30 вітня, в неділю,
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з 9 до 14 що одини,
за

вн трішньо-місь ими

тарифами
тоб с
“ма азин

за

рс ватиме авмаршр том
"Беназір"

—

новий цвинтар”.
Виш ородсь ої місь ої ради

Сьо одні на зраненій землі
Полісся пан є тиша. А два
десятиріччя том робилося все
можливе і неможливе, щоб
з пинити ядерно о монстра і
зменшити смертельн небезпе .
Ніхто з Вас не заб в ті хвилини, одини, дні, оли ожна
се нда переб вання на місці
аварії мо ла ошт вати життя.
Але Ви, ризи ючи власним
життям і здоров'ям, ідно ви он вали свій сл жбовий та ромадсь ий обов'язо . Ви рят вали людство від немин чих,
тра ічних наслід ів, за що Вам
низь ий
лін,
либо а
вдячність та шана.
Нині
системі МНС У раїни
продовж ють працювати ті, хто
безпосередньо брав часть
лі відації наслід ів тієї страшної тра едії. Ваш досвід
надасть змо і в подальшом
оперативно та висо опрофесійно виріш вати поставлені
перед Міністерством завдання.
На Вас рівняється молоде
по оління най маннішої професії — рят вальни ів.
Мої щирі побажання ожном
з Вас: міцно о здоров'я,
доброб т та насна и на блаодійній ниві сл жіння
раїнсь ом народові.

С бота, 29

вітня 2006 ро

Свято ф тбол тіль и починається
Зовсім недавно народилося, либонь, наймолодше
професійне свято — Все раїнсь ий день ф тбол .
Саме 29 вітня зі рала свій
перший матч збірна У раїни
вже новітній своїй історії.
Є історія й нашо о, виш ородсь о о ф тбол . Нарахов є вона близь о 50 ро ів.
Неба ато, але є вели і пере-

мо
житті та на
ф тбольних майданчи ах.
Бронзові призери
Першості м. Києва
2005 ро
в І лізі,
ф тболісти "Чай и",
оновили с лад, ретельно от ються до
сезон , я ий почнеться
30
вітня

Фото Андрія МАКСІМОВА

Учасни ам
лі відації наслід ів
Чорнобильсь ої
атастрофи
працівни ам МНС
У раїни
Шановні оле и!

Виходить
з 4 листопада 1995 ро

Фото Андрія МЯТНИХ

Газета

мо и, ч дові ф тболісти, і
ожне по оління пам'ятає їх й
пере аз є нащад ам. Усіх вас,
хто причетний до цьо о свята
— ф тболістів, фахівців, вболівальни ів, ерівни ів підприємств, я і підтрим ють ф тбол, оле з ф тбольних л бів "Диназ", ДЮСШ, "Ма сим с", "Межи ір'я" та інших —
вітаю з Днем ф тбол і бажаю
здоров'я, бла опол ччя, пере-

рою з омандою "Юніор" м.
Києва.
Зміни в оманді (порівняно з
останніми ро ами) досить велиі. По-перше, наразі оманд
трен є вихованець "Динамо"
(Київ), равець ба атьох оманд-майстрів Сер ій Васильович Ящен о, допома ають йом
Єв ен Потапов та Оле Санжара. В оманді з'явилися де іль а
молодих равців 1987 ро

З либо ою пова ою
Міністр МНС У раїни
В. Т. БАЛОГА

народження: Оле сандр Дрі с,
Сер ій Толюпа, Ма сим Постолат'єв, Дмитро Крайовий, а
та ож равці, я і донедавна
рали в професійних омандах
У раїни, — Сер ій Грона, Василь
Безнощ , Денис Сабатю ,
поверн вся до оманди Павло
Вороб'йов. Та их вели их змін
не б ло д же давно, том вболівальни и "Чай и" побачать інш
оманд . Тим завзятіше і напр женіше б д ть і ри, свід ами
я их ви можете стати. С перниами "Чай и" в цьом сезоні
б д ть
оманди "Арсенал",
"Динамо", "Княжа", "Олімп", "Атлет" — це тіль и ті оманди,
я і за мет ставлять (я і ми)
посісти 1 місце. Том очі ється
д же ці ава, непередбач вана
Першість, свято ф тбол тіль и
починається.

Оле САНЖАРА,
тренер
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26 вітня працівни и Центральної районної бібліоте и в імназії "Інтеле т" провели вечірре вієм "Полинова зоря Чорнобиля" для чнів 11 ласів та
сний літерат рний ж рнал з
чнями 9 ласів.
Біля пам'ятно о зна а автомобілістам і дорожни ам, часниам лі відації наслід ів аварії на
Чорнобильсь ій АЕС, пройшов
мітин пам'яті, в я ом
взяв
часть Міністр транспорт та
зв'яз Ві тор Бондар. Виш ородсь ий район представляв
олова РДА Ростислав Єрема.
То о ж дня
вели ом залі
адмінб дин лі відаторам наслід ів аварії б ли вр чені почесні рамоти від Міністерства
У раїни з питань надзвичайних
сит ацій та
справах захист
населення від наслід ів Чорнобильсь ої атастрофи, від олови Виш ородсь ої РДА та рошові вина ороди.
28 вітня о 10 одині велиом залі адмінб дин — с лиання І сесії новообраної місь ої
ради.
29 вітня об 11 одині в Центрі "Дивосвіт" відб деться
районний он рс во алістів.
1 травня на площі Шевчен а
з 12 до 18 одини всі охочі
мож ть по рати в стрітбол і
волейбол.
4 травня о 10 одині велиом залі (пл. Шевчен а, 1, 2
поверх) відб деться др е засідання І сесії новообраної районної ради V с ли ання.
9 травня о 10 одині на площі
Шевчен а місь а рада ветеранів
збирає часни ів мітин до Дня
Перемо и.

Перша сесія місь ої ради
¬ÂÎËÍÓ‰Ì≥È ÍÓÌˆÂÚ
À âæå âåñíà ñêðåñëà

Тетяна КОЗАК,
ерівни недільної ш оли

Ми, молодь парохії Собор Виш ородсь ої
Бо ородиці, водимо веснян и вже більше 10
ро ів. У раїнсь а ре о- атолиць а цер ва
завжди б ла і залишається осеред ом плеання і збереження рідних звичаїв, традицій.
Саме о. Сер ій Пр д о 1992 ро започатвав
Виш ороді ор анізацію раїнсь ої
молоді ПЛАСТ. Ми разом з отцем вчилися
малювати писан и. Він запросив п. Лесю
Потіць , я а навчила нас веснян ам та аївам, вели однім і рам. Вони випле али в нас
любов і пова до то о, що десятиліттями
нама алася ви орінити радянсь а влада.
Нам б ло ці аво це весняне дійство відтворювати і тоді, малими дітьми, і зараз.
Із вели им задоволенням тепер ми ці
знання і вміння передаємо підростаючом
по олінню. Щоро
збираємося на Вели день біля цер ви, водимо хороводи "А вже
весна с ресла", "Ой вийся хмелю", раємо
вели одні і ри "Ж чо ", "Подоляноч а", "Гр ш-

а", "Гол б а", "Царівна", "Вербовая дощеча", різні і ри із пасхальними яйцями. В цей
день сім дозволяється вдарити цер овні
вели одні дзвони. А цьо о ро та ож біля
цер ви проходив вели одній ярмаро виробів, зроблених власними р ами пласт нів.
Наст пно о дня, в обливний понеділо ,
пласт ни Виш орода їздили в м зей архіте т ри та етно рафії в Пиро ово. У пласт нів
існ є традиція — водити в цей день веснян и
в Карпатсь ом ре іоні м зею. Вже іль а
ро ів ми дол чаємося до пласт нів з інших
міст. Приємно зазначити, що наші виш ородсь і пласт ни завжди поперед тих, хто
заводить свят ові і ри (дається взна и ба аторічна пра ти а).
Не обійшлося, звісно, і без обливання, але
ніхто не ображався і не об рювався, бо ж це
обливний понеділо !

О сана ХМЕЛЕНКО,
олова місцево о осеред Пласт
Фото Василя КАРПЕНКА

водять др зів, навіть своїх рідних —
бать ів, дід сів і баб сь. Хлопчи и
недільної ш оли (8 пономарів —
найменшом 4 ро и) допома ають в
олтарі під час Бо осл жінь, а дитячий
хор ви он є давньослов'янсь ою о ремі молитвенні пісні. Настоятель храм
протоієрей Дмитро Денисен о опіється недільною ш олою: ор анізов є
ці аві е с рсії, паломниць і поїзд и,
виїзний православний табір, під отов
до свят. Діти отрим ють подар н и і
роблять їх самі для старших, ви он ють
оляд и тощо. Ось і цей вели одній
онцерт став свят овим подар н ом
для Виш орода.

Фото Василя КАРПЕНКА

24
вітня, на Світле Христове
Вос ресіння, УПЦ св. ст. Бориса і
Гліба привітала виш ородців ч довим онцертом недільної ш оли.
Більше 30 дітей ві ом від 3 до 14
ро ів розповіли "живих артинах"
про Страждання і Вос ресіння
Іс са.
У виставі "Вели одній оши " (НА
ФОТО) Сіль, Пас а, Писан а самі повідали про символічне значення велиодніх страв. "Пасха" з давньоєврейсь ої — "проходження мимо" (тобто
смерть минає вір ючих). Червоний
олір символа вос ресіння — яйця —
це ров Хреста, я Він пролив за нас.
Сіль надає страві сма і не дає їжі пс ватися. Та само і християни — сіль
землі і своїм життям повинні при рашати цей світ і охороняти йо о від порчі
ріхом.
Найменші "недільчани" по азали
азоч
"Вели одній теремо ", де
дівчин а Наст ся не с м вала без
свят ових страв, а з стрічала свято
храмі. І др зі-звірі цей святий день не
сварилися, а принесли їй смачне привітання.
На почат
і насам інець онцерт
хор недільної ш оли ви онав тропар
Пасхи і вели одні пісні.
Ш ола існ є більше 10 ро ів, щонеділі об 11 од., після Літ р ії, діти приходять приміщення біля цер ви, при-
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Газ подорожчає
Постановою Національної омісії
ре лювання еле троенер ети и
У раїни від 30 березня 2006 ро
№ 400 на ви онання п н т 7
розпорядження КМУ від 28 травня
2006 ро ціна на аз природний
для поб тових потреб та
індивід ально о опалення б дин ів
за наявності азових лічильни ів
с ладатиме 22 оп. за 1 м3 з
ПДВ. Природний аз для
поб тових потреб та індивід ально о опалення б дин ів за
відс тності азових лічильни ів ошт ватиме 24 оп. за 1 м3 з ПДВ.

Джерело: Лист ВАТ з азопостачання та азифі ації
"Київобл аз" № 23-1556/362 від 25.04.2006 р.

ÄÏÑ ³íôîðìóº

Контроль за виробництвом
ал о ольної прод ції

Фото Андрія МЯТНИХ

В рам ах операції "А циз"
працівни ами Виш ородсь оо
се тор
Києво-Святошинсь о о відділ Подат ової
міліції здійснено перевір
одно о з товариств з обмеженою відповідальністю, я е
займається виробництвом та
реалізацією лі еро- орілчаних
виробів. Під час о ляд
с ладсь о о приміщення підприємства
смт. Іван ів
виявлено 4 972 літри спиртовмісних с мішей, що призначалися для ви отовлення слабо-

Однією з ф н цій, по ладених на подат ові ор ани, є
постійне проведення претензійно-позовної роботи, я
в
Інспе ції
де іль ох напрям ах здійснює юридичний
відділ.
Один з них — подання до с д
позовних заяв про бан р тство. У
І варталі б ло подано дві та і
заяви на с м 92,4 тис. рн. В
обох випад ах підприємства-боржни и б ли визнані бан р тами.
Та ож від ДПІ 2006 році подано до с д
9 позовів про
стя нення забор ованості за
рах но а тивів боржни ів на
за альн с м 582 тис. рн. і ще 6
подібних справ на с м 496,9
тис. рн. перейшло з мин ло о
ро . При цьом задоволено на
ористь позивача (ДПІ) три справи на с м 285,3 тис. рн., з пинено провадження за двома
справами на с м 496,9 тис. рн.,

азованих напоїв. При цьом
б ло встановлено відс тність
б дь-я их сертифі атів, я і б
свідчили про я ість та походження зазначених товаро-матеріальних цінностей. С ладено а т перевір и, а т о ляд
та вил чення. Всі спиртовмісні с міші за альною вартістю
близь о 6 990,57 рн. передано на відповідальне зберіання завід вач с ладсь о о
приміщення до за інчення
перевір и.

Оле сій КОЧАТ
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інші переб вають
стані
роз ляд .
Ще один напрямо роботи —
подання позовів про с ас вання
державної реєстрації підприємств, я і не звіт ють перед
подат овим ор аном більше
одно о ро , — за 97 поданими
позовами с асовано реєстрацію
78
с б'є тів
осподарювання. О рім то о, п'ять
справ про визнання недійсними
становчих до ментів та один
позов (на с м 41,4 тис. рн.)
про визнання од недійсними
по и що роз лядаються с довими інстанціями.
Позивачами до с д (з ос арженнями рішень ДПІ) мож ть
вист пати й платни и подат ів.
Та их випад ів протя ом 2006
ро б ло шість (на с м 1 574,4
тис. рн.). Ще 17 звернень (на
с м 851,6 тис. рн.) залишились нероз лян тими з 2005
ро . З них на ористь платни ів
задоволено три позови (на с м
483,0 тис. рн.), чотири (на 292,2
тис. рн.) — на ористь ДПІ, інші
16 — процесі роз ляд .

