 Подiї
13.30 Г мор. Сiмейнi
радощi
15.30, 17.00 Подiї
17.30 Т/с "Шо олад з
перцем"
18.40 Т/с "Мiй ордон"
21.00 Подiї
21.50 Х/ф "Святi з
Б ндо а"
00.30 Подiї свiтi
00.50 Т/с "Мiй ордон"
01.40 Х/ф "Метро"
03.30 Подiї
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ІНТЕР

ТРК ”КИЇВ”

ТЕТ

06.10, 06.30, 07.00, 08.00
Новини
07.35 Б дiвельний
майданчи
08.45 Ран овi поради
09.00, 12.00, 15.00, 18.30,
21.00 Новини
09.10, 18.50 Дiловий свiт
09.25, 02.40 Т/с
"Вiд рита ни а"
10.35 Життя триває
11.05 Надвечiр'я
12.20 Толо а
13.40 Фестиваль "Родина"
15.20 У р азбан . Б дь
омандi
15.30 М/с "Залiзний дзьоб"
15.45 Мiстеч о Надiя
16.00 Т/с "Родина
Твiстiв"
16.30 П'ять iз семи
17.05, 03.50 Т/с "Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
19.10, 01.25 Т/с
"Ро солана — володар а
iмперiї"
20.30 Вечiрня аз а
22.00 Ваш вихiд
22.50 Трiй а. Кено
23.00 Пiдс м и
23.40 Абзац
01.20, 05.50 Сл жба
розш
дiтей

06.30 Снiдано з 1+1
07.00 Веселi м льти +
Єралаш
08.00 Т/с "Моя
пре расна сiм'я"
08.50 Т/с "Ви ли "
09.50 До мент
11.00 ТСН
11.15 Т/с "Бiдна Настя"
12.05, 18.30 Т/с "Я не
поверн ся"
13.00 Т/с "Колiр рiха"
14.00 ТСН
14.20 Т/с "Моя
пре расна нянь а"
14.50 Т/с "Сiм мачо"
16.00, 20.15 Т/с "Не
родись вродлива"
17.00, 03.20 С довi
справи
18.00 Т/с "Моя
пре расна нянь а"
19.30 ТСН
20.00 Сiм хвилин
21.15 Х/ф "Полiцейсь а
а адемiя-6. Мiсто в
облозi"
23.05 ТСН
23.50 Т/с "Кентерберiйсь i оповiдання"

06.05 Ми все про вас
знаємо
06.50, 10.15, 14.20, 17.40,
05.45 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 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
10.20 ВВС. Жива
природа-2. Дра они
11.00 Т/с "Вовчиця"
12.20 Т/с "Донь а
садiвни а"
13.25 М льтфільм
15.00 Т/с "Вечiр а на
п'ятьох"
16.30 Ми все про вас
знаємо
17.55 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
18.55 Т/с "Вовчиця"
20.00 Подробицi
20.35 Бенефiс К.
Нови ової
23.55 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 М льтфільм
11.10, 15.40 Т/с "Жiн а
з ароматом ави"
12.10 Т/с "Тiнь"
13.00 Життя, осяяне
расою
14.20 М/с "Елин двори "
15.00 Т/с "Четверо
несподiваних
нахлiбни iв"
16.40 Готельноресторанний бiзнес
18.00 Д/с "Стро ата
планета"
19.15 Поради лi аря
19.30 Чорний вадрат
20.15 Вечiрня аз а
21.30 Х/ф "Олiвець
теслi"
23.45 Нiчна розмова

06.30, 11.30, 23.00
Дивись!
07.00 Чи боїшся ти
темряви?
07.30, 12.00, 19.30,
21.00, 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
Керрота"
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
22.00 Вi на
23.30 Зроби менi
смiшно!

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК ”УКРАЇНА”

06.30 Добро о ран !
08.00, 11.00, 14.00,
17.00, 04.00 Новини
10.00 Малахов + Малахов
11.15 Т/с "Статсь ий
радни "
12.15, 03.15
Федеральний с ддя
13.05, 05.30 Т/с
"Талiсман"
14.10, 02.10 Лолiта. Без
омпле сiв
14.55 Хто хоче стати
мiльйонером?
15.50 Рози раш
17.10 Єралаш
17.15 Т/с "Убивча
сила"
18.20 Бандити епохи
соцiалiзм
18.55 Поле ч дес
20.00, 01.00 Час
20.25 Х/ф "Т рець ий
амбiт"
23.00 Концерт
01.25 "Т рець ий амбiт".

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
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
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
20.00, 21.00, 04.00 Час
22.00, 02.30 Час за
Гринвiчем
22.50 Ультратема
00.50 Рестораннi новини

06.00 Чорнi вдови
07.00 Вi на
07.15 Новiтня iсторiя.
Тiто. Посмертна
бiо рафiя
08.00 Вi на
08.15 Нав оло свiт
09.30 Незба ненно, але
фа т
10.30 Паралельний свiт
11.40 Х/ф "Молода
др жина"
13.50 Т/с "П аро
А ати Крiстi"
15.00 Увесь свiт.
Найбiльша битва Юлiя
Цезаря
16.00 Зна и
17.00 У пош ах при од
17.50 Ф тбол. У раїна.
"Динамо" (К) —
"Кривбас"
20.00 При оломшливi
ре орди свiт . Готелi
22.00 Вi на
22.25 Вi на. Спорт
22.40 Х/ф Непереможний"
00.05 Цар ори

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
09.05 Т/с "Кобра-11"
10.15 Т/с "А ент
нацiональної безпе и"
11.20 Х/ф "Сто весiль, або
Тiль и новач и женяться"
13.30 Репортер
13.50 М льтфільм
14.50 Т/с "Флорiсьєнта2"
15.55 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 "Дале обiйни и"
20.30 Мас и-шо
21.05 Х/ф "Ефе т
близню iв"
23.30 Се с
00.10 Репортер
00.25 Спортрепортер
00.40 Х/ф "Се ретнi
мiсця"

06.00 Подiї
06.30 Т/с "Ци ан и"
07.20, 16.00 Срiбний
апельсин
07.50, 17.30 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, 05.30 Кримiнальне
чтиво
12.10, 19.40 Щиросердне
зiзнання
13.00 Подiї
13.30 Х/ф "Я пам'ятаю..."
15.30 Подiї
17.00 Подiї
18.40 Т/с "Мiй ордон"
20.20 Розсе речене XX
столiття
21.00 Подiї
21.40 VIP — ви iдно, цi аво,
престижно
21.50 Концерт С. Ротар "Я
тебя по прежнем люблю"
23.20 Ф тбол в особах
00.00 Подiї свiтi

1+1

ІНТЕР

ТРК “КИЇВ”

ТЕТ

ЕНТЕР ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

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 "Бейб"
16.55 Найроз мнiший
18.20 Т/с "Хто
домi
хазяїн?"
19.30 ТСН
20.10 Криве дзер ало
22.15 Х/ф "Мамо, не
с м й!"
00.05 Т/с "Кентерберiйсь i оповiдання"