Оле сій КОЧАТ

Виш ород

Перша сесія місь ої ради
21 вітня о 10 одині вели ом залі адмінб дин новообрані деп тати місь ої ради V
с ли ання зібралися на свою перш сесію. Розпочалася вона з .. телефоно рами с д ,
я
зачитав олова Виш ородсь ої територіальної омісії Ми ола Плашен ов:
“ТЕЛЕФОНОГРАМА
с д з заявою про забезпе- лися від реєстрації на деп Виш ородсь ий районний с д чення адміністративно о позо- татсь ий мандат, — не вре льоваповідомляє, що 21.04.2006 ро об в і просить заборонити прове- не, порядо поновлення та ої
11.00 одині відб деться засідання дення сесії Виш ородсь ої особи виборчом спис деп таза позовом олови ви он ом
тів від партій — За оном не передор анізації політичної партії НСНУ,
бачений.
в особі Саю а В. П., до Виш ородЗ ідно з ч. 7 ст. 9 Коде с Адмісь ої місь ої виборчої омісії (третя
ністративно о С дочинства У раїособа — Дем'янч М. Ф.)
ни, разі відс тності за он , що
"Про с ас вання постанови
ре лює відповідні правовідносиВиш ородсь ої місь ої виборчої
ни, с д застосов є за он, що ре омісії від 17.04.2006 р. №
лює подібні правовідносини (ана28/1"
ло ія за он ).
Прош направити представни а
Відповідно до п. 2 ст. 48 За он
ТВК на с дове засідання, одночасУ раїни "Про вибори деп татів
но отримати в с ді хвал с дді від
Верховної Ради Автономної Респ 20.04.2006 ро про заборон проблі и Крим, місцевих рад та
ведення сесії місь ої ради
сільсь их, селищних, місь их
21.04.2006 ро .
олів", територіальна виборча
Голова районно о с д В. І.
омісія с асов є рішення в частині
ЛЕБЕЗУН"
реєстрації в ба атомандатном
місь ої ради, призначеної на о р зі о ремо о андидата деп 21.04.2006 ро , до роз ляд тати, в лючено о до виборчо о
справи по с ті.
спис місцевої ор анізації партії
С д — з рах ванням ст. 117 КАСУ (бло ), з ви люченням йо о з
в поряд забезпечення позов — виборчо о спис
разі звернення
заяв Саю а В.П. задовольняє.
андидата деп тати в б дь-я ий
Кер ючись ст.ст. 117, 118 КАСУ, — час після йо о реєстрації з письмоУХВАЛИВ:
вою заявою про відмов від балоЗаборонити
Виш ородсь ій т вання ба атомандатном о р місь ій територіальній виборчій зі. Ця заява від ли анню не
омісії проведення першої сесії підля ає.
Виш ородсь ої місь ої ради до
З ідно зі ст. 19 ч. 3 За он У разавершення роз ляд цієї справи і їни, виборчі омісії діють відповідно
вст п с дово о рішення в за онн до Констит ції У раїни, цьо о та
сил .
інших За онів У раїни.
Ми ола Плашен ов люб'язно
Ухвала є обов'яз овою для ви оПри вирішенні питання про віднадав реда ції опію Ухвали с д , нання."
новлення Дем'янч М. Ф. виборя ми і пропон ємо вазі читачів:
Справа № 1/2 "А-518" роз ляда- чом спис деп татів місь ої ради
"УХВАЛА
лася Виш ородсь ом районно- виборча омісія ер валася ст. 77
20 вітня 2006 ро с ддя Виш- м с ді цьо о ж дня об 11 одині.
За он У раїни про вибори народородсь о о районно о с д
Із Постанови с д :
них деп татів місцеві ради, але
Київсь ої області Лебез н В.І.,
"…Позивач та йо о представни ст. 77 цьо о за он до поновлення
роз лян вши заяв олови ви о- позов підтримали і пояснили в с до- деп татсь их повноважень до осіб,
навчо о омітет Виш ородсь ої вом засіданні, що виборча омісія я і відмовилися від реєстрації
місь ої ор анізації Політичної партії при прийнятті постанови від 11 деп тати від партій, — нія о о від"Народний Союз Наша У раїна", вітня 2006 р. про визнання ношення не має.
андидата
деп тати Виш о- Дем'янч Марії Федорівни та ою,
Ос іль и місь а виборча омісія
родсь ої місь ої ради Саю а Воло- я а відмовилася від деп татсь о о при вирішенні питання про понодимира Павловича до Виш о- мандат Виш ородсь ої місь ої влення деп татсь их повноважень
родсь ої місь ої територіальної ради, в пор шення вимо ст. 19 Дем'янч М. Ф. пор шила вимо и
виборчої омісії, третя особа За он У раїни "Про вибори деп - за он , с д цю постанов с асов є.
Дем'янч Марія Федорівна, про татів Верховної Ради Автономної
Кер ючись ст. ст. 19, 48 ч. 2, 172,
с ас вання постанови Виш о- Респ блі и Крим, місцевих рад та 179, КАС У раїни, с д
родсь ої місь ої територіальної сільсь их, селищних місь их олів"
ПОСТАНОВИВ:
виборчої омісії № 28/1 від повторно — 17 вітня 2006 р.
Адміністративний позов задо17.04.2006 ро , —
роз лян ла заяв Дем'янч М. Ф. вольнити. Постанов
Виш оВСТАНОВИВ :
про відновлення її
виборчом родсь ої місь ої виборчої омісії
20 вітня 2006 ро до с д на- спис деп татів місь ої ради від від 17 вітня 2006 р. № 28/1 "Про
дійшов позов від Саю а В.П., я ий районної ор анізації Партії Ре іонів роз ляд подання Виш ородсь ої
просить с ас вати постанов Виш- У раїни і задовольнила заяв . Ос і- районної ор анізації Партії Ре іонів
ородсь ої місь ої територіальної ль и відновлення особи я деп та- та заяви Дем'янч М. Ф. про відвиборчої омісії № 28/1 від та, я ий в свій час відмовився від новлення її виборчом спис я
17.04.2006 ро . В своїй позовній деп татсь о о мандат , За оном обрано о деп тата місь ої ради" —
заяві Саю В.П. зазначає, що ста- У раїни не передбачений, відпові- с ас вати.
ном на 17.04. 2006 ро
іль ість дач просить задовольнити йо о
На постанов може б ти подана
зареєстрованих обраними деп та- вимо и.
апеляційна с ар а до апеляційно о
тами до Виш ородсь ої місь ої
…Я вбачається з те ст За он с д Київсь ої області протя ом
ради від партії "Ре іонів У раїни" У раїни "Про вибори деп татів двох днів з дня її про олошення.
с ладає 5 осіб — замість 4. А Верховної Ради Автономної Респ Ухвал с дді Виш ородсь о о
іль ість всьо о с лад обраних блі и Крим, місцевих рад та районно о с д Київсь ої області
деп татів місь ої ради разом з сільсь их, селищних, місь их від 20.04.2006 р. с ас вати після
Дем'янч
Марією Федорівною олів", питання про відновлення набрання цією постановою за онс ладає 35 деп татів замість 34.
особи виборчом спис деп та- ної сили."
Позивач та ож зверн вся до тів від партій (бло ів), я і відмовиВлас. інф.

Заяв и від населення з 1
по 9 вітня:
Сантехнічні роботи (надійшло — 118; ви онано — 88).
Еле тродільниця
(надійшло — 38; ви онано — 34).
Ремонтно-б дівельні
роботи: о ляд по рівель (надійшло — 15; ви онано — 15);
о ляди техпідвалів (надійшло
— 25; ви онано — 25); о ляд
озир ів (надійшло — 3; ви онано — 3); заміна бито о с ла

ві он (надійшло — 5; ви онано
— 5); ремонт вхідних дверей
(надійшло — 8; ви онано — 8);
демонтаж водозливних тр б
(зливовідводи) (надійшло — 2;
ви онано — 2); ремонт ліфтової по рівлі (надійшло — 1;
ви онано — 1); завезення
піс
на дитячі майданчи и
(надійшло — 3; ви онано — 3);
за отов а бр с ів на лав и
відпочин
(надійшло — 102;
ви онано — 102).

О ляди теплових
амер
(надійшло — 20; ви онано —
20).
Ви онання
сторонніх
замовлень: ошториси, ви опіров и і т. ін. (надійшло — 4;
ви онано — 4).
Ви онано замовлень за
заяв ами меш анців
(надійшло — 2; ви онано — 2).
Ви онано о лядів затоплень за заявами меш анців
(надійшло — 3; ви онано — 3).

Весняні о ляди б дин ів:
сантехні а (надійшло — 34;
ви онано — 34) еле три а
(надійшло — 34; ви онано —
34); ремб ддільниця (надійшло — 34; ви онано — 6).

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

ТРК ”КИЇВ”

ТЕТ

ЕНТЕР-ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

06.30 Х/ф
"Тра тористи"
08.05 Т/с "Моя
пре расна сiм'я"
09.15 Я ми робимо
"Єралаш"
10.30 Д/ф "Мiй ла iдний i
нiжний "Май"
11.30 Концерт "Золота
шарман а"
13.05 Т/с "Я не
поверн ся"
14.00 М/ф "Земля
прадавнiх часiв"
15.15 Х/ф "Кав азь а
полонян а"
16.55 Концерт "Висо а
нота"
18.40 Т/с "Я не
поверн ся"
19.30 ТСН
20.00 Х/ф "Мас а Зорро"
22.45 Д/ф "У раїнсь а
зiр а Голлiв да"
23.50 Концерт "О еан
Ельзи. Gloria-2"
01.35 Х/ф "К ди
приводять мрiї"
03.30 Х/ф "Свiтлий
шлях"

06.05 На ф тбол!
06.30 I ри патрiотiв
07.55 Х/ф "Флаббер"
09.45 ВВС. Сили природи
10.50 Х/ф "Афоня"
12.50 КВН
15.15 Х/ф "За бортом"
17.35 Концерт "Не дай собi
засохн ти!"
20.00 Подробицi
20.20 Iнтерспорт
20.30 Т/с "Корот ий
подих"
21.35 Т/с "Опери. Хронi и
вбивчо о вiддiл -2"
22.50 Стань "Мiс Всесвiт"
23.40 Хо ейний о ляд
00.00 Шанс
01.25 Iсторичнi хронi и.
Точ а вiдлi
02.15 Т/с "Карен Сiс о"
02.50 Стань "Мiс Всесвiт"
03.35 М льтфiльм
04.20 Т/с "Корот ий
подих"
05.10 Т/с "Опери"

06.45 М/с "Подорож мин ле"
07.15, 13.00 Бережiть себе!
07.20 Вiсни роботодавця
07.30 СТН-тижневи
08.00 СТН-спорт
09.00 Дiм живих iсторiй
09.20 Х/ф "Снiдано
Тiффанi"
11.30 Молодiжна вечiр а стилi
"Сп дей"
12.30 Київ ласичний
13.10 Х/ф "Ува а,
черепаха!"
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 ол
17.15 М льтфiльм
17.45 Телепрес- л б
18.30 Шлях до спiх
18.45 Концерт О. Малiнiна
21.05 5 хвилин
21.30 Арсенальна
21.45 Х/ф "Ва-бан "
23.45 Добро о вечора, ияни!
00.15 Київсь i мiнiатюри
00.45 Х/ф "У пош ах
брата"

06.30, 11.30, 23.00 Дивись!
07.00, 20.30 М льтфiльм
07.30, 12.00, 19.30, 00.00 Дiм2
08.30 М/с "За iн "Гала ти а"
09.00 Iсторiї деталях
09.30 Х/ф "Вол а-Вол а"
13.00 М/с "Кмiтлива Шерон"
14.00 Х/ф "Трест, що
лопн в"
17.00 М/с "Чарiвнi аз и"
18.00 Єралаш
18.30 Вели е прання
21.00 Х/ф "Божi орiв и"
23.30 Зроби менi смiшно!
00.30 Iсторiї деталях
01.40 Хiт-ТБ

06.00 Са ндтре и
07.10 Дитячий сеанс
08.30 Топ-10.
Кiнотрейлери
08.55 Х/ф "Д ша"
10.55 Кiнотиждень
11.25 Т/с "Ходiння по
м ах"
13.10 Топ-10.
Кiнотрейлери
13.40 Х/ф "Асса"
16.25 Кiнотиждень
17.00 Дитячий сеанс
18.05 Х/ф "Заб та
мелодiя для флейти"
20.40 Дитяча аз а
21.00 Х/ф
"Небезпечний рейс"
22.50 Постер-шо
23.05 Х/ф "Ре вiєм для
мрiї"
00.55 Кiнотрейлери
02.45 Х/ф "Пам'ятай"
04.40 Х/ф "Зламанi
втечi"

07.00 Х/ф "Кохан а"
09.00 Реальна фантасти а
09.15, 17.45, 01.15 Т/с
"Приречена стати
зiр ою"
10.00 Кiмната смiх
10.45, 19.45, 02.00 Т/с
"Вовчиця"
11.30 Ха. Малень i омедiї
11.50, 05.10 Концерт О.
Iванова
13.00, 16.00 Вiстi
13.20 Х/ф "Лiсова
царiвна"
14.50 М льтфiльм
15.30, 06.25 Третья ов а —
дар безцiнний
16.10 Смiятися
дозволяється
18.25 Х/ф "Пiдземелля
вiдьом"
20.35 Фiнальний онцерт
"Най ращi пiснi-2005"
23.05 Х/ф "Кохан а"
02.40 Н. Мордю ова.
Проста iсторiя вели ої
любовi
03.35 Х/ф "Снайпер"

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК ”УКРАЇНА”