06.05 Т/с "Коломбо"
07.40 М льтфiльм
08.10 М/с "Новi при оди
Вiннi-П ха"
08.40 М/с "Аладдiн"
09.10 Бадьоро о ран !
09.45 Смачно
10.30 Шанс
11.55 Ши анемо!
14.20 Т/с "Шахраї"
15.30 Х/ф "Неймовiрнi
при оди iталiйцiв Росiї"
17.40 "Городо ". "У
"Городо " — звiт за
березень 2006"
18.15 I ри патрiотiв
20.00 Подробицi
20.20 Iнтерспорт
20.30 КВН
22.50 Х/ф "I ри
патрiотiв"
01.10 Х/ф "Мiй
люблений марсiанин"
02.50 Х/ф
"К ленепробивний"

07.00 М/с "Кендi, Кендi"
07.20, 13.00, 19.00
Бережiть себе!
07.25, 12.25, 15.25, 20.25
А-фiш а по- иївсь и
07.30, 15.30, 17.30,
20.30, 23.50 СТН
08.15 Свiт бiзнес
08.50 Вiсни роботодавця
09.00 Корпорацiя "Сiмба"
09.20 Кон рс
11.40 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 Х/ф "Ува а,
черепаха!"
15.40 М льтфiльм
16.15 Фестиваль
"Мелодiя двох сердець"
17.45 Гаряча тема
18.00 Хiт-базар
18.25 Шлях до спiх
19.15 Плюси i мiн си
21.10 Телепрес- л б
22.00 Х/ф "Панноч аселян а"
00.05 Х/ф "Олiвець
теслi"

06.00 Са ндтре и
08.25 Кiнофайли
08.45 Т/с "Ходiння по
м ах"
10.35 Кiно алендар
11.10 Т/с "Ходiння по
м ах"
13.10 Кiнофайли
13.25 Х/ф "I та е б ває"
16.00 Кiно алендар
18.15 Кiнофайли
18.30 Х/ф "З хвале
дiвчись о"
20.30 Топ-10. Са ндтре и
21.00 Х/ф "Др жина
астронавта"
23.15 Кiнофайли
23.30 Х/ф "П'ян а любов"

07.00 Добро о ран , Росiє!
08.40 Надбання респ блi и
08.50 Х/ф "Людина
зеленом iмоно"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
03.00 Вiстi
10.20, 01.45 "Городо "
10.50, 22.55 В. Пол нiн
11.35 Рiзночитання
12.00 Бiблiйний сюжет
12.30 За сiмома печат ами
13.15 Х/ф "Подвiйний
ап ан"
14.20 М льтфiльм
14.30 У пош ах при од
15.20 Ма iя iно
16.20 Вiстi. Мос ва
17.00 Форм ла влади
17.35 Pro memoria
17.50 Нав оло свiт
18.15, 02.15 Т/с "Б хта
Фiлiпа"
19.45, 03.45 Нав оло смiх .
Нон-стоп
20.25 К льт рна революцiя
21.25, 05.25 С ботнiй вечiр
23.40 Х/ф "Подвiйний
ап ан"

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, 02.15
Свiтсь i хронi и
07.50 Бан нота
08.15 Нер хомiсть
08.35 Просто...
08.50 Вибирай життя
09.10, 21.25 Шо Опри
Вiнфрi
10.30, 14.30 Свiт
природи ВВС
11.25, 17.35 Коле цiя
К сто
12.15 Божевiльне ТБ
13.10 Т/с "Спас пiд
березами"
15.25 М/с "Р ба и"
15.50, 23.50 К нст амера
16.30 Т/с "Горець-4"
19.35 Забороненi
таємницi
20.30 Сильнi свiт цьо о
22.25 Таємницi вiйни
23.20 Таємницi, ч деса,
чарiвництво
00.45 Королi мафiї

УТ-1
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Телепро рама

06.00 Ран ова молитва
06.10 Пiдс м и
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, 03.40 М зи а
11.50 Х/ф "Острiв
с арбiв"
14.10 Живе ба атство
У раїни
14.30 На проб
14.45 Контрольний па ет
15.20 Перехрестя
15.50 Х/ф "Б д лай,
я о о не че али"
17.55 Ф тбол. Лi а
чемпiонiв
18.30 Х/ф "Жадане
життя"
20.40 Ме алот
21.00 Новини
21.40 Наша пiсня
22.20 Реверс
22.50 С перлото. Трiй а.
Кено
23.00 Подiї свiт

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
08.10 Невiдома земля
08.40 Свiт тварин
09.05 Звiряча робота
09.35 Свiт природи ВВС
10.30 Свiт, що шо є
11.10 Божевiльне ТБ
11.40 Коле цiя К сто
12.45 Е стремi с
13.05 Безстрашнi
13.40 Ди а природа
14.20 Найдивнiшi свята
свiт
15.20 Мiста свiт
15.50 Хiт-парад
16.45 Розва а ба атiїв
17.45 Шо Опри Вiнфрi
18.40 Iншi землi
19.15 Спадщина
стародавнiх цивiлiзацiй
19.50 Се рети iн вiзицiї
21.00 Х/ф "Важ i рошi"
22.50 Дива и
23.25, 03.10 Т/с "С то
ан лiйсь i вбивства"

06.05 Сл жба розш
дiтей
06.10, 07.45, 08.45, 12.45,
18.45, 00.00, 02.55 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"
10.15 Т/с "Вiола
Тара анова"
11.25 Т/с "А ентство
НЛС"
12.20, 13.05 Каламб р
13.25 Т/с "Полiцейсь i
на велосипедах"
14.25 Лiнiя онфлi т
15.30 Т/с "Вiола
Тара анова"
17.40 Ш ола ремонт
19.20 Т/с "Таємницi
слiдства-4"
20.25 Реальнiсть, що
шо є
21.30 Свобода слова
00.35 Автопар
01.15 Х/ф "Гострi
вiдч ття"

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

05.05 Фа ти
05.25 Свобода слова
07.45 Автопар
08.30 Т/с "Вiола
Тара анова"
10.40 Т/с "Леся +
Рома"
11.15 Ш ола ремонт
12.10 К хня для
"чайни iв"
12.45 Фа ти
13.05 На свою олов
14.05 М льтфiльм
14.45 Х/ф "Люба, я
збiльшив дiтей"
16.40 Х/ф "Моя мач ха
— iнопланетян а"
18.45 Фа ти
19.10 Квартирне питання
20.00 Фабри а раси
21.00 Х/ф "Гладiатор"
00.15 Х/ф "Дiвчата
зверх "
01.50 Х/ф "День
розплати"
03.35 Х/ф "Замо "

06.30 Генiї та лиходiї
07.00, 09.00, 11.00, 17.00
Новини
07.10 Х/ф "34 швид ий"
08.35 Криве дзер ало
09.30 Грай, армонь
люблена!
10.10 "Т рець ий амбiт".
Правила ри"
11.15 Сма
11.35 Фальшивi рошi
12.25 Тиждень на
"Фабрицi"
13.00 Ф тбол. Росiя.
"Р бiн" — ЦСКА
15.00 Д/ф "Коли б я б в
с лтан..."
16.00 Т/с "Вели i
дiвчат а"
17.10 Пiймати злодiя
17.45 Форм ла раси
18.50 Вели i пере они
20.00, 01.00 Час
20.20 Фабри а зiро
21.40 Що? Де? Коли?
23.00 Х/ф "Жовтий
арли "

06.15, 18.45, 05.05 Київсь ий
час
06.25, 12.30 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
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
16.40 Та е орисне
страх вання
17.20 VIP-жiн а
17.45 Б дмайданчи
20.20, 00.45 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
03.30 Д/с "Хронi а надiй та
iлюзiй"

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 льтфільм
10.30 Рят йте, ремонт!
13.00 Життя пре расне
14.00 Х/ф "Малень а
принцеса"
16.00 Життя пре расне
17.00 Рят йте, ремонт!
18.30 Т/с "Обережно,
Задов!"
21.00 Х/ф "Прое т
"Пандора"
23.30 Зроби менi смiшно!