06.00 Х/ф
"Попелюш а"
07.30 Х/ф "Ляль а"
09.10, 21.25 Шо Опри
Вiнфрi
10.00 Свiтсь i хронi и
10.50 Розва а ба атiїв
12.45 М/ф "Са ра.
Вiйна свiтiв"
14.20 Свiт природи ВВС
15.15, 05.30 М/с
"Р ба и"
16.00 Х/ф "Маестро —
злодiй"
17.30 Коле цiя К сто
18.30 Свiт, що шо є
19.15 Т/с "Горець-4"
20.15, 01.35 Казино
22.15 Х/ф "Весiльна
вечiр а"
00.05 Х/ф "Ж и"
02.35 Х/ф "Маестро —
злодiй"
03.50 Х/ф "Хлопець з
Бiлої рi и"

06.05 Х/ф "Д енья"
07.45 Х/ф "Чоловiчi
триво и"
11.45 На свою олов
12.45 Фа ти
13.05 Х/ф "Солдат
Iван Бров iн"
14.30 Х/ф "Риб а на
iм'я Ванда"
16.50 Х/ф "Ам лет
Земномор'я"
18.45 Фа ти. Вечiр
19.00 Спорт
19.10 Х/ф "Ам лет
Земномор'я"
20.50 Х/ф "С перпатр ль"
22.50 Х/ф "Пiдземелля"
00.45 Х/ф "Вiр с"
02.25 Х/ф "Чоловiчi
триво и"

06.15, 17.45 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
11.20 Д/ф "Страсб рзь ий
Європ . 10 ро iв раїнсь ої
подорожi"
11.40, 18.35 Це — У раїна!
13.20 Д/ф "Справа честi"
14.20 У раїнсь ий п'єдестал
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

06.05 Х/ф "До бою!"
08.20 Х/ф "Весiлля
Малинiвцi"
10.10 Х/ф "В сатий нянь"
11.50 Х/ф "Соба а на
сiнi"
14.20 Х/ф "Мiсце з стрiчi
змiнити не можна"
22.05 Д/ф "Мiсце з стрiчi
змiнити не можна. 25
ро iв потом "
00.10 Цар ори
03.05 Iмпреза
04.55 Новi раїнцi
05.30 Х-пансiя
Вiвторо , 02 травня
06.30 Х/ф "Королiвство
ривих дзер ал"
08.00 Х/ф "Д ша моя"
10.40 Х/ф "Мiсце з стрiчi
змiнити не можна"
18.10 Х/ф "Королева
бензо олон и"
19.55 Х/ф "Весiлля
Малинiвцi"
21.50 Х/ф "В сатий нянь"
23.20 Очевидець.
Неймовiрнi iсторiї
00.25 Цар ори

08.15 М/ф "Поїзд звiрiв"
08.45 Х/ф "Гаррi i
Хендерсони"
11.15 НЛО. Се рети
роз риваються
12.10 Х/ф
"Iнопланетянин"
14.40 Х/ф "Зар чни
б дин на деревi"
16.30 Х/ф "Я, знов я та
Iрен"
19.00 Репортер
19.20 Х/ф "При оди Ро i
i Б лльвин ля"
21.05 Х/ф "Марс ата є!"
23.25 Х/ф "Бланш"

ПОТРІБНІ
ОХОРОНЦІ
без ш ідливих
звичо на
автостоян (доба/
дві).Тел: 25-047,
22-227 № 188

06.30 Генiї та лиходiї
07.00, 09.00, 11.00, 17.00
Новини
07.10 Концерт
08.40 Єралаш
09.10 Х/ф "Лiсова
царiвна"
11.10, 05.00 Грай, армонь
люблена!
12.10 Д/ф "Знаменитi
артисти, двiйни и й
аферисти"
13.15 Концерт "Пiснi для
оханих"
15.05 Х/ф "Калина
червона"
17.10, 04.10 Зiр и мор
18.10, 20.20 Золотий
рамофон
20.00 Час
21.25 Фестиваль
23.25 Х/ф "Романс про
за оханих"
01.40 Х/ф "Механiчна
сюїта"
03.15 Д/ф "Роман iз
зiр ою"

06.45, 08.15 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
08.05, 21.05 5 хвилин
09.00 Дiм живих iсторiй
09.30 Г. Гар ша.
Стародавнi романси
10.50, 15.40 Т/с "Жiн а з
ароматом ави"
12.10 Т/с "Тiнь"
13.00 Д. Федорячен о.
Талiсман театр
13.40 М/с "Кендi, Кендi"
14.20 Кiно онцерт
15.00 Т/с "Четверо
несподiваних нахлiбни iв"
16.30 Т ризм
17.00 Е ономiчний вiсни
17.50 Без дiєт i рецептiв
17.55 Pivot Point
18.00 Фестиваль "Мелодiя
двох сердець"
19.10 Споживач
19.30 Д/ф "Машини час "
21.30 Х/ф "Фараон"
23.45 Нiчна розмова

УТ-1
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ІНТЕР

ТРК “КИЇВ”

ТЕТ

06.00 Добро о ран ,
У раїно!
06.05 Ран ова молитва
06.15, 06.55 Православний
алендар
07.10 Б дiвельний
майданчи
07.20, 23.55 Т/с "ТАРС
повноважений
заявити..."
08.45 Ран овi поради
09.10 М/ф "Гер лес"
10.05 Х/ф "Ро -н-рол
для принцес"
11.30 М/ф "Бiлоснiж а"
12.25 Цир Массi
13.45 "Б львар Гордона"
11 ро iв
15.15 Творчий портрет
15.50 Х/ф "Десять
не ренят"
18.25 Бас етбол. У раїна.
БК "Київ" — БК
"С михiмпром"
20.30 Вечiрня аз а
21.00 Новини
21.25 Точ а зор
21.40 Спорт
22.00 Концерт "ВВ"
"Файно!"
22.50 Трiй а. Кено
23.45 Д/ф "Борис Єльцин"
01.25, 05.50 Сл жба
розш
дiтей

06.30 Х/ф "С азання про
землю Сибiрсь "
08.00 Т/с "Моя
пре расна сiм'я"
09.00 Я ми робимо
"Єралаш"
10.05 Д/ф "У раїнсь а зiр а
Голлiв да"
11.05 Концерт "Висо а
нота"
12.45 Т/с "Я не
поверн ся"
13.35 М/ф "Земля
прадавнiх часiв-2. При ода
Вели iй Долинi"
15.00 Х/ф "Дiамантова
р а"
17.00 Концерт "Хорошi
пiснi"
18.40 Т/с "Я не
поверн ся"
19.30 ТСН
20.00 Х/ф "Поїзд а в
Амери "
22.20 Д/ф "Мiй ла iдний i
нiжний "Май"
23.30 Концерт "Хорошi
пiснi"
01.15 Х/ф "Нiхто не хотiв
помирати"
03.00 Х/ф "Психо"

06.05 Смачно
06.30 Бадьоро о ран !
07.05 Х/ф "Острiв
с арбiв маппетiв"
09.00 Новини
09.15 Х/ф "На Вас
че ає ромадян а
Ні анорова"
11.05 М льтфiльм
11.15 ВВС. Сили природи
12.30 Х/ф "Нес свiтнi
шахраї"
14.45 Концерт "Нашi пiснi.
Най раще"
16.45 Фiнал К б а
У раїни. "Динамо" (К) —
"Метал р "
19.05 А адемiя смiх .
Най раще
20.00 Подробицi
20.20 Iнтерспорт
20.30 Т/с "Корот ий
подих"
21.35 Т/с "Опери"
22.45 Стань "Мiс Всесвiт"
23.45 Спецпрое т
00.20 Х/ф "У бiдностi й
ба атствi"
02.25 Т/с "Карен Сiс о"

06.45, 08.15 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
08.05, 21.05 5 хвилин
09.00 Дiм живих iсторiй
09.30 Г. Гар ша.
Стародавнi романси
10.50, 15.40 Т/с "Жiн а з
ароматом ави"
11.50 Телес ол
12.10 Т/с "Тiнь"
13.00 Д. Федорячен о.
Талiсман театр
13.40 М/с "Кендi, Кендi"
14.20 Кiно онцерт
14.40 Мерiя
15.00 Т/с "Четверо
несподiваних нахлiбни iв"
16.30 Т ризм
16.50 Поради лi аря
17.00 Е ономiчний вiсни
17.50 Без дiєт i рецептiв
17.55 Pivot Point
18.00 Фестиваль "Мелодiя
двох сердець"
19.10 Споживач
19.30 Д/ф "Машини час "
21.30 Х/ф "Фараон"
23.45 Нiчна розмова

06.30, 11.30, 23.00 Дивись!

УТ-1
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06.15, 06.55 Православний
алендар
07.10, 23.30 Т/с "ТАРС
повноважений
заявити..."
08.30 Д/ф "По рова"
09.10 Х/ф "Спляча
рас ня"
10.00 Х/ф "Ро -н-рол
для принцес"
11.20 М/ф "Бiле I ло"
12.15 Фестиваль "Гiрсь е
с зiр'я"
12.55 Фестиваль
15.10 Милосердя
15.50 Х/ф "Кiн-дза-дза"
18.25 Х/ф "Плюшевий
синдром"
20.25 Вечiрня аз а
21.00 Новини
21.25 Спорт
21.40 А дiєнцiя
22.10 На шлях до
Нiмеччини
22.50 Трiй а. Кено
23.00 Новини Європи
01.20, 05.50 Сл жба
розш
дiтей
01.30 Х/ф "Кiн-дза-дза"
03.40 Стара оле цiя
04.00 Х/ф "Плюшевий
синдром"

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

ПРОДАЮ БУДИНОК
С. Н. ПЕТРІВЦІ із
зр чностями.
12 сот — 95 000 . о.
8 (067) 309-39-35.
№ 194

ЕНТЕР -ФІЛЬМ

06.00 Са ндтре и
07.10 Дитячий сеанс
08.45, 11.10 Т/с
"Ходiння по м ах"
07.30, 12.00, 19.30, 00.00
10.45 Постер-шо
Дiм-2
13.25 Х/ф "Заб та
08.30 М/с "За iн "Гала ти а" мелодiя для флейти"
15.55 Постер-шо
09.00 Iсторiї деталях
16.15 Дитячий сеанс
18.35 Х/ф "До тор,
09.30, 13.00, 18.30 Дiм-2
я сир в олiї"
18.00 Єралаш
20.40 Дитяча аз а
21.00 Х/ф "Ледi, про
20.30 М льтфiльм
я
запит ють"
21.00 Х/ф "По в лицях
23.10 Фотосесiя
23.25 Х/ф
омод водили"
"Небезпечний рейс"
23.30 Зроби менi смiшно!
01.05 Кiнотрейлери
03.15 Х/ф "Фатальна
00.30 Iсторiї деталях
одина"
04.30 Х/ф "Орел"
01.40 Хiт-ТБ
07.00 М/с "За iн "Гала ти а"

ОРГАНІЗАЦІЇ ПОТРІБНІ МЕНЕДЖЕРИ
з продаж харчових прод тів. Оплата за
домовленістю. Резюме надсилати за
телефоном 25-165 № 172

РТР-ПЛАНЕТА
09.15, 18.00, 01.15 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"
11.35 Кiмната смiх
12.20 Острови
13.35 Х/ф "Шах
оролевi дiамантiв"
15.00 М льтфiльм
15.10, 06.00 Петерб р .
Час i мiсце
16.15 Остання астроль
Д. Дассена
17.00, 00.15 Вiстi. Спорт
17.10, 00.25 Приватне
життя
18.45, 02.45 Вiстi.
Подробицi
20.30, 04.55 Новини
льт ри
20.50, 03.45 Т/с "Три
напiв рацiї"
21.40 Вiстi. С.-Петерб р
22.20, 05.15 Мин ле i
Д ма
23.05 Апо риф
23.45, 06.25 Нiчний полiт

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК “УКРАЇНА”

06.00 М/ф "Са ра. Вiйна
свiтiв"
07.25 З висоти пташино о
польот
08.30, 18.30 Свiт, я ий
шо є
09.10, 21.25 Шо Опри
Вiнфрi
10.00 Свiтсь i хронi и
10.45, 14.35 Свiт природи
ВВС
11.40, 17.30 Коле цiя
К сто
12.55 Х/ф "Весiльна
вечiр а"
15.30, 05.30 М/с "Р ба и"
16.05, 00.05 К нст амера
16.30, 19.15 Т/с "Горець-4"
20.15, 02.05 Казино
22.20 Х/ф "Хлопець з
Бiлої рi и"
00.30 Енци лопедiя
таємниць
00.55, 04.40 Божевiльне ТБ
01.45 Майстер- лас
03.10 Елементи

05.05 Х/ф "Здраст йте, я
ваша тiтонь а!"
06.50 Х/ф "Iсторiя
вартово о пса"
09.00 Х/ф "Ам лет
Земномор'я"
12.45 Фа ти
13.05 Х/ф "Iван Бров iн
на цiлинi"
14.50 Х/ф
"С перпатр ль"
16.45 Х/ф "Пейзаж з
бивством"
18.45 Фа ти. Вечiр
19.00 Спорт
19.05 Х/ф "Пейзаж з
бивством"
21.10 Х/ф "Вiр с"
23.10 Х/ф "Мистецтво
бивства"
01.10 Х/ф "Приб ття"
03.10 Х/ф "Криваве шо "

08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
04.00 Новини
10.00 Малахов + Малахов
11.15 Поле ч дес
12.10, 03.15 Федеральний
с ддя
13.00, 01.30 Т/с
"Мот з а з пiс "
14.10, 02.25 Лолiта. Без
омпле сiв
15.10 Х/ф "Механiчна
сюїта"
17.10 Т/с "Убивча сила"
18.20 Т/с "Вели i
дiвчат а"
18.50 Т/с "Любов я
любов"
20.00, 01.00 Час
20.30 Т/с "Пiд зливою
ль"
21.40, 05.40 Че ай на мене
22.40 Продавцi ч дес
23.45 Нiчнi новини
00.00 Теорiя неймовiрностi
04.05 Д/ф "Бiзнес на родах"
05.00 Т/с "Талiсман"

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 Час новин

06.00 "Намедні-1990"
07.00 Вi на
07.15 Червоний день
алендаря
08.00 Вi на
08.15 Нав оло свiт
10.25 Х/ф "Королева
бензо олон и"
12.00 Х/ф "Недiльний
тато"
13.55 Т/с "П аро А ати
Крiстi"
15.00 Увесь свiт. Небеснi
монстри
16.00 Зна и
17.00 У пош ах при од
18.00 Вi на
18.15 Т/с "К ла iн i
партнери"
19.00 Є. Мартинов.
Лебедина пiсня
20.05 Х/ф "Прид р и"
22.00 Вi на
22.25 Вi на. Спорт
22.40 "Намедні-1990"
23.50 Улюбленець долi.
Феномен Л. Лещен а

08.00 М/ф "При оди
Хлопчи а з пальчи а i
Дюймовоч и"
09.10 Х/ф "Мiс
Ведмедиця"
11.15 ЖВЛ. Знаменитi
оллiв дсь i розтринь вачi2003
12.00 ЖВЛ. Знаменитi
оллiв дсь i розтринь вачi2004
12.55 Х/ф "Ленiя. Меч
ороля"
15.10 Х/ф "Пiдводни и"
17.05 Х/ф "При оди
Ро i i Б лльвин ля"
19.00 Репортер
19.10 Спортрепортер
19.20 Х/ф "Бетховен"
21.00 Х/ф "Ана онда"
22.55 Спортрепортер
23.10 Х/ф "Привид
машинi"
01.05 Репортер
03.25 М/с "Флiнт —
дете тив часi"

06.00 Срiбний апельсин
07.00 Autonews
07.30 Х/ф "Сармат"
09.50 Срiбний апельсин
11.00 Т/с "У пош ах
апiтана Гранта"
13.40 Х/ф "I раш а"
15.30 Х/ф "Три талери"
17.20 Х/ф "Ш б-баба,
Люба!"
19.20 Г мор. Свято з
мин ло о
20.00 ТБ-про рама
21.00 Подiї
21.30 Подiї. Спорт
21.50 Концерт "Весна на
ТБ"
00.00 Щиросердне
зiзнання
00.30 Х/ф "Дра ла
2000"
02.30 Телетеатр
03.30 Х/ф "Казино"
05.30 Се ретнi файли.
Свiт тварин
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Телепро рама

вітня 2006 ро

Виш ород
06.00
Е НСа
Т Ендтре
Р - Ф ІиЛ Ь М
07.10 Дитячий сеанс
06.00 Са ндтре и
08.50 Т/с "Ходiння по
м ах"
10.45 Фотосесiя
11.15 Т/с "Ходiння по
м ах"
13.25 Х/ф "До тор, я
сир в олiї"
15.40 Фотосесiя
16.10 Дитячий сеанс
18.35 Х/ф "Р опис"
20.40 Дитяча аз а
21.00 Х/ф "Поїзд
смертi-2"
23.20 Х/ф "Ледi, про
я
запит ють"
01.15 Кiнотрейлери
02.55 Х/ф "Адмiрал
б в ледi"

УТ-1

1+1

ІНТЕР

ТРК ”КИЇВ”

ТЕТ

06.10, 06.30, 07.00, 08.00
Новини
07.05 Ера бiзнес
08.45 Ран овi поради
09.10, 03.00 Т/с "Вiд рита
ни а"
10.35 Життя триває
11.25 Народна сл жба
порят н — 01
12.20 Територiя безпе и
12.50 Наша пiсня
13.35 В остях ...
15.20 М льтфільм
15.40 Подр ж и
16.00 Т/с "Родина
Твiстiв"
16.30 П'ять iз семи
17.05, 04.20 Т/с
"Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
18.30, 21.25 Дiловий свiт
18.55 Х/ф "Таємниця
трояндово о сад "
20.30 Вечiрня аз а
20.45 Ме алот
21.00 Новини
21.50 Д/ф "Вiйна без
правил"
22.20 Подат овий а ент
22.50 С перлото. Трiй а
23.00 Пiдс м и Сiльсь ий
час

06.30 Х/ф "Ба ата
наречена"
08.05 Т/с "Моя
пре расна сiм'я"
09.15 Я ми робимо
"Єралаш"
10.30 Д/с "Невiдома вiйна2"
11.40 Т/с "Бiдна Настя"
12.30 Т/с "Я не
поверн ся"
13.30 Т/с "Колiр рiха"
14.30 Т/с "Моя
пре расна нянь а"
15.10 Т/с "Сiм мачо"
16.20, 03.45 С довi справи
17.20 Т/с "Моя
пре расна нянь а"
18.30 Т/с "Я не поверн ся"
19.30 ТСН
20.00 Х/ф "З днем
народження, оролева!"
21.15 Д/ф "Савелiй
Крамаров — джентльмен
дачi"
23.30 Т/с "Частини тiла"
00.30 Д/с "Невiдома вiйна2"

06.05 Карао е на майданi
06.55 Уро и обережностi
07.10 М/ф "Ма лi"
08.20 Мелорама
09.00 Новини
09.15 Х/ф "Б дьте моїм
чоловi ом"
11.00 ВВС. Жива природа-2
11.45, 15.20 М льтфiльм
12.15 Т/с "Донь а
садiвни а"
13.15 ВВС. Сили природи
14.30 М/с "Каспер"
15.50 Т/с "Вечiр а на
п'ятьох"
16.50 Ключовий момент
17.55 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
18.50 Т/с "Вовчиця"
20.00 Подробицi
20.30 Т/с "Корот ий
подих"
21.35 Т/с "Опери. Хронi и
вбивчо о вiддiл -2"
22.40 Стань "Мiс Всесвiт"
23.35 Претенденти на трон.
Чемпiонат свiт . Францiя —
Швейцарiя

06.45, 13.40 М/с "Кендi,
Кендi"
07.25, 13.35, 20.10
Бережiть себе!
07.30, 12.00, 13.30, 15.30,
17.30, 20.30, 23.30 СТН
08.05, 21.05 5 хвилин
09.00 Дiм живих iсторiй
09.20 Х/ф "К бансь i
оза и"
09.30 М льтфільм
11.10, 15.40 Т/с "Жiн а
з ароматом ави"
12.10 Т/с "Тiнь"
13.00 М зей iно
14.05, 21.15 Дозвольте
запитати
14.15 Телепрес- л б
15.00 Т/с "Четверо
несподiваних
нахлiбни iв"
16.40 Ш ола майб тньо о
17.00 Молодiжна сл жба
17.50 Поради лi аря
18.00 Д/ф "Стро ата
планета"
19.00 Свiт бiзнес
19.30 Д/с "Машини час "
20.15 Вечiрня аз а
21.30 Х/ф "Фараон"
23.45 Нiчна розмова

06.30, 11.30, 23.00
Дивись!
07.00, 16.00 Чи боїшся
ти темряви?
07.30, 12.00, 19.30 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 льтфільм
18.00 Зроби менi
смiшно!
18.30 Вели е прання
21.00 Т/с "Район
Беверлi-Хiллз"
22.00 Вi на
23.30 Зроби менi
смiшно!

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК”УКРАЇНА”

06.00 Кл б-700
06.40, 18.25 Свiт, я ий
шо є
07.25, 10.00, 22.15, 02.10
Свiтсь i хронi и
07.45, 16.15 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, 14.20 Свiт природи
ВВС
11.30, 17.25 Коле цiя К сто
12.45, 22.45 Таємницi вiйни
13.45, 00.15 Енци лопедiя
таємниць
15.15, 05.30 М/с "Р ба и"
15.45, 23.50 К нст амера
16.25 Т/с "Горець-4"
19.15 Т/с "Горець-5"
20.25 П н т призначення —
майб тнє
00.45, 04.35 Божевiльне ТБ
01.35 Майстер- лас
02.35 Х/ф "Ведмiдь"
03.45 Елементи
Четвер, 4 травня

05.20 Т/с "Незаймана"
06.05 Сл жба розш дiтей
06.10, 07.45, 08.45, 12.45,
18.45, 23.55, 03.00 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 Х/ф "Солдат Iван
Бров iн"
10.50 Х/ф "Iван Бров iн на
цiлинi"
13.05 Каламб р
13.25 Т/с "Полiцейсь i на
велосипедах"
14.25 Лiнiя онфлi т
15.30 Т/с "Пейзаж з
бивством"
16.35 Т/с "А ентство НЛС"
17.35 Т/с "Бандитсь ий
Петерб р "
19.20 Т/с "Таємницi
слiдства-4"
20.25 Т/с "Бандитсь ий
Петерб р "
21.20 Х/ф "Приб ття"
00.25 Т/с "Зона"
01.25 Х/ф "Криваве шо "
03.20 Т/с "День за днем"

08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
04.00 Новини
10.00 Малахов + Малахов
11.15, 20.30 Т/с "Пiд
зливою ль"
12.10, 03.15 Федеральний
с ддя
13.00, 01.30 Т/с
"Мот з а з пiс "
14.10, 02.25 Лолiта. Без
омпле сiв
15.00 Х/ф "Жовтий
арли "
17.15 Т/с "Убивча сила"
18.20 Т/с "Вели i
дiвчат а"
18.50 Т/с "Любов я
любов"
20.00, 01.00 Час
21.40, 05.40 Нехай
оворять
22.40 Д/ф "Живi i раш и
для дорослих"
23.45 Нiчнi новини
00.00 Ш ачi
04.05 Д/ф "Зiр овi
розл чення"

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 Драйв
14.20, 15.25 5 елемент
16.20 У раїнсь ий п'єдестал
17.20 Чи на п'ять?
18.30, 19.00, 20.50, 23.00,
00.00, 00.45, 01.25, 05.20,
05.30 Час новин
20.00, 21.00, 04.00 Час
22.00, 02.30 Перший вiддiл
00.50 Рестораннi новини

06.00 "Намедні-1991"
07.00 Вi на
07.15 Новiтня iсторiя.
Майже смiшна iсторiя
08.00 Вi на
08.15 У пош ах при од
09.50 Х/ф "Лiвор ч вiд
лiфта"
11.45 Х/ф "Справа
Р мянцева"
13.55 Т/с "П аро А ати
Крiстi"
15.00 Увесь свiт.
Ч довись о з Лох-Несса
16.00 Зна и
17.00 Нав оло свiт
18.00 Вi на
18.15 Т/с "К ла iн i
партнери"
18.40 Кримiнальна зiр а
20.00 Незба ненно, але
фа т
21.00 Паралельний свiт
22.00 Вi на
22.25 Вi на. Спорт
22.40 "Намедні-1991"
00.05 Є. Мартинов

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
09.15 Т/с "Кобра-11"
10.20 Т/с "А ент
нацiональної безпе и"
11.35 Х/ф "Тiль и ти i я"
13.30 Репортер
13.50 М/с "Мишеня Лапич"
14.25 М/с "Ясон i ерої
Олiмп "
14.55 Т/с "Флорiсьєнта-2"
15.55 Т/с "Кобра-11"
17.10 Х/ф "Бетховен"
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.25 Т/с "Ст денти"
20.25 Ви — очевидець
21.05 Т/с "Солдати"
22.10 Х/ф "Племiннич и в
Є иптi"
23.45 Репортер
00.00 Спортрепортер
00.20 Х/ф "Метод"

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, 13.00, 15.30, 17.00,
21.00 Подiї
11.30, 05.30 Кримiнальне
чтиво
12.10 Щиросердне
зiзнання
13.30 Х/ф "Пiдземелля
дра онiв-2. Джерело
мо тностi"
16.00 Срiбний апельсин
17.30 Т/с "Шо олад з
перцем"
18.40 Т/с "Мiй ордон"
19.40 Щиросердне
зiзнання
20.20 Розсе речене XX
столiття
21.50 Х/ф "Дисбат"
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
08.45 Ран овi поради
09.00, 18.30, 21.25
Дiловий свiт
09.20, 03.00 Т/с
"Вiд рита ни а"
10.30 Життя триває
11.20 Д/ф "Вiйна без
правил"
12.25 Авiасалон
12.45 Край
13.40 Ваш вихiд
14.45, 01.20, 05.50
Сл жба розш
дiтей
15.05 М льтфiльм
15.40 Кро до зiро
16.00 Т/с "Родина
Твiстiв"
16.30 П'ять iз семи
17.05, 04.05 Т/с
"Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
18.55 Х/ф "Ма iя
трояндово о сад "
20.30 Вечiрня аз а
21.00 Новини
21.40 Спорт
22.00 Толо а
22.50 Трiй а. Кено
23.00 Пiдс м и
23.45 По ляд

06.30 Х/ф "Чапаєв"
08.05 Т/с "Моя
пре расна сiм'я"
09.15 Я ми робимо
"Єралаш"
10.20 Д/с "Невiдома
вiйна-2"
11.30 Т/с "Бiдна Настя"
12.20 Т/с "Я не
поверн ся"
13.15 Т/с "Колiр рiха"
14.10 Т/с "Моя
пре расна нянь а"
15.20 Т/с "Сiм мачо"
16.25, 03.25 С довi
справи
17.15 Т/с "Моя
пре расна нянь а"
18.30 Т/с "Я не
поверн ся"
19.30 ТСН
20.00 Х/ф "Цiл ють
завжди не тих"
22.00 Д/ф "Анатомiя
"Тат "
23.20 Т/с "Частини
тiла"
00.20 Д/с "Невiдома
вiйна-2"

06.05 Ми все про вас
знаємо
07.10 Уро и ео рафiї
07.30 М/ф "Зачарований
хлопчи "
08.15 Квадратний метр
09.00 Новини
09.15, 17.55 Т/с "Приречена стати зiр ою"
10.15 ВВС
11.00, 15.20 М льтфiльм
11.20 Т/с "Вовчиця"
12.20 Т/с "Донь а
садiвни а"
13.20 Сили природи
14.30 М/с "Каспер"
15.50 Т/с "Вечiр а на
п'ятьох"
16.50 Ключовий момент
18.50 Т/с "Вовчиця"
20.00 Подробицi
20.20 Iнтерспорт
20.30 Т/с "Корот ий
подих"
21.35 Т/с "Опери"
22.40 Стань "Мiс Всесвiт"
23.30 Претенденти на
трон. Чемпiонат свiт .
Пiвденна Корея — То о
00.05 Усе для тебе
01.05 Т/с "Карен Сiс о"