ЕНТЕР-ФІЛЬМ
06.00 Са ндтре и
08.25 Кiнофайли
08.50, 11.20 Т/с
"Ходiння по м ах"
10.50 Завтрашнє iно
13.05 Кiнофайли
13.30 Х/ф "Двi
ан лiй и i онтинент"
15.50 Завтрашнє iно
16.05 Дитячий сеанс
18.45 Кiнофайли
19.05 Х/ф "I та е
б ває"
20.35 Кiно алендар
21.00 Х/ф "П'ян а
любов"
23.00 Кiнофайли
23.15 Х/ф "Час
страх "

ЗДАМ в оренд
земельн ДІЛЯНКУ
(для ородництва)
тел: 25-174, 8
(067) 992-87-42
№ 168

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 № 170
СТБ
06.00 Х/ф "Iдеальний
чоловi "
07.40 Х/ф
"Непереможний"
09.00 Їмо вдома
09.30 К лiнарний двобiй
10.35 Сам собi режисер
11.40 Т/с
"Афромос вич"
15.00 Х/ф "Д ша моя"
18.00 Неймовiрнi iсторiї
охання
19.00 Заборонена зона
20.00 С ботнiй вечiр
22.00 Х/ф "Сiм'янин"
00.45 Х/ф "Годинни "

РТР-ПЛАНЕТА
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 Т/с "По ли ання"
12.20 Епiзоди. Алла
По ровсь а
13.35 Х/ф "Система
"нiпель"
15.10, 06.25 Iнтер@ тив
16.15 Моя срiбна ля
17.00 Вiстi. Спорт
17.10 У пош ах при од
18.45, 02.45 Дзер ало
20.30 Новини льт ри
20.50, 03.45 Тим часом
21.50, 04.40 Театр+ТБ
23.40 Х/ф "Зарядженi
смертю"

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК “УКРАЇНА”

08.50 Т/с "Дале обiйни и"
09.55 К хня
10.25 Брати Сервантес
10.55 Жертва моди
11.30 Тач на про ач
12.00 Р йнiвни и мiфiв
12.55 Перевiрене на собi.
Трансвестити
13.45 Х/ф "Еннi.
Королiвсь а при ода"
15.40 Х/ф "Новi
Робiнзони"
17.50 Весiлля за 48
один
19.00 Репортер
19.20 Х/ф "Бо фiн ер.
Кльовий хлопець"
21.30 Х/ф "Хлопчача
лян а"
23.50 Х/ф "Пляж"

06.00 Подiї
06.30, 05.40 М льтфiльм
08.00 Усмiхнися!
09.00 Подiї
09.30 Подiї. Спорт
09.40 VIP — ви iдно,
цi аво, престижно
09.50 Срiбний апельсин
11.00 Х/ф "У пош ах
апiтана Гранта"
13.00 Х/ф "Самрат"
15.55 Ф тбол. У раїна.
"Волинь" — ФК "Хар iв"
18.00 Концерт С. Ротар
"Тебе я, я раніше,
люблю"
20.00 ТБ-про рама
21.00 Подiї
21.35 Подiї. Спорт
21.50 Х/ф "Дра ла
2000"
00.00 Подiї свiтi
00.25 Х/ф "Ч па абра"
02.30 Подiї
02.50 Подiї. Спорт
03.00 Телетеатр
04.00 Х/ф "Захист вiд
д рня"

Свідоцтво про право власності на б д. № 6 по
в л. Переї, Вища Д бечня, Київсь ої обл., Виш ородсь ий р-н, видане на ім'я Василя Степановича СТРІЛЬЦЯ, Галини Іванівни СТРІЛЕЦЬ, Оле сандра Васильовича СТРІЛЬЦЯ, О сани Василівни СТРІЛЕЦЬ, вважати недійсним через втрат
ори інал . № 176
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Виш ород

УТ-1

1+1

ІНТЕР

ТРК “КИЇВ”

ТЕТ

06.00 Ран ова молитва
06.10 Т/с "ТАРС
повноважений заявити..."
07.15 КНУКIМ. Фа льтет
"Пер арсь е мистецтво"
07.30 Подiї свiт . Пiдс м и
08.10 Авто онтинент
08.35 Патрiот
09.10 Кро до зiро
09.40 Подр ж и
10.00 Телефорт на
10.45 Х/ф "Острiв с арбiв"
11.55 Здоров'я
12.25 Нова армiя
12.55 Сiльсь ий час
13.40 Вi но в Амери
14.05 Унi альна У раїна
14.25 Бла овiсни
15.00 В остях ...
16.00 Ф тбол. У раїна.
"Металiст" — "Днiпро"
18.05 Дiловий свiт. Тиждень
18.45 Х/ф "Ванiль i
шо олад"
20.30 Е iпаж
21.00 Новини
21.25 Спорт
21.45 Далi б де...
22.40, 01.20, 05.55 Сл жба
розш дiтей
22.50 Трiй а. Кено
23.00 Ера бiзнес . Пiдс м и

07.00, 23.15 Бо с посправжньом . Л. Брюстер —
С. Ляхович
08.00 Хоч б ти зiр ою!
09.05 Лото-забава
10.00 Криве дзер ало
12.10 Т/с "Вiсiм простих
правил..."
12.30 Бо атирсь i i ри
13.30, 18.20 Т/с "Хто
домi хазяїн?"
14.40 Х/ф "Бейб-2. Порося
мiстi"
16.40 Концерт
19.30 ТСН
20.20 Х/ф "Мамо, не
с м й!-2"
22.30 Т/ф "Мамо, не
с м й!-2"
00.15 Х/ф "З любов'ю,
Лiля"
02.25 Х/ф "Мамо, не
с м й!-2"

06.05 М льтфiльм
07.15 Про инься i спiвай!
08.05 М/с "Тiмон i П мба"
08.35 М/с "Чорний плащ"
09.00 "Городо "
09.35 Мелорама
10.15 Карао е на майданi
10.55 Усе для тебе
12.05 Квадратний метр
12.55 ВВС. Жива
природа-3
14.05 Iмена
14.55 Т/с "Шахраї"
16.10 Х/ф "Мо тнiй
Джо Ян "
18.25 Шанс
20.00 Подробицi тижня
20.55 Х/ф "Попса"
23.20 На ф тбол!
23.55 Х/ф "За линатель"
03.05 Х/ф "Таємниця
Аляс и"

07.00 Д/ф "Київ"
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, 23.50 М льтфiльм
09.20 Х/ф "Панноч аселян а"
11.10 Форм ла здоров'я
11.30 Кл б С пер ни и
12.00 Д/с "Дитинчата
тварин"
12.30 Д/с "Природнi дива
Амери и"
13.10 Х/ф "Снiдано
Тiффанi"
15.00 Т/ф "Гладiй.
Повернення"
15.45 Подолання
16.00 Смачна розмова
16.30 Молодiжна вечiр а
стилi "Сп дей"
17.30 Талiсман театр
20.00 Київсь i мiнiатюри
21.10 Добро о вечора,
ияни!
22.10 Х/ф "Похорон"
00.00 Х/ф "У пош ах
брата"