06.30, 11.30, 23.00
Дивись!
07.00 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 льтфільм
16.00 Єралаш
16.30 Т/с "Район
Беверлi-Хiллз"
17.30 Т/с "Першi
поцiл н и"
18.00 Зроби менi смiшно!
18.30 Вели е прання
21.00 Т/с "Район
Беверлi-Хiллз"
22.00 Вi на
23.30 Зроби менi смiшно!
00.30 Деталi
01.40 Хiт-ТБ

06.00 Са ндтре и
07.10 Дитячий сеанс
08.45 Т/с "Ходiння по
м ах"
11.10 Т/с "Ходiння по
м ах"
13.30 Х/ф "Ледi Ма бет
Мценсь о о повiт "
16.15 Дитячий сеанс
18.45 Х/ф "В раденi
поцiл н и"
20.40 Дитяча аз а
21.00 Х/ф "Донато i
донь а"
22.55 Завтрашнє iно
23.10 Х/ф "Ледi Ма бет
Мценсь о о повiт "
00.45 Кiнотрейлери
02.50 Х/ф "Молода
земля"
04.20 Х/ф "Вершни и"

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 Х/ф "К бансь i
оза и"
11.10, 15.40 Т/с "Жiн а
з ароматом ави"
12.10 Т/с "Тiнь"
14.30 Т/с "Четверо
несподiваних
нахлiбни iв"
15.00 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"
19.30 Д/с "Машини час "
20.00 Бiзнес-сит ацiя
20.15 Корпорацiя "Сiмба"
21.30 Х/ф "Демони
вiйни"
23.20 Вiсни роботодавця
23.45 Нiчна розмова
00.15 Х/ф "Фараон"

ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР на ВАЗ 21-06
терміново потрібен на меблев фірм .
ДР не менше 3-х ро ів.
Зарплата від 1000 рн. Тел:
468-91-78, 468-91-17, 430-14-25 № 191

РТР-ПЛАНЕТА
09.15, 18.00, 01.15 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
"Три напiв рацiї"
12.20 До ментальна
амера
13.35 Х/ф "Несамовита
баба"
14.55 М льтфiльм
15.10, 06.00 Хто там...
16.15 О. Маресьєв. Доля
справжньої людини
17.00, 00.15 Вiстi. Спорт
17.10, 00.25 Приватне
життя
18.45, 02.45 Вiстi.
Подробицi
20.30, 04.55 Новини
льт ри
21.40 Вiстi. С.-Петерб р
22.20, 05.15 Є. Матвєєв.
Останнiй ерой
23.05 Романти а романс

09.15, 18.00, 01.15 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
"Три напiв рацiї"
12.20 Чорнi дiри. Бiлi
плями
13.35 Х/ф "Прорив"
14.55 М льтфiльм
15.10, 06.00 Бло нот
16.15 Грiм над пал бою.
Доля авiаносця
17.00, 00.15 Вiстi. Спорт
17.10, 00.25 Приватне
життя
18.45, 02.45 Вiстi.
Подробицi
20.30, 04.55 Новини
Продається
льт ри
робочий тор овий 21.40 Вiстi. С.-Петерб р
22.20, 05.15 Драма Т.
павільйон.
Пельтцер
Тел: 8 (097) 382- 23.05 Епiзоди
23.45, 06.25 Нiчний полiт
72-40 (моб.) № 153 04.30 Фронтове iно

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК “УКРАЇНА”

06.00 Кл б-700
06.30, 20.25 П н т
призначення — майб тнє
07.25, 10.00, 22.15, 02.10
Свiтсь i хронi и
07.45, 16.15 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, 14.20 Свiт природи
ВВС
11.30, 17.30 Коле цiя К сто
12.50, 22.45 Таємницi вiйни
13.50, 00.15 Енци лопедiя
таємниць
15.15, 05.30 М/с "Р ба и"
15.45, 23.50 К нст амера
16.25, 19.15 Т/с
"Горець-5"
18.25 Свiт, що шо є
00.45, 04.40 Божевiльне ТБ
01.35 Майстер- лас
02.45 Х/ф "Весiлля"
03.50 Елементи

05.25 Т/с "Незаймана"
06.10, 07.45, 08.45, 12.45,
18.45, 23.40, 03.10 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 "Джинджер"
09.10 Т/с "Таємницi
слiдства-4"
10.05 Х/ф "Принц i
жебра "
11.10 Т/с "А ентство НЛС"
12.10, 13.05 Каламб р
13.25 Т/с "Полiцейсь i на
велосипедах"
14.25 Лiнiя онфлi т
15.30 Т/с "Пейзаж з
бивством"
16.35 Т/с "А ентство НЛС"
17.35 Т/с "Бандитсь ий
Петерб р "
19.20 Т/с "Таємницi
слiдства-4"
20.25 Т/с "Бандитсь ий
Петерб р "
21.20 Х/ф "Контроль"
00.10 Т/с "Зона"
01.10 Авторалi. Чемпiонат
свiт . Ар ентина

08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
04.00 Новини
10.00 Малахов + Малахов
11.15, 20.30 Т/с "Пiд
зливою ль"
12.10, 03.15 Федеральний
с ддя
13.00, 01.30 Т/с
"Мот з а з пiс "
14.10, 02.25 Лолiта. Без
омпле сiв
14.55 Вели i пере они
16.00 Д/ф "Корот е лiто
Женi Бiло сова"
17.15 Т/с "Убивча сила"
18.20 Т/с "Вели i
дiвчат а"
18.50 Т/с "Любов я
любов"
20.00, 01.00 Час
21.40, 05.40 Нехай
оворять
22.40 Спецрозслiд вання
23.45 Нiчнi новини
00.00 Ударна сила
04.05 Д/ф "Карателi"
05.00 Т/с "Талiсман"

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/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 "Намедні-1991"
07.00 Вi на
07.15 Новiтня iсторiя.
Майже смiшна iсторiя
08.00 Вi на
08.15 У пош ах при од
09.50 Х/ф "Лiвор ч вiд
лiфта"
11.45 Х/ф "Справа
Р мянцева"
13.55 Т/с "П аро А ати
Крiстi"
15.00 Увесь свiт.
Ч довись о з Лох-Несса
16.00 Зна и
17.00 Нав оло свiт
18.00 Вi на
18.15 Т/с "К ла iн i
партнери"
18.40 Кримiнальна зiр а
20.00 Незба ненно, але
фа т
21.00 Паралельний свiт
22.00 Вi на
22.25 Вi на. Спорт
22.40 "Намедні-1991"
00.05 Є. Мартинов.
Лебедина пiсня
01.10 Цар ори
03.55 Iмпреза

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
09.20 Т/с "Кобра-11"
10.25 Т/с "Ст денти"
11.45 Х/ф
"Племiннич и в Є иптi"
13.30 Репортер
13.50 М льтфільм
14.50 Т/с
"Флорiсьєнта-2"
15.50 Т/с "Кобра-11"
17.05 Х/ф "Кiльце
нiбел н iв"
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.25 Т/с "Ст денти"
20.25 Ви — очевидець
21.05 Т/с "Солдати"
22.10 Х/ф
"Най оловнiша рiч
свiтi"
00.25 Репортер
00.45 Швид ий ол!
00.55 Х/ф "Незабаром
се нала одиться"

06.00 Подiї
06.30 Т/с "Ци ан и"
07.20 Срiбний апельсин
07.50 Т/с "Шо олад з
перцем"
09.00, 11.00, 13.00,
15.30, 17.00, 21.00 Подiї
09.30 Ф тбол в особах
10.00 Т/с "Ци ан и"
11.30 Кримiнальне чтиво
12.00 Щиросердне
зiзнання
13.30 Х/ф "Принцеса
на бобах"
16.00 Срiбний апельсин
17.30 Т/с "Шо олад з
перцем"
18.40 Т/с "Мiй ордон"
19.40 Щиросердне
зiзнання
20.20 Розсе речене XX
столiття
21.50 Х/ф "Амери ансь ий я дза"
00.00 Подiї свiтi
00.20 Т/с "Мiй ордон"
01.15 Х/ф "Дисбат"
03.30 Подiї
03.50 Подiї. Спорт
04.00 Телетеатр
05.00 Се ретнi файли
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ІНТЕР

ТРК ”КИЇВ”

ТЕТ

ЕНТЕР-ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

06.10, 06.30, 07.00, 08.00
Новини
07.05 Ера бiзнес
07.30 Б дiвельний
майданчи
07.40 Ера-е спрес
08.45 Ран овi поради
09.00, 18.30, 21.25 Дiловий
свiт
09.20, 03.10 Т/с
"Вiд рита ни а"
10.30 Життя триває
10.55 Надвечiр'я
11.25 Хай щастить!
12.40 Далi б де...
14.00 Толо а
15.00, 15.45 М льтфiльм
15.15 М/с "Залiзний дзьоб"
15.30 Мiстеч о Надiя
16.00 Т/с "Родина
Твiстiв"
16.30 П'ять iз семи
17.05, 04.40 Т/с "Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
18.55 Х/ф "Гарячий снi "
20.40 Вечiрня аз а
21.00 Новини
22.00 Ваш вихiд
22.50 Трiй а. Кено
23.00 Пiдс м и
23.40 Абзац
23.50 Темни
01.20 Сл жба розш
дiтей

06.30 Х/ф "Че ай на
мене"
08.05 Т/с "Моя
пре расна сiм'я"
09.15 Я ми робимо
"Єралаш"
10.20 Д/с "Невiдома
вiйна-2"
11.30 Т/с "Бiдна Настя"
12.20 Т/с "Я не
поверн ся"
13.15 Т/с "Колiр рiха"
14.15 Т/с "Моя
пре расна нянь а"
15.20 Т/с "Сiм мачо"
16.30, 03.00 С довi
справи
17.20 Т/с "Моя
пре расна нянь а"
18.30 Т/с "Я не
поверн ся"
19.30 ТСН
20.00 Х/ф "Про це
раще не знати"
21.40 Х/ф "Над
за оном"
23.45 Д/с "Невiдома
вiйна-2"
00.50 Х/ф "Грошi на
пиво"

06.05 Ми все про вас
знаємо
06.50 Х/ф "Сiльсь i
ведмедi"
08.30 Сiм'я вiд А до Я
09.00 Новини
09.15 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
10.15 Жива природа-2
11.00 М льтфiльм
11.20 Т/с "Вовчиця"
12.20 Т/с "Донь а
садiвни а"
13.20 ВВС. Сили природи
14.25 М/с "Каспер"
15.15 М льтфiльм
15.40 Т/с "Вечiр а на
п'ятьох"
16.45 Ми все про вас
знаємо
17.55 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
18.50 Т/с "Вовчиця"
20.00 Подробицi
20.20 Iнтерспорт
20.30 Х/ф "Олi арх"
23.20 Х/ф "Термiнатор"
01.25 Х/ф "Iнодi вони
повертаються"
03.10 Х/ф "Олi арх"

06.45, 13.40 М/с "Кендi,
Кендi"
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 I. Дмитрiєв.
Мелоде ламацiї
10.20, 14.20 М льтфiльм
11.10, 15.40 Т/с "Жiн а
з ароматом ави"
12.10 Т/с "Тiнь"
13.00 Життя, осяяне
расою
15.00 Т/с "Четверо
несподiваних
нахлiбни iв"
16.45 Готельноресторанний бiзнес
17.45 Подолання
18.30 Д/с "Машини час "
19.15 Поради лi аря
19.30 Чорний вадрат
20.15 Вечiрня аз а
21.30 Х/ф "Коло
приречених"
23.45 Нiчна розмова

06.30, 11.30, 23.00
Дивись!
07.00 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 льтфільм
15.30 М/с "Клiффорд"
16.30 Т/с "Район
Беверлi-Хiллз"
17.30 Т/с "Першi
поцiл н и"
18.00 Зроби менi
смiшно!
18.30 Вели е прання
21.00 Т/с "Район
Беверлi-Хiллз"
22.00 Вi на
23.30 Зроби менi
смiшно!