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 "Молодiсть
без старостi"
16.00 Життя пре расне
17.00 Знiмiть це не айно!
18.30 Т/с "Обережно,
Задов!"
21.00 Х/ф "Найвища
мiра"
23.30 Зроби менi смiшно!
00.30 Iсторiї деталях
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
03.40 Ме а-хiти
04.30 Тихi хiти

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

06.15 Звiряча робота
06.45 Цiл ом неймовiрно
07.15, 15.50 Хiт-парад
08.15, 16.50 Розва а
ба атiїв
09.10 Е стремi с
09.35 Найдивнiшi свята
свiт
10.35 Безстрашнi
11.00 Дива и
11.45, 01.15 Вели i iлюзiї
12.40 Се рети iн вiзицiї
13.40 Мiста свiт
14.10 Спадщина
стародавнiх цивiлiзацiй
14.40 Iншi землi
15.10, 02.00 Свiт, я ий
шо є
17.45 Режисери
18.50 З висоти
пташино о польот
20.00 Х/ф "Ляль а"
21.50 Х/ф "Ян ол
помсти"
23.40 Забороненi
таємницi
00.25 Королi мафiї
02.35 Х/ф "Ж и"
04.00 Х/ф "Ян ол
помсти"
05.35 М/с "Р ба и"

06.25 Х/ф "Щасливий
вито "
08.00, 12.45 Фа ти
08.20 К хня для "чайни iв"
09.00 Х/ф "Люба, я
збiльшив дiтей"
10.55 Квартирне питання
11.45 Фабри а раси
13.05 Х/ф "Моя мач ха
— iнопланетян а"
15.35 Х/ф "Гладiатор"
18.45 Фа ти тижня
19.20 Т/с "Леся + Рома"
19.45 Iмперiя
21.00 Х/ф "Риб а на
iм'я Ванда"
23.15 Х/ф "День
розплати"

06.30 Генiї та лиходiї
07.00, 09.00, 11.00, 17.00
Новини
07.10 В остях
аз и
08.20 Армiйсь ий ма азин
09.25 Роз мницi та
роз мни и
10.10 Здоров'я
11.10 Неп тнi нотат и
11.30 До и всi вдома
12.25 Єралаш
13.00 Ф тбол. Росiя.
"Зенiт" — "Спарта "
15.00 Д/ф "Спе лянти
епохи соцiалiзм "
16.00 Iмперiя
17.10 Концерт,
присвячений 100-рiччю
Держд ми
18.15 Хто хоче стати
мiльйонером?
19.15, 20.20 Ювiлей Ю.
Шифрiна
20.00, 01.00 Час
22.45 Х/ф "Сiльвiя"
Час
01.20 Ансамбль "Здраст й,
пiсне!"

06.15 Київсь ий час
06.30 — 09.00 Час новин.
Кожнi 30 хв.
09.30 Вi но в Амери
10.00 — 19.00 Час новин.
Що одини
10.15 Справа честi
10.55 — 18.55 Час
11.20 У раїнсь ий
п'єдестал
11.35 Новоб дова
12.35 Страва вiд шефа
13.15 Енер етичний
ж рнал
14.20 VIP-жiн а
16.15 Лiнiя тiнi
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
00.45 Ко тейль
05.05 О ляд преси

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

Мар ет
штат

зв'яз
з розширенням
ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

— продавці (без ДР), з/п від 850 рн.,
— асири (без ДР), з/п від 900 рн.,
— вантажни и, з/п від 1000 рн.
— оператори ПК, з/п від 870 рн.
Звертатися за адресою: м. Виш ород,
в л. Шол ден а, 1 або за тел:
8 (296) 23-338 № 173

06.05 Неймовiрнi iсторiї
охання
06.45 Подорожi
нат ралiста
07.10 Д/с "Ди а
Амазонiя"
08.10 Д/ф "Ди а
Австралiя"
09.15 Iнстин т бивати
10.25 У пош ах вели ої
бiлої а ли
11.10 Таємниця персь ої
м мiї
12.25 Людсь е дитя
13.39 Чорнобильсь а
атастрофа
14.00 Ш ачi. Льодове
побоїще
14.30 Заборонена зона
15.25 Телефiльм
16.00 С ботнiй вечiр
18.00 Очевидець.
Неймовiрнi iсторiї
19.00 Заборонена зона
20.00 Паралельний свiт
21.00 Кремль-9. Гараж
особливо о призначення
22.00 Х/ф "До бою!"
00.50 Цар ори
03.35 Новi раїнцi

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.)

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК “УКРАЇНА”

07.45 Цер ва Христова
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 Т/с "Др зi"
12.20 Наймоторошнiшi
примари свiтi
13.20 Лi а фанатiв
"Ре сона-мен"
13.50 Х/ф "Справжнiй
ороль Ар"
15.45 Х/ф "Бо фiн ер.
Кльовий хлопець"
18.00 Поза рою
19.00 Репортер
19.05 ТерраРепортера.
Спортсмени рясах
19.15 Спортрепортер
19.25 Х/ф "Я, знов я,
i Iрен"
21.30 Х/ф
"Е вiлiбрi м"
23.45 Ф тбол. Гол!
00.50 Х/ф "Мисливцi
за оловами"

06.00 Подiї
06.30, 05.30 М льтфiльм
08.00 Усмiхнися!
09.00 Подiї
09.35 Подiї. Спорт
09.50 Срiбний апельсин
11.00 Х/ф "У пош ах
апiтана Гранта"
13.00 Шо -бiз
13.30 ТБ-про рама
15.00 Невипад овi з стрiчi
15.30 Х/ф "Три талери"
17.20 Autonews
17.55 Ф тбол. У раїна.
"Метал р " — "Шахтар"
20.00 Х/ф "I раш а"
21.50 Щиросердне
зiзнання
22.20 Ф тбольний ї -енд
23.20 Х/ф "Казино"
02.00 Концерт
03.30 Телетеатр
04.30 Д/ф "Вiдбиття"

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
За блений Державний а т на право приватної власності на землю,
серія IV-КВ № 032182, виданий 21 травня 1999 р. на підставі рішення
Литвинівсь ої сільсь ої ради народних деп татів № 66 від 08.12.1998 р.
на ім'я Ми оли Юхимовича ЯРОШЕВИЧА, вважати недійсним. № 159

Меблеве виробництво в м. Виш ороді
робот :

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

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

ОРГАНІЗАЦІЇ ПОТРІБНІ МЕНЕДЖЕРИ
з продаж харчових прод тів.
Оплата за домовленістю. Резюме
надсилати за тел: 25-165 № 172
Продається робочий тор овий павільйон.
Тел: 8 (097) 382-72-40 (моб.) № 153
НОВИЙ МАГАЗИН ПОБУТОВИХ
ТОВАРІВ "СФІНКС"

омп'ютери, телевізори,
холодильни и, пральні машини,
азові та еле троплити, мі ро хвильові печі, єврові на та інше.

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 № 167

РТР-ПЛАНЕТА

06.00 Са ндтре и
07.00 Х/ф "Усе нав оло
засипало снi ом"
07.05 Дитячий сеанс
08.25 Топ-10. Са ндтре и 08.10 Х/ф "Лiсова
царiвна"
08.45 Х/ф "Асса"
10.00, 13.00, 16.00 Вiстi
10.25 Кiнофайли
10.10 Вiстi. Мос ва
11.00 Х/ф "Асса"
12.50 Топ-10. Са ндтре и 10.20 Смiхопанорама
10.50 Сам собi режисер
13.25 Х/ф "Д ша"
11.35 Збiрна Росiї
15.35 Кiнотиждень
12.00 Хто домi хазяїн?
16.25 Дитячий сеанс
12.30 Переп товi острови
18.05 Кiнофайли
13.15 Х/ф "Подвiйний
18.30 Х/ф "Брати по
ап ан"
роз м "
14.20 У "Город "
20.35 Топ-10.
14.30 Камертон
Кiнотрейлери
15.00 Х/ф "Гра на
21.00 Х/ф "Пам'ятай"
мiльйони"
23.25 Кiнофайли
16.50 Ч дова вiсiм а
23.35 Х/ф "Др жина
17.35 У вашом домi
астронавта"
18.15, 02.15 Т/с "Б хта
Продаю ВАЗ-2108, Фiлiпа"
19.00, 03.00 Вiстi тижня
1991 р.в.
20.00 Спец ореспондент
в арном стані.
20.30, 04.30 Лiнiя життя
21.25 Вечiр Л. Г рчен о
Тел:
22.55 Блеф- л б
8 (097) 287-35-71 23.40 Х/ф "Подвiйний
ап ан"

запрош є на постійн

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

Графі роботи з 10.00 до 20.00 без вихідних.
Адреса: Виш ород, в л. Набережна, 1
(вхід з бо житлово о б дин )
Тел: 8 (066) 286-37-09 № 177

ЕНТЕР ФІЛЬМ

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

№152

рн.;

рн.
№ 164

Тема
Виш ород
² ñëîâî ëèíå ïîåòè÷íå…

Фото Андрія МЯТНИХ

Юні с рипаль и Ганна Шевчен о та Юлія Корс нь
менни и із любителями нижо .
Започат вали це свято літератори на Білоцер івщині 5 ро ів
назад. Відтоді щоро письменнии та поети Київщини з'їжджають-

ся, щоб "нести в маси" висо е
поетичне слово, знайомити читачів із с часною літерат рою рідноо раю. Ор анізов є це Київсь а
обласна ор анізація Національної
спіл и письменни ів.
У перший день заход митці, я і
приїхали на свято, відвідали ш оли
район : Новопетрівсь №1, Нижчед бечансь , Гаврилівсь , Вищед бечансь , Старопетрівсь ,
Демидівсь та Катюжансь спеціалізовані ш оли, Димерсь м зичн ш ол , де вони з стрілися
не тіль и із чнями та вчителями, а
й з читачами, що ці авляться др ованим словом.
Наст пно о дня близь о 30
письменни ів із різних районів
області де лам вали свою поезію
і проз на з стрічі в БК "Енер ети ", ди прийшли чні та вчителі
Виш ородсь ої ЗОШ №1 та спеціалізованої ш оли "С зір'я", імназисти "Інтеле т ", ліцеїсти Технічно о ліцею та жителі міста, прихильни и расно о пера.
Між вист пами остей армонійно впліталися вист пи чнів та
ви ладачів м зичних ш іл Вишородщини (НА ФОТО) і рт івців
Б дин
льт ри .
Письменниць
майстерність
репрезент вали і наші земля и,
свою пре расн поезію читали

Äåíü ïàì'ÿòîê ³ñòîð³¿ ³ êóëüòóðè
Фото Андрія МЯТНИХ

13-15 вітня на Виш ородщині пройшло V обласне літерат рно-мистець е
свято
"Весел и над Київщиною".
Зараз б ти читачем неле о, бо
шаленом темпі сьо одення все
менше час залишається пересічно о ромадянина на х дожню
літерат р , а я що є час, то ознайомитися із с часною раїнсь ою
— пра тично неможливо, особливо я що це нероз р чені літератори. Одним із дост пних способів
знайомства читача з рідним словом є з стрічі, я і проводять пись-

22 вітня 2006 ро

Оле сандр Дробаха та
Гри орій Гайовий
Оль а Дячен о Оле сандр Дробаха, Анатолій Черняхівсь ий, Ві тор К чер , Ми ола По орєлов.
Напри інці свята заст пни
олови РДА Ми ола Гавлінсь ий
за часть в ор анізації та проведенні свята вр чив почесні рамоти поет , п бліцист , ромадсь ом діяч , член Ради иївсь ої
обласної ор анізації Спіл и письменни ів У раїни Оле сандр
Дробасі, засл женом діяч
льт ри Анатолію К льчиць ом та
олові обласної ор анізації Спіл и
письменни ів У раїни Анатолію
Гаю.
Цьо орічне свято "Весел и над
Київщиною" принесло в д ші вишородсь о о читача частин
справжньої віт чої весни.

Ярослава ТИМОШЕНКО

ÖÃÓ‚ ÍËÍ ÌÓ‚ÓÌ‡Ó‰ÊÂÌÓ„Ó
З Михайлом Сидоржевсь им,
часни ом свята “Весел и над
Київщиною”, знайомий же іль анадцять ро ів. Із алейдос оп
літ… 1993 рі . Тоді я мотався по
Київщині, створював районні ор анізації УРП. Пан Михайло б в
оловним реда тором
азети
"Самостійна У раїна". Ін оли в ній
др вались мої репортажі з передової партійно о життя. З одом
де оли омоніли ми хвилин -др
в реда ції "У раїнсь о о слова", де
п.Михайло теж б в за оловреда.
Через ба ато ро ів, же в ранзі
заст пни а оловреда "Літерат рної У раїни", пан Михайло дар є
мені свою збір поезій "Навпіл між
обома світами" ("Ярославів Вал",
2004). Це б в лючи до то о мною
недопізнано о с лад йо о д ші
е стремальних то очасних б днях…
У з аданій збірці, тепер же
нашо о раянина, відч вається з
перших ряд ів напр а д ховно о
пош . "Нічо о мені не треба, —
звертається ліричний ерой до
Верховної Сили, — тіль и… "б дь зі
мною…" Ч ються відл ння Свято о
письма… Далі — епічний фра мент
про Час. Про непроминальн Мить
йо о і затаєний пафос: — З мій
оцінити цю Мить і наповнити її повно ровним б ттям. Розвито теми
Час
фра менті-медитації "авто
мчатиме…" Перед очима в тебе
віялом вловлена, з пинена доро оцінна Мить з весел ою: "…т т райд а барвиста // встає над вмитим
ран ом, // неначе витвір неземний,
// аз овий, // з тих світів". А ось —
від піано до фортисимо — саме
цьо о жм та поезій: "т т час з пинився; // либочезна риниця
ховає заб ті тіні. // вчепившись
цямрини р ами, // за лядаю низ,
— // там відл нює шепіт, // а
мовлене слово // аменем летить
на дно // і л о озивається порожнеча". Чим далі в ліс, тим більше
дрівець для поживи — во ни
ці авості.
Хто ж він, звід и ліричний ерой?
Виявляється справжній сино
раїнсь о о Полісся… бо в о о
та зв чить "…соло мантач и // на