06.00 Са ндтре и
07.10 Дитячий сеанс
08.55 Т/с "Ходiння
по м ах"
10.40 Завтрашнє iно
11.10 Т/с "Ходiння
по м ах"
13.30 Дитячий сеанс
15.40 Завтрашнє iно
16.15 Х/ф "DEV"
18.45 Х/ф "DEV"
20.35 Кiно алендар
21.00 Х/ф
"Голлiв дсь i
др жини"
23.05 Х/ф "Донато i
донь а"
00.50 Кiнотрейлери
02.40 Х/ф "Третiй
дар"

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
"Три напiв рацiї"
12.20 Епiзоди
13.35 Х/ф "Артист i
майстер зображення"
16.15 Пра а-45. Останнiй
бiй з рейхом
17.00 Вiстi. Спорт
17.10, 00.25 Приватне
життя
18.45, 02.45 Вiстi.
Подробицi
20.30, 04.45 Новини
льт ри
21.40 Вiстi. С.-Петерб р
22.00, 05.05 Ювiлей
Президентсь о о пол
23.55 А. Миронов. "Браво,
артист!"
04.30 Pro memoria

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

08.00, 11.00, 14.00,
17.00, 04.00 Новини
10.00 Малахов + Малахов
11.15, 20.30 Т/с "Пiд
зливою
ль"
12.10, 03.15
Федеральний с ддя
13.00, 01.30 Т/с
"Мот з а з пiс "
14.10, 02.25 Лолiта. Без
омпле сiв
15.05 Фестиваль
17.15 Т/с "Убивча
сила"
18.20 Т/с "Вели i
дiвчат а"
18.50 Т/с "Любов я
любов"
20.00, 01.00 Час
21.40, 05.45 Людина i
за он
22.40 Маршал Ж ов.
Останнi 24 одини
23.45 Нiчнi новини
00.00 С дiть самi
04.05 Д/ф "Помста"

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

06.00 Вели ий хо ей.
СРСР — Канада
07.00 Вi на
07.15 Є. Матвєєв.
Останнiй ерой
08.00 Вi на
08.15 Нав оло свiт
10.30 Паралельний свiт
11.45 Х/ф "Єдина"
13.50 Т/с "П аро
А ати Крiстi"
15.00 Увесь свiт.
С пер ро одил
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 Очевидець
20.00 При оломшливi
ре орди свiт .
Неперевершенi обмани
21.00 Незба ненно, але
фа т
22.00 Вi на
22.40 Х/ф "Зелений
ф р он"
01.40 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
09.10 Т/с "Кобра-11"
10.15 Т/с "Ст денти"
11.20 Х/ф "Паливода
ш ає родин "
13.30 Репортер
13.50 М льтфільм
14.55 Т/с "Флорiсьєнта2"
15.55 Т/с "Кобра-11"
17.05 Х/ф "Кiльце
нiбел н iв"
19.00 Репортер
19.25 Т/с
"Дале обiйни и"
20.25 Мас и-шо
21.05 Х/ф "Генеральсь а
донь а"
23.35 Се с
00.15 Репортер
00.45 Х/ф "Близню и"
02.25 Сл жба розш
дiтей
03.10 Репортер

ІНТЕР

ТРК “КИЇВ”

ТЕТ

ЕНТЕР ФІЛЬМ

07.00 М/с "Кендi, Кендi"
07.20, 13.00, 19.50
Бережiть себе!
07.25, 12.25, 15.25, 20.25
А-фiш а по- иївсь и
07.30, 15.30, 17.30,
20.30, 23.30 СТН
08.15 Свiт бiзнес
08.50 Вiсни роботодавця
09.00 Корпорацiя "Сiмба"
09.20 Х/ф "Моноло "
11.00 Е ономiчний вiсни
11.40, 01.25 М льтфiльм
12.30 М льтфільм
13.10 Ш ола майб тньо о
13.30 Д/с "Морсь ий
вiдеож рнал. Пiдводний
свiт е зотичних островiв"
14.00 Юна модель
У раїни-2006
14.30 Д/ф "Чом ми
б'ємося?"
15.45 Гаряча тема
16.30 Шлях до спiх
17.10 Днiпровсь i хвилi
18.00 Ф тбол. У раїна.
"Арсенал" (К) —
"Ворс ла". У перервi —
18.45 Арсенальна
22.00 Х/ф "Iдеальний
чоловi "
23.45 Х/ф "Коло
приречених"

06.30, 11.30, 23.00 Дивись!
07.30, 12.00, 19.30, 00.00
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"
14.00, 20.30 М льтфiльм
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!
00.30 Iсторiї деталях

06.00 Са ндтре и
07.05 Дитячий сеанс
08.45, 11.10 Т/с
"Ходiння по м ах"
10.35 Кiно алендар
13.25 Х/ф "DEV"
16.30 Кiно алендар
16.50 Дитячий сеанс
18.40 Х/ф "Хто, я що не
ми?"
20.30 Топ-10. Са ндтре и
21.00 Х/ф "Лара Крофт
— роз радач а
робниць-2"
23.45 Х/ф "Голлiв дсь i
др жини"
01.25 Кiнотрейлери

06.00 Кл б-700
06.25, 20.30 П н т
призначення — майб тнє
07.25, 10.00, 02.20
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, 14.25 Свiт
природи ВВС
11.30, 17.30 Коле цiя
К сто
12.45, 22.25 Таємницi
вiйни
13.50, 00.20
Енци лопедiя таємниць
15.20 М/с "Р ба и"
15.45, 23.55 К нст амера
16.25 Т/с "Горець-5"
18.30, 01.40 Свiт, я ий
шо є
20.05 Сильнi свiт цьо о
23.25 Таємницi, ч деса,
чарiвництво
00.50 Королi мафiї
02.40 Божевiльне ТБ
03.05 Усiма широтами
03.35 Вели а планета

05.20 Т/с "Незаймана"
06.05 Сл жба розш
дiтей
06.10, 07.45, 08.45, 12.45,
18.45, 00.00, 02.50 Фа ти
06.25, 07.50 Дiловi фа ти
06.40, 08.35 300 се / од
06.45, 08.10 Вовоч а
07.15 М/с "Джинджер"
09.10 Т/с "Таємницi
слiдства-4"
10.05 Х/ф "Принц i
жебра "
11.10 Т/с "А ентство
НЛС"
12.10, 13.05 Каламб р
13.25 Т/с "Полiцейсь i
на велосипедах"
14.25 Лiнiя онфлi т
15.30 Т/с "Пейзаж з
бивством"
17.40 Ш ола ремонт
19.20 А ли бiзнес
20.25 Реальнiсть, що
шо є. Ви нання диявола.
Правдива iсторiя
21.30 Свобода слова
00.30 Автопар
01.05 Х/ф "Сновидiння"

УТ-1

1+1

06.00 Ран ова молитва
06.10 Пiдс м и
06.50 Абзац
07.00 Темни
07.45 Контролер
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
11.45 Х/ф "Батальйони
просять во ню"
12.50 Унi альна У раїна
13.10 Живе ба атство
У раїни
13.35 Х/ф "Повiтряний
вiзни "
15.05 На проб
15.15 Контрольний па ет
15.50 Шлях до спiх
16.10 Перехрестя
16.40 Х/ф "Спра а"
18.00 Ф тбол. У раїна.
"Метал р " — "Метал р "
20.05 Ф тбол. Лi а
чемпiонiв
20.45 Ме алот
21.00 Новини
21.40 Наша пiсня
22.50 С перлото. Трiй а
23.00 Подiї свiт

07.00 Бо атирсь i i ри
08.00 Прихована
амера
09.00 Хто там?
10.00 Смачна раїна
11.00 Кiно деталях
12.00 Єралаш
12.10 Т/с "Вiсiм
простих правил..."
13.10 Т/с
"Небезпечний Еддi"
14.10 Т/с "Хто
домi
хазяїн?"
15.10 Х/ф "Дiти
шпи нiв"
16.55 Найроз мнiший
18.20 Т/с "Хто
домi
хазяїн?"
19.30 ТСН
20.00 Аншла
21.40 Х/ф "Мiй
най ращий оханець"
23.55 Х/ф "Мертвий
штиль"
01.45 Х/ф "Брати
Блюз"
03.55 Х/ф "Ведмiдь"

ТОНІС
05.40 П н т призначення
— майб тнє
06.35 Сильнi свiт цьо о
07.00 Цiл ом неймовiрно
07.40 Усiма широтами
08.10 Невiдома земля
09.10 Чотирино i
адрi
та поза адром
09.35 Свiт природи ВВС
10.35 Свiт, що шо є
11.35 Коле цiя К сто
12.25, 13.35 Ди а
природа
12.45 Е стремi с
13.05 Безстрашнi
14.15 Найдивнiшi свята
свiт
15.20 Мiста свiт
16.45 Розва а ба атiїв
17.45 Шо Опри Вiнфрi
18.40 Найза ад овiшi
мiсця свiт
19.15 Се рети археоло iї
19.45 Се рети iн вiзицiї
20.55 Х/ф "Пророцтво
стародавнiх воїнiв"
22.50 Дива и
23.25, 03.15 Т/с "С то
ан лiйсь i вбивства"

ICTV
06.10 Фа ти
06.30 Свобода слова
08.55 Автопар
09.35 А ли бiзнес
10.35 Т/с "Леся +
Рома"
11.10 Ш ола ремонт
12.10 К хня для
"чайни iв"
12.45 Фа ти
13.05 На свою олов
14.05 Д/ф "К-19.
Не оллiв дсь а iсторiя"
15.00 Т/с "К рсанти"
17.10 М льтфільм
18.45 Фа ти
19.10 Квартирне питання
20.00 Фабри а раси
21.00 Х/ф "С ддя
Дредд"
23.00 Х/ф "Сновидiння"
01.00 Х/ф "Ба ата
наречена"
02.40 Х/ф "Лощина"
04.00 Х/ф "Травнева
нiч"

06.05 Ми все про вас
знаємо
07.10 Т/с "Коломбо"
09.00 Новини
09.15 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
10.15 ВВС. Жива природа2
11.00 М льтфiльм
11.20 Т/с "Вовчиця"
12.20 Т/с "Донь а
садiвни а"
13.20 Шанс
14.45 М льтфільм
15.45 Т/с "Вечiр а на
п'ятьох"
16.45 Ми все про вас
знаємо
17.55 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
18.50 Т/с "Вовчиця"
20.00 Подробицi
20.30 Х/ф "Воро бiля
ворiт"
23.10 Хо ей. Чемпiонат

ГРТ МІЖНАРОДНЕ
08.00, 11.00, 14.00, 17.00
Новини
10.00 Малахов + Малахов
11.15 Т/с "Пiд зливою
ль"
12.10, 03.15 Федеральний
с ддя
13.00, 01.25 Т/с
"Мот з а з пiс "
14.10, 02.20 Лолiта. Без
омпле сiв
14.55 Ударна сила
15.40 Розi раш
17.10 Д/ф "Дiти на
замовлення"
17.55 Поле ч дес
18.55 Т/с "Любов я
любов"
20.00, 01.00 Час
20.25 Х/ф "Тай овий
роман"
22.45 Кiнона ороди MTV2006
04.00 Х/ф "Свiй"
05.30 Т/с "Талiсман"
06.15 Слово пастиря

№ 195

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

5 КАНАЛ
06.15, 18.45, 05.05 Київсь ий
час
06.25, 09.55, 12.30, 23.55
О ляд преси
07.00 — 09.00 Час новин.
Кожнi 30 хв.
09.20, 10.20 Д/ф "Iєш а. У
пош ах реально о Iс са"
10.00 — 19.00 Час новин.
Що одини
10.40 Ви пра тично здоровi
11.15 Драйв
11.55 — 18.55 Час. Корот о.
Що одини
12.35 Страва вiд шефа
13.15 Колiя
13.30 Зодчий
14.20 Вiд рита зона
15.20 Перший вiддiл
15.55 Це — У раїна!
16.20 На перший по ляд
16.40 Та е орисне
страх вання
17.20 VIP-жiн а
17.45 Б дмайданчи
19.30 5 опiйо
21.00, 04.00 Час
22.00 Територiя за он
23.00, 00.00, 05.20 Час
новин
23.15, 02.10 Час-тайм

Продаю б дино
в с. С. Петрівці,
5 сото
45 000 . о.
8 (067) 309-39-35

СТБ
06.15 Х/ф "Зелений
ф р он"
09.00 Їмо вдома
09.30 К лiнарний двобiй
10.35 Сам собi режисер
11.35 При оломшливi
ре орди свiт .
Неперевершенi обмани
12.40 Т/с
"Афромос вич"
14.05 Х/ф "Я би..."
17.00 Неймовiрнi iсторiї
охання
17.50 Ф тбол. У раїна.
"Таврiя" — "Динамо" (К)
20.00 С ботнiй вечiр
22.00 Х/ф "Життя
пре расне"
00.40 Х/ф "Амелi"
02.45 Цар ори
05.25 Iмпреза

ТРК ”УКРАЇНА”
06.00 Подiї
06.30 Т/с "Ци ан и"
07.20 Срiбний апельсин
07.50 Т/с "Шо олад з
перцем"
09.00 Подiї
09.30 Портрети ди ої
природи
10.00 Т/с "Ци ан и"
11.00 Подiї
12.10, 19.40 Щиросердне
зiзнання
13.00 Подiї
13.30 Х/ф "Без сина не
приходь"
15.30 Подiї
16.00 Срiбний апельсин
17.00 Подiї
17.30 Т/с "Шо олад з
перцем"
18.40 Т/с "Мiй ордон"
20.20 Розсе речене XX
столiття
21.00 Подiї
21.50 Концерт "Ювiлей.
Вiйсь овi пiснi"
23.20 Ф тбол в особах
00.00 Подiї свiтi
00.25 Т/с "Мiй ордон"

РТР-ПЛАНЕТА
09.15 Блеф- л б
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
03.00 Вiстi
10.45 Рiзночитання
11.10 Бiблiйний сюжет
11.40 Т/с "Три
напiв рацiї"
12.30 За сiмома печат ами
13.35 Х/ф "До
розслiд вання
прист пити"
14.35 М льтфiльм
14.50 У пош ах при од
16.15 Моя срiбна ля
17.05 "Городо "
17.30 Нав оло свiт
18.00, 02.00 Т/с "Б хта
Фiлiпа"
18.45, 02.45 Уся Росiя
19.45 К льт рна революцiя
20.35, 05.30 Концерт I.
Сар ханова
22.00 Криве дзер ало
00.00 Х/ф "До
розслiд вання
прист пити"
01.00 Т/с "Любов моя"

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.
Боллiв д + Китай
13.50 Х/ф "Ти зiпс вала
менi життя"
15.40 Х/ф
"Кентервiльсь ий
привид"
17.50 Весiлля за 48 один
19.00 Репортер
19.10 Спортрепортер
19.20 Х/ф "Капiтан Га "
22.05 Х/ф "Д же
страшне iно"
23.50 Спортрепортер
23.55 Х/ф "Таємниця
амазонсь о о змiя"
01.45 Репортер
04.15 М/с "Флiнт —
дете тив часi"