во ім // і дов вато-пр жнім // тілі
оси // відл нювало вздовж по осів". Ось наш ліричний ерой вертається з лабіринт місь их дорі і
"засти // с ам'янілий
цьом
витонченом // ба ато олоссі, //
в р зають но и в чорн масн
ріллю…" Раптом заниє ерою, щем
передається і тобі, читач , бо і тобі
шпи оне: "…чи збері ти в серці
своєм хоча б о райці то о дива
пред овічно о // сяйва незба ненно о, —-" рідно раю… бо без
ньо о: " — тебе немає т т…"
Полісь ий світ далі вібр є… "сонце
й аряча ров" злилися… ора Берас, село Ж рбинці, видно оли,
"розмлоєне літо" злилися… ти "на
ма івці літа". За мить (наст пний
вірш) тебе знов захлюпов є відч ття я оїсь двоплощинності існ вання… Ціла серія віршів-рези націй…
Пропадає ідеалізм, навіть е зальтація від зан рення в природ
Полісся… Знов , я блис меча…
нещадний Час… "ти між обома світами". Не ч ти мо тньо о прибою
"Ми" вели о о амери анця Уолта
Уїтмена (десь їхні М зи та и перели аються). Не відчепитися від
владарювання авторово о "я" і
о ром світ , а точніше — безодні
Час , а ще правільніше — від
настрою б ти між "обома світами",
між б ттям-неб ттям. Але ж ні! Ось
йдеться про "дивний сон неволі"…
"А ти, метели безт рботний" і
т.д. Або: т т "ялові ерої цьо о похм ро о ран " (нібито незалежної
У раїни — розшифр вання моє. —
О.Д.). І ви
є твоя д ша разом із
ліричним ероєм: — Де ж ділися
справді "звичайні" епічні ерої!
Невесело ліричном
ерою і
читач , бо Героями нації стають
(Василь Ст с, Вячеслав Чорновіл)
нерід о тоді, оли їх знищ є права
р а, а ліва ладе на тр н Героя
відзна і віти. Через те збірці
переважає мінор, часом аж до
місти и. Лейтмотив "…ти навпіл
між обома світами" віро ідно двоплановий. Перший підте ст: б ття
межи життям і смертю, др ий —
ти між світом бісівсь им і ран ом
нової епохи…
Де оли різь мінор із либини

д ші пробивається освітлена сонцем любові жива артина… Двоє
синоч ів сплять, оживають їхні безт рботні сни бать івсь ій яві. Та
в цю майже ідилію, я блис ав а
вночі напівсон, вривається знов
оте на рані — б ття-неб ття, "бо
що людина в полоні тіла — мимовільний бранець". С оромин щість
б ття… Мінор, мінор… І я протива а йом — знов з ад ється велиий амери анець: "Я ствердж ю:
д ша не більша тіла! Я ствердж ю:
тіло не більше д ші".
Творче слово Михайла Сидоржевсь о о не для ба атьох, а для
тих, о о почалося розімперення
д ші. Жанр віршів? Поетична
медитація? Часом це проза (правда в ній більше поезії, я більшості римованих віршів, я і я читав
ц.р.), часом поезія на ад є молитв . У давномин лі ві и молитва
наближала до Бо а, до Неба.
Серед виш ородців б ли люди,
Віра, Надія, Любов я их — сильніші
за неб ття, д жчі за смерть. Том
вели ий перехід з одно о стан до
іншо о сприймався ними просвітлено, од хотворено та , я сприймався
ри
новонароджено о
малю а. Тож і ліричний ерой з аданої збір и, аж чи прозовою
мовою, здається, наближається до
виснов , що життя і смерть — дві
частини єдино о процес , я ий
ні оли не припиняється, і ожна
лан а важлива обопільно.

Оле сандр ДРОБАХА
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2 люто о 2005 ро
за №
2391-IV б в виданий За он
У раїни "Про тимчасов заборон приватизації пам'ято
льт рної спадщини". Верховна
Рада У раїни хвалила: "Стаття
1. Заборонити приватизацію
пам'ято
льт рної спадщини
до затвердження Верховною
Радою У раїни перелі пам'ято
льт рної спадщини, я і не
підля ають приватизації".
Київсь а обласна державна адміністрація ( правління
льт ри)
направила листи всім оловам
районних державних адміністрацій
про тимчасов заборон приватизації пам'ято льт рної спадщини.
Виш ородсь ий істори о- льт рний заповідни займається збереженням
істори о- льт рної
спадщини. Ми живемо на історичній, заповітній землі. На території
ончарно о центр проведені розоп и і знайдений ончарний орн
(див. іл.). У травні ц. р. б де від рита вистав а "Розвито ончарства
на Київщині". В майб тньом б де

Коментар

створено м зей давньор сь о о
ончарства за адресою: м. Виш ород, в л. Межи ірсь о о Спаса, №
11, 13.
На даний час адміністрація заповідни а вже розробила до ментацію на межі заповідни а, ди входять 52 а (в л. Межи ірсь о о
Спаса, в л. Старосільсь а, в л.
Петра Калнишевсь о о). Охоронна
зона, зона ре льованої заб дови
та зона охоронювано о ландшафт
— ще 25 а. (Усьо о — 77 а).

Алла ПЛОТНІКОВА,
зав. відділом охорони пам'ято Виш ородсь о о істори ольт рно о заповідни а

юриста

Земля є основним національним
ба атством, що переб ває під особливою охороною держави.
Право власності на землю
арант ється. Це право наб вається і реаліз ється ромадянами,
юридичними особами та державою ви лючно відповідно до за он (ст. 14 Констит ції У раїни).
Власни земельної ділян и має
право ви ористов вати її на свій
розс д відповідно до її цільово о
призначення, тобто може ви ористов вати на свій розс д все, що є
над і під поверхнею цієї ділян и,
я що інше не встановлено за оном
та я що це не пор ш є прав інших
осіб (ч. 4-5 ст. 373 Цивільно о
оде с У раїни).
Земля завжди б ла, є і б де
домін ючим об'є том власності в
с спільстві. Це одна із с ладових
частин с спільно о життя, завдя и
я ій ожен із нас здатен забезпечити власні потреби та інтереси та,
по с ті, існ вання людини без я ої
б ло б неможливим.
З розвит ом правової форми
держави постало і питання щодо
визначення правово о стат с
землі. Нині чинним Земельним
За онодавством в У раїні за ріплено державн , оле тивн і приватн форми власності на землю.
Разом з тим, постає питання щодо
історично о мин ло о земель та їх
правово о стат с . З цьо о привод хоч навести витя и із за онодавства У раїни.
Земельний оде с У раїни (далі
ЗК) відносить до с лад земель
істори о- льт рно о призначення:
а) істори о- льт рні заповідни и,
м зеї-заповідни и, меморіальні
пар и, меморіальні (цивільні та
війсь ові) ладовища, мо или, історичні або меморіальні садиби,
б дин и, спор ди і пам'ятні місця,
пов'язані з історичними подіями; б)
ородища, р ани, давні поховання, пам'ятні с льпт ри та ме аліти,
нас альні зображення, поля давніх
битв, залиш и фортець, війсь ових
таборів, поселень і стояно , діляни історично о льт рно о шар
ріплень, виробництв, аналів,
шляхів;
в) архіте т рні ансамблі і омпле си, історичні центри, вартали,
площі, залиш и стародавньо о
план вання і заб дови міст та

інших населених п н тів, спор ди
цивільної, промислової, війсь ової,
льтової архіте т ри, народно о
зодчества, садово-пар ові омпле си, фонова заб дова (ст. 53
ЗК).
Ці землі, за ст. 54 ЗК, мож ть
переб вати
державній, ом нальній та приватній власності.
Порядо їх ви ористання визначається за оном.
О рім цьо о, за онодавство
передбачає обмеження щодо
права власності на дея і ате орії
земель. Та , напри лад, землі під
об'є тами природно-заповідно о
фонд та істори о- льт рними
об'є тами, що мають національне
та за альнодержавне значення, не
мож ть передаватися ом нальн
власність (п/п."в" ч. 3 ст. 84 ЗК).
У приватн власність не мож ть
передаватися землі під об'є тами
природно-заповідно о фонд , істори о- льт рно о та оздоровчо о
призначення, що мають особлив
е оло ічн , оздоровч , на ов ,
естетичн та істори о- льт рн
цінність, я що інше не передбачено за оном (п/п." " ч. 4 ст. 84 ЗК).
Ці ате орії земель мож ть переб вати ви лючно власності держави.
Із запровадженням приватної
форми власності на землю в У раїні ожен ромадянин, розпорядженні я о о переб ває земельна
ділян а, має намір с ористатися
за ріпленим за онодавством правом приватиз вати її. При цьом
постає питання: я б ти з приватизацією земельної ділян и, що
переб ває в межах земель історио- льт рно о призначення? Я в
подальшом б де впливати на
історичн і льт рн цінність цих
земель їх приватизація?
Разом з тим, я свідчить давня
при аз а, все, що не заборонено
за оном — дозволено. А значить,
рішення ор ан ви онавчої влади
або ор ан місцево о самовряд вання про передач земельної
ділян и
приватн власність, за
винят ом земель, визначених ст.
84 Земельно о оде с У раїни,
б де за онним.

Станіслав ЛЬОВІН,
спеціаліст ІІ ате орії
юридично о відділ
Виш ородсь ої місь ої ради
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Ïîåòè÷íà â³òàëüíÿ

ß áàæàþ âàì âåñíè!

Весна. Прозоре небо. Теплий
подих.
Дерева особливі. Жовті віти.
Це подив. Це привітний
по ляд.
Весна — це свято. Це веселі
діти.
Весна — це радість. Це
малень а перемо а.
Щось неодмінне й
несподіване водночас.
Нова сторін а. Ще одна

доро а.
Ще шанс. Ще ро . Корот і
сині ночі.
Весна — расива жін а.
С ні. Вії.
Це свіжий вітер. Теплий дощ
рясний.
Це ольорові сни. Заб ті мрії.
Весна — це щастя.
Я бажаю вам весни!

Виш ород

≈ÍÒÍÛÒ≥ˇ ‰Ó ˇÚ≥‚ÌËÍ≥‚
Андрій
Самойлен о,
повів нас незнайомий і
ці авий світ рятівни ів.
Ми дізналися, що для
то о, щоб одя ти свій
спецодя перед виїздом,
рятівни потрібно всьоо-навсьо о 40 се нд, а
в одн пожежн машин
сідає оманда із 6 осіб,
пожежна драбина може
дістатися третьо о помашини верх … та ще ба ато ціавих речей і фа тів із життя рятівниів, про я і ми не б демо вам розповідати, бо, я аж ть, раще один
раз побачити, аніж іль а разів прочитати. Іще нам по азали малень ий
м зей Чорнобиля і розповіли про
перших пожежни ів, я і своїм життям захистили не тіль и нас, а й ціл
У раїн . А ми подя вали працівниам пожежної частини 12, що та
ці аво і остинно нас прийняли.