06.00 Подiї
06.30 М льтфiльм
08.00 Усмiхнися!
09.00 Подiї
09.50 Срiбний апельсин
11.00 Х/ф
"Розвiдни и"
13.00 Д/ф "Вiдбиття.
Нiмець ий вiддiл"
14.10 Х/ф
"Втор нення"
16.00 Концерт "Ювiлей.
Вiйсь овi пiснi"
17.55 Ф тбол. У раїна.
"Шахтар" —
"Чорноморець"
20.00 Д/ф "По обидва
бо и перемо и"
21.00 Подiї
21.50 Х/ф "Б н ер"
00.30 Х/ф "Паст а"
02.30 Подiї
03.00 Телетеатр
04.00 Х/ф
"Розвiдни и"
05.40 Се ретнi файли.
Свiт тварин
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УТ-1

1+1

ІНТЕР

ТРК “КИЇВ”

ТЕТ

ЕНТЕР ФІЛЬМ

06.00 Ран ова молитва
06.10, 23.40 Т/с "ТАРС
повноважений заявити..."
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
10.50 Здоров'я
11.20 Нова армiя
11.50 Х/ф "Батальйони
просять во ню"
13.25 Сiльсь ий час
14.05 Вi но в Амери
14.30 Бла овiсни
15.00 В остях ...
15.55 Бас етбол. У раїна. БК
"Київ" — БК "С михiмпром"
18.05 Дiловий свiт. Тиждень
18.50 Х/ф "Че ай на мене"
20.30 Е iпаж
21.00 Новини
21.45 Далi б де...
22.35, 01.25 Сл жба розш
дiтей
22.50 Трiй а. Кено
23.00 Ера бiзнес . Пiдс м и
01.35 Х/ф "Батальйони
просять во ню"
02.50 Classic-прем'єр
04.25 Х/ф "Че ай на мене"

07.00 Бо с по-справжньом .
Р. Майор а — О. Де Ла Хойя
08.00 Хоч б ти зiр ою!
09.05 Лото-забава
10.00 Аншла
11.30 Єралаш
12.00 Т/с "Вiсiм простих
правил..."
13.00 Бо атирсь i i ри
14.00, 18.20 Т/с "Хто
домi хазяїн?"
15.00 Х/ф "Дiти шпи нiв3"
16.45 Концерт "Хорошi жарти"
19.30 ТСН
20.00 Х/ф "Перший пiсля
Бо а"
22.00 Висо а нота
22.40 Бо с по-справжньом .
Р. Майор а — О. Де Ла Хойя
23.40 Х/ф "За iн"
01.45 Х/ф "Най ращий
бордель Техасi"
03.35 Х/ф "Нес оренi"
05.05 Х/ф
"П'ятнадцятирiчний
апiтан"

06.05 Х/ф "П'ятнадцятирiчний апiтан"
07.25 Про инься i спiвай!
08.15 М льтфільм
09.10 "Городо ". Бор и
нашо о "Город а"
09.45 Мелорама
10.30 Карао е на майданi
11.15 Усе для тебе
12.20 Квадратний метр
13.10 ВВС. Жива
природа-3
14.20 Iмена
15.10 Т/с "Дiльниця"
16.20 Х/ф
"Бiлор сь ий во зал"
18.30 Шанс
20.00 Подробицi тижня
20.55 Х/ф "Мос овсь а
спе а"
22.45 На ф тбол!
23.20 Х/ф "У ч жом
рядi"
01.30 Х/ф "Третiй
дар"
03.15 Х/ф
"Бiлор сь ий во зал"

07.00, 08.10 М льтфiльм
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
09.20 Х/ф "Iдеальний
чоловi "
11.00 Працевлашт вання.
Кро за ро ом
11.30 Кл б С пер ни и
11.50 Майстерня
дизайнера
12.00 Д/с "Дитинчата
тварин"
13.10 Х/ф "Кач а в
апельсиновом со "
15.00 Д/с "Чом ми
б'ємося?"
15.45 Подолання
16.00 Смачна розмова
16.20 Х/ф "Моноло "
18.00 Київ ласичний
20.00 Київсь i мiнiатюри
21.10 Добро о вечора,
ияни!
22.10 Х/ф "Дача"
23.40 Х/ф "Россiнi, або
Спо онвiчне питання.
Хто з им спав?"

06.30, 11.30, 23.00
Дивись!
07.00, 20.30 М/ф "Редвол"
07.30, 12.00, 19.30 Дiм-2
08.30 М/с "Iвон iз Ю она"
09.00, 20.30 М льтфiльм
09.30 Єралаш
10.00 М льтфільм
13.00 Життя пре расне
14.00 Х/ф "Свято
несл хняностi"
16.00 Життя пре расне
17.00 Знiмiть це не айно!
18.00 Зроби менi смiшно!
18.30 Т/с "Обережно,
Задов!"
21.00 Х/ф "Молодi
стрiльцi-2"
23.30 Зроби менi смiшно!

06.00 Са ндтре и
07.05 Дитячий сеанс
08.25 Топ-10. Са ндтре и
08.45 Т/с "Ходiння по
м ах"
11.10 Т/с "Ходiння по
м ах"
13.10 Топ-10. Са ндтре и
13.45 Х/ф "Вез ча"
15.40 Кiнотиждень
16.30 Дитячий сеанс
18.35 Х/ф "Шаленi
рошi"
20.35 Топ-10.
Кiнотрейлери
21.00 Х/ф "Обд рити
всiх"
23.20 Х/ф "Лара
Крофт — роз радач а
робниць-2. Колис а
життя"

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК “УКРАЇНА”

06.15 Чотирино i
адрi
та поза адром
08.10, 16.50 Розва а
ба атiїв
09.10 Е стремi с
09.35 Найдивнiшi свята
свiт
10.30 Безстрашнi
11.00 Дива и
11.35 Вели i iлюзiї
12.30 Се рети iн вiзицiї
13.30 Мiста свiт
14.05 Се рети археоло iї
14.35 Найза ад овiшi
мiсця свiт
15.15, 01.50 Свiт, я ий
шо є
17.40 Режисери
18.50 З висоти
пташино о польот
20.00 Х/ф "Торнадо"
21.50 Х/ф "Чорнi
берети"
23.20 Забороненi
таємницi
00.10 Королi мафiї
01.00 Вели i iлюзiї
02.25 Адреналiн
02.50 Х/ф "Торнадо"
04.20 Божевiльне ТБ
05.35 М/с "Р ба и"

06.25 Х/ф "Весел а"
08.05 Фа ти
08.30 К хня для
"чайни iв"
09.20 М/ф "Доро а на
Ельдорадо"
10.55 Квартирне питання
11.45 Фабри а раси
12.45 Фа ти
13.05 М/ф "Астерi с
проти Цезаря"
14.35 Т/с "К рсанти"
16.35 Х/ф "С ддя
Дредд"
18.45 Фа ти тижня
19.20 Т/с "Леся +
Рома"
19.45 Iмперiя
21.00 Х/ф "Ч жий
вито "
23.15 Х/ф "Лощина"
01.00 Х/ф "По слiд "
02.45 Х/ф "... А зорi
т т тихi"

06.15 Київсь ий час
06.30 — 09.00 Час новин.
Кожнi 30 хв.
07.10, 08.10, 12.20, 15.20,
22.40, 00.30, 04.55 Бiзнесчас
09.30 Вi но в Амери
10.00 — 19.00 Час новин.
Що одини
10.15 Д/ф "Справа честi"
10.55 — 18.55 Час
11.20, 03.30 У раїнсь ий
п'єдестал
11.35 Новоб дова
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
19.30 Майдан
21.00, 04.00 Час
22.00 Чи на п'ять?
23.00, 00.00, 05.20 Час
новин
23.15, 02.10, 05.35 Частайм

06.15 Неймовiрнi iсторiї
охання
06.55 Подорожi
нат ралiста
07.20 Д/с "Ди а
Амазонiя"
08.20 Д/ф "Ди а Азiя"
09.25 Iнстин т бивати
10.30 Ведмедi
11.15 Стародавнi
землетр си. Затон лi
мiста
12.20 Життя пiсля смертi
13.25 Новi ч деса свiт
14.00 Ш ачi. Архiв
пiдземно о арнiзон
14.25 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. Операцiя
"Долина"
22.00 Х/ф "Касаблан а"
00.10 Цар ори
03.05 Новi раїнцi
04.35 Iмпреза
05.25 Х-пансiя

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
10.30 Се рети пластичної
хiр р iї
11.00 К нст амера
11.55 ЖВЛ. Принци
Вiльям i Гаррi
12.25 Д. Копперфiлд.
Непоясненi сили
13.20 Точ а ипiння
13.45 Лi а фанатiв
"Ре сона-мен"
14.15 Х/ф "Офiс"
16.05 Х/ф "Флiнсто ни"
17.50 Поза рою
19.00 Репортер
19.05 Шо
19.15 Спортрепортер
19.25 Х/ф "Зiр а"
21.30, 22.25 Т/с
"Солдати"
23.25 Ф тбол. Гол!
00.25 Спортрепортер
00.30 Х/ф "Чорнонижни . Нове
по олiння"

06.00, 09.00 Подiї
06.30 Х/ф "Втор нення"
08.10 Усмiхнися!
09.50 Срiбний апельсин
11.00 М/ф "При оди
апiтана Вр н еля"
12.45 Г мор
14.10 Д/ф "По обидва
бо и перемо и"
15.10 Х/ф "Г - а"
18.00 Autonews
18.40, 04.00 Щиросердне
зiзнання
19.30 Д/ф "По обидва
бо и перемо и"
20.30 Х/ф "Вам
завдання"
22.20 Ф тбольний ї -енд
23.20 Х/ф "Б н ер"
01.50 Д/ф "Я почалася
вiйна"
03.00 Телетеатр

Підприємств ТОВ "Хен ель
Ба техні (У раїна)" на постійн
робот терміново потрібні:
1. ВОДІЇ АВТОНАВАНТАЖУВАЧА
— чолові и 20-40 ро ів, освіта середня,
професійна, права водія ате орії В, С;
права водія автонавантаж вача, досвід
роботи водієм а/навантаж вача від 1 ро .
Заробітна плата — до овірна.
2. УКЛАДАЛЬНИКИПАКУВАЛЬНИКИ — фізично здорові
чолові и: ві 20-30 ро ів (медична довід а),
без вимо до освіти та стаж роботи.
Заробітна плата до овірна.
По довід и звертатись до відділ адрів
підприємства:м. Виш ород, в л.
Новопромислова, 2, тел: 490-77-67 № 181

06.30 Генiї та лиходiї
07.00, 09.00, 11.00, 17.00
Новини
07.10 Х/ф "Сильнi
д хом"
09.10 Криве дзер ало
09.30 Здоров'я
10.15 Грай, армонь
люблена!
11.30 Тиждень на
"Фабрицi"
12.00 Три др жини
маршала Б дьонно о
13.00 Ф тбол. Росiя.
"Р бiн" — "Мос ва"
15.00 День радiо
17.20 Пiймати злодiя
17.55 Форм ла раси
18.45 Вели i пере они
20.00, 01.00 Час
20.20 Фабри а зiро
21.45 Весна
23.05 Х/ф "Я —
росiйсь ий солдат"
01.20 Мос ва нотах
02.25 I. Iльїнсь ий. "Цi
рiзнi, рiзнi, рiзнi особи..."

08.45 Х/ф "Золоте
рча"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
03.00 Вiстi
10.20 Смiхопанорама
10.50 Сам собi режисер
11.35 Збiрна Росiї
12.00 Хто домi хазяїн?
12.30 Переп товi острови
13.15 Х/ф "До
розслiд вання
прист пити"
14.15 М льтфiльм
14.30 Х/ф "Поїзд до
Бр лiна"
16.55 Ма iя iно
17.35 Бiльше за любов
18.15, 02.05 Т/с "Б хта
Фiлiпа"
19.20 Три вальси
20.10, 04.30 Лiнiя життя
На меблеве виробництво потрібні: 21.00, 05.25 Концерт С.
Ещен о "Смiшний день
— С ладальни - становни
народження"
— Оздоблювачі-ви отовлювачі орп сних
22.30 Концерт
00.00 Х/ф "До розмеблів. Заробітна плата 1 500 рн.
слiд вання прист пити"
Тел: 23-375, 8 (067) 796-67-38 (моб.) № 192 01.05 Т/с "Любов моя"

Виш ородсь ом МКП "Водо анал" (Набережна,
8-а, тел: 23-354) потрібні на робот — Слюсар
КВПіА —Еле тромонтер —Б дівельни — Слюсар
АВР —Еле трозварювальни № 186
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.)

Втрачене свідоцтво від 17.04.202 ро про право власності,
видане Виш ородсь им БТІ на ім'я Геннадія Ві торовича
БОРШНЯНІНА за № 387 на підставі рішення ви он ом № 135
від 14.03.2002 р. Виш ородсь ої місь ої ради про перерозподіл
і реєстрацію ідеальних часто по БТІ (на Недільчен о 4/5 і
Боршняніна 1/5) б дин № 18 по в л. Святославсь ій м. Вишороді, вважати недійсним. № 183
Шановні пенсіонери!
З 1 травня 2006 р. Промінвестбан встановлює та і
процентні став и за залиш ами оштів на пенсійних рах н ах:
— арт ові рах н и — 12 % річних;
— поточні пенсійні рах н и — 8 % річних.
Запрош ємо Вас від ривати в Промінвестбан пенсійні
рах н и та перерахов вати на них свою пенсію.
Адреса бан : м. Виш ород, в л. Набережна, 8-а,
тел: 5-44-85.
Ліцензія НБУ № 1 від 31.10.2001 р. № 185

Шановні меш анці міста!
Промінвестбан , один з най ращих бан ів
У раїни, здійснює соціальні виплати, передбачені
За оном У раїни
"Про за альнообов'яз ове державне соціальне
страх вання на випадо безробіття".
Я що Ви переб ваєте в стат сі безробітно о,
запрош ємо Вас від рити в нашом бан
рах но для перерах вання на ньо о Центром
зайнятості оштів (допомо и по безробіттю та
інш. соціальних платежів).
Адреса бан : м. Виш ород,
в л. Набережна, 8-а, тел: 5-44-85.
Ліцензія НБУ № 1 від 31.10.2001 р. № 185

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.) № 193
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

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
На постійн

робот

потрібні

азоеле трозварювальни и — заробітна
плата від 1 000

ривень; — вантажни

заробітна плата від 550

ривень.