На цьом тижні

22 вітня — Всесвітній день Землі
Ми біля справжньої пожежної
Ві торія ЛЕСЬ
Наша перша про лян а, ми її та
22 вітня 1838 ро
Тараса
че али, і ось, нарешті, ми, разом із
Шевчен а ви плено із ріпацтва
др зями-нова ами, старшими дів23 вітня — Світле Христове ВосНа площ Шевчен а вільн
І п блі а інша, мені не знайома, чатами і виховницями йдемо на
ресіння, Вели день; Всесвітній
про
лян
,
і
не
просто
про
лян
хвилин
І нові залі стільці.
день ни и і авторсь о о права.
до ліс , а разом з е с рсією в
В іно мене бать о возив,
Я бать івсь ий подих немов
наш
пожежн
частин
!
26 вітня — День Чорнобильсь ої
"Люблю дете тиви…" — азав
відч ваю,
Спочат
ми подолали дов ий
мені, син ,
І ніби він пор ч сидить,
тра едії. 20 ро ів від дня аварії на 4шлях лісом, де, на жаль, я не
Та більше мене він любив.
Він радість в моїх оченятах
м енер облоці Чорнобильсь ої
нама алися видивитися з-поміж
Читав мені ни и, ці аві
читає —
АЕС; 160 ро ів від дня народження І.
дерев
я
о
ось
звір
а,
але
та
ні
о
о
ж рнали
Дитинство верн лось на мить.
не
з
стріли.
Пласт ни-новач и Станиці Г. Верхратсь о о (1846-1919), раІ мор мав арсенал.
На площ Шевчен а вільні
Наш
е
с
росовод,
інспе
тор
Та ро и пройшли за ро ами,
хвилини
Виш ород їнсь о о філоло а, письменни а,
Возив мене бать о в іно,
Я я ось зайшов в інозал.
засновни а раїнсь о о природозÒåëåôîíóéòå 01
І ір ий л бо став серед
Хоч ро и давно з тих пір
14 вітня о 8.40 в смт Димер по в л. Шевчен а, 28, в приміщенні
навства; 26.04.1993 р. — У азом
пролетіли,
орла,
авто аража р. Лев овця О.П. стався виб х, внаслідо я о о осподар
Президента У раїни творено МініЖиве в серці бать а тепло.
Вже бать а нема, р тять
отримав опі и обличчя і р 1 ст пеня. При спробі осподаря завести
фільми ч жі,
Роман РОЮК автомашин в аражі, я ий всти наповнитися виті аючим азом через стерство справах національностей
та мі рації
несправність ред тора азобалонної станов и, виб ховою хвилею
Âèøãîðîä ñïîðòèâíèé
зр йн вало задню стін аража та вилетіло 45 ві он дитсад а й 16
27 вітня — Національне свято
"Ш ільний м'яч" наш район ві он житлово о б дин . На місце надзвичайної сит ації виїжджали 1
Південно-Афри ансь ої Респ блі и.
представляла ЗОШ № 1 м. відділення ПДПЧ-19 смт Димер й інспе тор Д. О. Власов
Андрій САМОЙЛЕНКО,інспе тор Виш ородсь о о РВ ГУ МНС День Свободи; 190 ро ів від дня
Виш орода — переможець
У раїни в Київсь ій області народження О. В. Беретті (1816районних зональних зма ань
Ðåöåïòè â³ä Êîðæèêà
з ф тбол .
1895),
раїнсь о о і російсь о о
Цьо о ж дня відб лися
архіте тора; 27.04.1995 р. — У азом
обласні зма ання з ле ої
Президента У раїни творено ДерПас а рожева
атлети и
Білій Цер ві.
Сир свіжий пресований — 800 ,
жавне азначейство У раїни
Середня р па ле оатлетів
ФК
"Чай а"
(молодша Виш ородсь ої ДЮСШ (ш о- варення (малинове, вишневе,
28 вітня — Всесвітній день
р па, 1996 р. нар.) посів лярі м. Виш орода і с. Катю- абри осове і т. ін.) — 200 , ц ор —
поріднених
міст
четверте місце на міжна- жан а 1991-92 р.р. нар.) ви- 0,5 с лян и, яйця — 3 шт., масло
родном
т рнірі "Др жба борола ІІІ місце естафетно- верш ове — 100 , сметана свіжа
ста — 2 с лян и.
народів"
м. Севастополі м забі
4 х 100 м, старша
Сир змішати з варенням (роже(НА ФОТО). Крім зма ань, (1989-90 рр. нар.) — посіла
Засновни —
вий
олір і приємний аромат), додаюні ф тболісти поб вали
І. Перше місце з бі
на 100
Виш ородсь а місь а рада
ти
ц
ор
і
протерти
різь
сито.
У
місь ом а варі мі та Хер- м з бар'єрами здоб ла Люд* * *
невелич форм для пас и по ла- йо о. По ласти іль а яєць. На
сонесі.
мила Болотова, др е —
Головний реда тор
сти
тон
сервет
,
ви
ласти
на
неї
невелич
ом
во
ні
варити,
по
и
* * *
Марія Брея . У бі
на 1 500
Марина Кочелісова
сирн мас , на рити з ори інцями о іст не стане м'я им. Охолодити,
15 вітня Виш ородсь ій м
відзначилися
Натал а
Фото ореспондент
сервет
и.
Зверх
по
ласти
дощеч
не виймаючи з б льйон . Ви ласти
ДЮСШ відб лися зональні Орел (ІІ місце) і Таміла ГнаАндрій Мятних
зма ання з волейбол серед тишина (ІІІ). Не пасли задніх і прес. Поставити на холод на доб , на таріль і при расити порізаними
Комп’ютерний набір
вчителів Київсь ої області. І і хлопці: Ярослав Ма ов- потім обережно ви ласти на таріль. навпіл яйцями. Подавати з тертим
Андрій Ма сімов
Жайворон и
хріном чи салатом.
Ком’ютерна верст а
місце ІІІ обласній спарта- сь ий — ІІ місце з бі на 100
Борошно пшеничне — 800 ,
Городен івсь і ріж и
Єв ен Криволапов
іаді працівни ів освіти Київ- м, Ма сим Черчен о — ІІ і
дріжджі
—
20
,
моло
о
—
1,5
Тісто: 1 борошна, 700 мар а* * *
щини посіла оманда Виш- Оле Паланич о — ІІІ з бі
с лян и, мар арин — 25 , яйця — 2 рин , 3 яйця, 6 жовт ів, 2 столові
Адреса реда ції:
ородсь о о район .
на 400 м, Ед ард Ме ель — ІІ
шт. (одне для змаз вання), ц ор- лож и ц р , 50
07300, м. Виш ород,
дріжджів, 0,5
На обласних зональних місце з бі
на 1 500 м.
пісо — 100 , сіль — 0,5 ч. л., олія - с лян и сметани. Начин а: 250
площа Шевчен а, 1
зма аннях на призи л б
Влас. інф.
2 ст. л.
Тел/фа с: 5-27-25
трояндово о варення.
Еле тронна адреса:
Замісити тісто, порізати на шматМар арин посічіть з борошном,
presa@online.com.ua
и, роз ачати на см и довжиною 15 додайте жовт и, 2 біл и, ц ор,
13-16 вітня 2006 р. в м.
* * *
см і 2 см завтовш и. Кожн см ж
розведені в сметані дріжджі і проГазета виходить щос боти
Києві в спортивном
омзав'язати в зли ом — з ори вийде довж йте сі ти до творення одноЦіна до овірна
пле сі "Етре с" відб вся
олів а. При ріпити з обох бо ів 2 рідної маси. Домісіть тісто р ою і
* * *
Двацятий ювілейний міжнародзин и (очі). На хвости зробити по ладіть на 2 одини в холодне
Свідоцтво
про
реєстрацію
родний т рнір з настільно о
ножем см ж и, змазати яйцем. місце. Потім роз ачайте, я на
КВ № 957
теніс серед ветеранів, присПе ти 15 хв. арячій д ховці.
варени и, наріжте см и завширшвід 20.09.1994 ро
вячений 20 річниці тра едії на
Крашан и
и 6 см, а з них — прямо тни и
* * *
Чорнобильсь ій АЕС. У змаВідварити л шпиння циб лі, довжиною 7 см, по ладіть на них
Передплатний інде с азети
аннях взяли часть спортнастояти відвар, по ласти в ньо о варення, с р тіть р лети и, змажКаталозі місцевих
смени Молдавії, Росії, Білочисті яйця, довести до ипіння й те біл ом, посипте ц ром, с ладіть
періодичних видань — 40007
р сі, Латвії, Литви, Естонії та посів почесне 5 місце, а ось
варити 10 хвил. Колір (від жовто о на змащений жиром лист р бцем
* * *
У раїни.
до червоно- оричнево о) залежить вниз і печіть арячій д ховці 15 — Точ а зор реда ції не завжди
парних з стрічах наш земля
Наш земля , андидат май- виборов бронзові на ороди
від іль ості л шпиння.
збі ається з д м ою
20 хвилин. Ще арячі ріж и посипте
стри спорт Василь Кондратен- парі з иянином Оле сандром
Шин а
авторів п блі ацій. Реда ція
ц ровою п дрою з ваніліном і
о (НА ФОТО) на цих престиж- Гри ор'євим. Перемо ли парО іст 1,5—2 по ласти вели
залишає за собою право с оровиложіть на таріл .
них зма аннях в особистом них з стрічах Валерій Гелет о (- астр лю та , щоб вода при рила
Смачно о! ч вати надані матеріали, я і не
залі
і в парних поєдин ах м. Київ) та Оле сандр Медвереценз ються та не повертавист пав
ві овій ате орії дєв (м. Л ць ).
ються. Відповідальність за
достовірність даних нес ть
спортсменів 40-49 р.р. н. Т рнір
Усі призери в особистом
автори п блі ацій
проходив
за
олімпійсь ою залі
та в парних розрядах
(ре ламодавці).
системою через вели
іль- на ороджені дипломатами та
* * *
ість часни ів. У рез льтаті цінними подар н ами.
Дея і фотоматеріали надані ТРК
проведених поєдин ів в особиВалерій СИДОРЧУК,
“Ультра”
стом залі
виш ородчанин
тренер

Âîçèâ ìåíå áàòüêî â ê³íî

Свят ові страви

Виш ород

Т рнір ветеранів

Фармацевтична

омпанія

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ ФАХІВЦІВ У АПТЕЧНИЙ
КІОСК. Графі роботи 2х2 зміни; професійний ріст.
Досвід роботи обов’яз овий. Звертатися за телефонами:
8 (044) 490-35-95, 8 (067) 232-93-23 № 163

№ 129

***
Надр овано
в ТОВ “Видавництво “Ма нат”
м. Київ, просп. Оболонсь ий,
16-е, в. 472
* * *
На лад 3100 примірни ів