—

№ 182

№152

Виш ород
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Всесвітній день споріднених міст відзначають щоро
в
останню неділю вітня за рішенням Всесвітньої федерації
споріднених міст (ВФСМ).
У цей день хочеться при адати Бол арії, Сербії, Словаччини ми
міста-побратими, з я ими товари- проходили парадом дале о о півш є Виш ород, особливо ті, в я их денно о міста. А поперед нас ішли
довелося поб вати нам, м ніци- вбрані в національні остюми ма епальном ансамблю "Коралі" (НА донці, тримаючи ріднесень ий
ФОТО), що представляв наше
раїнсь ий прапор і таблич
місто. Незаб тніми спо адами, "Виш ород. У раїна". На мить тоді
сповненими приємних вражень, здалося, що про наше місто тепер
для ожної з нас залишиться знає цілий світ.
поїзд а в Льоррах. Там ми брали
Для нас день споріднених міст —
часть
свят ванні річниці існ - це спомин не лише про офіційні
вання бла одійної ор анізації зв'яз и з іншими містами, а й з ад а
"Родини допома ають родинам" — про др зів, з я ими нас звела доля
однієї з тих ор анізацій, я і спів- завдя и та ій хорошій справі, я
працюють з нашим містом.
побратимство між містами.
Найбільше сьо одні пам'ятається
Ярослава ТИМОШЕНКО
наша остання подорож. Це
б ло містеч о Делчево в
Ма едонії. Позамин лої
осені там проходив фестиваль творчих оле тивів
міст-побратимів "В Делчево з любов’ю". Важ о описати словами, я ордість
ми відч вали, оли між
інших оле тивів із Польщі,
Т реччини,
Німеччини,

29 вітня 2006 ро
Тема
Ïðî êóëüòóðíó ñïàäùèíó
За оном
У раїни
від
08.06.2000р. № 1805-ІІІ "Про охорон
льт рної спадщини" (далі
— За он № 1805-ІІІ) визначено,
що об'є том льт рної спадщини є визначене місце, спор да
(витвір), омпле с (ансамбль),
їхні частини, пов'язані з ними
р хомі предмети, а та ож території чи водні об'є ти, інші природні, природно-антропо енні або
створені людиною об'є ти, незалежно від стан збереженості,
що донесли до нашо о час цінність з археоло ічно о, естетично о, етноло ічно о, історично о,
архіте т рно о,
мистець о о,
на ово о чи х дожньо о по ляд
і збере ли свою автентичність.
Пам'ят ою є об'є т льт рної
спадщини, я ий занесено до
Державно о реєстр нер хомих
пам'ято У раїни. Пам'ят а, рім
пам'ят и археоло ії, може переб вати державній, ом нальній
або приватній власності. С б'є ти
права власності на пам'ят визначаються з ідно із за оном. Усі
пам'ят и археоло ії, в том числі
ті, що під водою, в лючаючи
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пов'язані з ними р хомі предмети, є державною власністю. Та і
р хомі предмети підля ають віднесенню до державної частини
М зейно о фонд У раїни, облі
та збереженню поряд , визначеном за онодавством (ст.17
За он
№ 1805-ІІІ). Об'є ти
льт рної спадщини, що є
пам'ят ами
(за
винят ом
пам'ято , відч ження або передача я их обмеж ється за онодавчими а тами У раїни), мож ть
б ти відч жені, а та ож передані
власни ом або повноваженим
ним ор аном володіння, орист вання чи правління іншій юридичній або фізичній особі за
наявності по одження відповідно о ор ан охорони льт рної
спадщини (ч. 1 ст. 18 За он №
1805-ІІІ). Порядо надання по оджень встановлюється центральним ор аном ви онавчої влади
сфері охорони льт рної спадщини.
Пам'ят а, я а належить особі
на праві приватної форми власності, може б ти прим сово відч жена з мотивів с спільної необ-

хідності за позовом відповідно о
ор ан охорони льт рної спадщини в поряд , встановленом
за оном, за мови попередньо о
і повно о відш од вання її вартості (ч. 2 ст. 21 За он № 1805ІІІ). Юридичні та фізичні особи,
орист ванні я их переб вають
пам'ят и, відповідають за їхню
збереженість і зобов'язані дотрим вати вимо ор анів охорони
льт рної спадщини. Юридичні
та фізичні особи зобов'язані
забезпечити
збереженість
пам'ято на землях, я ими вони
орист ються, та
ладати з
ор анами охорони
льт рної
спадщини охоронні до овори (ч.
2-3 ст. 25 За он № 1805-ІІІ).
Відс тність охоронно о до овор
не звільняє особ
від
обов'яз ів, що випливають із
цьо о За он (п. 3 ст. 23 За он
№ 1805-ІІІ).

Ба ато хто із читачів азети "Виш ород" пам'ятає оповід Володимира Королен а "Діти підземелля". З адані підземні ходи знаходяться в місті Рівном , нинішньом обласном центрі Західної У раїни. У 60-х ро ах мин ло о століття повідомлення, що на території пар ім. Т. Шевчен а (центр
міста) провалюється земля, надходили до Рівненсь о о раєзнавчо о м зею, але на них просто не
звертали ва и. Одна заввідділом охорони льт рної спадщини м зею Тетяні Би овій ця таємниця
не давала спо ою і оли в р дні 2004 ро трапився чер овий провал землі, вона вирішила йо о
ретельно обстежити.

Повернемося до "Велесової
ни и". Написана за життя
Ас ольда і Рюрі а до 879 ро , в
дохристиянсь , язичниць доб .
Місце написання — Західна
Волинь. Мова давньо раїнсь а з
елементами давньочесь ої і ц льс о о діале т . Автори — переселенці з Карпат. Зміст — історія
У раїни протя ом 2-х тисячоліть (І
тис. до нової доби — І тис. нової
доби). "Велесова ни а" наснажена
арячим раїнсь им патріотизмом,
болем за чвари, за ли ає до
єднання р сів. За змістом "Велесова ни а" — рідна посестра "Слова
о пол І оревім", написано о 1185
ро . Дея і збі и б вально те ст альні. Це засвідч є, що автор
"Слова" добре знав "Велесов
ни ".
Я на мене, одним із елементів
патріотично о виховання, щоб
У раїна б ла раїнсь ою, в ш олах
нашої держави в навчальн про рам повинно б ти внесено вивчення
"Велесової
ни и" наряд
з
вивченням "Слова о пол І оревім", а та ож надаватися чням
інформація про "Послання оріян
хозарам".
На завершення статті про видатне від риття ент зіастів Рівно о з
історії слов'янства, я е підтвердж є стародавність
раїнсь ої
нації, с аж та е. Ба ато вчених
світ називають раїнсь націю і
раїнсь
мов
найстарішою
Європи, а відта — сьо о світ .
Та ,
першом числі ж рнал
"Індо-Європа" 1991 ро
б ла
видр ована стаття видатно о
польсь о о лін віста XIX ст.
Михайла Крас сь о о "Про стародавність малоросійсь ої мови". У
ній він, я і інші чесні, об'є тивні
вчені світ , визнає, що саме старожитня раїнсь а мова є праматір'ю
мов
індоєвропейсь ої
спільноти, що наша мова давніша
навіть за індійсь ий санс рит,
я ий, власне, і б в витворений на її
основі, я і решта індоєвропейсь их мов (О. Г б о "Психолоія раїнсь о о народ ", Київ, ПВП
"Задр а", 2003 р., ст. 176). Мо тнє праісторичне оріння
раїнсь о о народ дозволяє нам
залишатися однією з найбільш
інтеле т альних і д ховно ба атих
націй світ .

Станіслав ЛЬОВІН,
спеціаліст ІІ ате орії
юридично о відділ
Виш ородсь ої
місь ої ради

Âåðñ³ÿ
Рез льтати о ляд : частина ходів
б ла підвалами літньо о палац
нязів Любомирсь их (польсь а
доба, XVI-XVIII століття), а частина
— входом до лабіринтів значно
давніших часів. Саме з цьо о і почалися пош и, я і привели до дивовижних від риттів. З рт валася
п а ент зіастів, я і втрьох проводили дослідження ходів: вищез адана Тетяна Би ова, еофізи
Оле сій Андрєєв з біоло аційною
апарат рою (металева рам а, я а
фі с є зміни еома нітно о поля) і
архіте тор Валентин Дем'янов,
я ий після знайомства з "Велесовою ни ою" мав свій по ляд на
древню слов'янсь
історію. Їх
діяльність, на щастя, підтримала
обласна і місь а влада.
Рам а й інша висо очастотна
апарат ра в р ах Андрєєва "по аз вала" планомірне розміщення
стін, башт, підземних ходів. Різноманітні дані швид о на опич валися: онт ри оборонних стін, підземних ходів, місця розташ вання
зам ів та храмів. Трій а дослідни ів
дійшла виснов , що на місті Рівноо б ло я есь вели е місто, й,
можливо, врахов ючи йо о розміри
(п'ять ілець стін навіть виходять за
межі с часно о Рівно о), це б ла
столиця пот жно о слов'янсь о о
творення. Ось я пише про це Бо дан Дем'янч ("У раїна молода",
№ 58 від 30.03.2006 р.) своїй статті "Сонце, я е ще має зійти":
"С ренж — столиця давньої
Волині"
"За допомо ою метод с ан вання інформаційно о поля — саме
та назвали йо о дослідни и, —
вже за місяць б ло знайдено
основн інформацію про об'є т
спостереження. Чимало з то о, про
що вдалося дізнатися, навіть
самим пош овцям здавалося спочат
маячнею. Корист ючись
своїм методом, Валентин Дем'янов
та Оле сій Андрєєв встановили, що
древнє місто, частин території
я о о нині обіймає Рівне, називалося С ренж, тобто Сонячне місто
(с р'я — сонце). Заснований 120
році, С ренж з 250 по 832 рі б в
столицею слов'янсь ої держави-імперії. В період роз віт — в VII столітті — ньом , ствердж ють дослідни и, проживало до 120 тисяч
меш анців.
Спочат , запевняють Дем'янов
та Андрєєв, нав оло С ренжа б ло
створено ядро держави — Волинь-

Місто Рівне —
олис а слов'янства
Артанія. Зовнішнє оло міст-форпостів, зв'язаних між собою, ся ало
800 ілометрів: Костопіль, Гоща,
Остро , Ш мсь , Кременець,
Броди, Берестеч о, Ківерці. Сама
держава вини ла із союз чотирьох
племен і називалася Д лібія-Рось.
Слово "д лібія" означає " ла " (послов'янсь и "д ля") і тра т ється
ент зіастами метод с ан вання я
"союз". Відповідно, всі меш анці
держави називалися д лібами або
ж росами.
Що вже зовсім неймовірно —
дослідни ам стали відомі імена всіх
97 вели их нязів С ренжа та Д лібії, часи їхньо о правління та навіть
основні їх діянія. С ажімо, Кий IV,
союзни ом я о о б ли волохи, правив із 568 по 570 ро и та воював з
аварами, балтами, фран ами,
рами. А Мо х V (721-724) ходив
походом на Константинополь та
дор чив
723 році одном із
с рензь их нязів — Мосці — засн вати низ
міст на пор біжжі,
одне з я их нині називається Мос ва.
Володарі С ренжа ер вали
сім слов'янсь им світом, аж
по и напри інці VIII — на почат
IX століття через низ епідемій
ч ми місто не б ло втрачено.
Р йн вали місто з 821 по 832 рі
самі йо о меш анці, пізніше
війсь ові та жреці- вардійці.
Ви он ючи на аз волхвів, вони
спалювали зач млене житло та
р йн вали йо о. На місці С ренжа
через с воре обмеження дост п
понад триста ро ів ніхто масово не
селився. А том й місцин цю назвали Равне, тобто "Сонце, що
зайшло" й, водночас, це "Сонце,
я е ще має зійти" (за існ ючими
історичними джерелами місто
Рівне засновано 1283 ро ).
Детальніше про таємниці давньої
слов'янсь ої держави можна дізнатися щойно виданій В. Дем'яновим та О. Андрєєвим низі "Велич

Д лібії — Рось. С ренж (Таємниці
Волинсь ої землі)".
Від риття ент зіастів Рівно о на
царині історії ви ли ало "ефе т
бомби" в на овом світі. Реценз вати ни запросили на овця з
Л ць а, до тора історичних на
Михайла К чин а, я ий за важив,
що можна сперечатися нав оло
до азової бази і том подібне, але
і нор вати наведені фа ти б ло б
нерозважливо. Ш ода, що "офіційні" археоло и опинилися на
збіччі цьо о ці аво о дослідження,
просто о льно проі нор вали йо о.
С аж від себе, я аматора
(любителя) історії і меш анця міста
Виш орода, що в історії У раїни
значиться я замісь а резиденція
вели их иївсь их нязів: від риття
ент зіастів м. Рівно о є сенсацією в
історичній на ці. Відповідно до
"Повісті
швид оплинних
літ"
("Повести временных лет") літописця Нестора, знаємо, що б ли
союзи слов'янсь их племен. На
території У раїни це поляни, сіверяни, древляни, дре овичі, д ліби
(волиняни), білі хорвати, тиверці,
личі. Відомо з то о ж джерела, що
оли через Р сь-У раїн проходили
авари (обри), то на території Волині, оли обр потрібно б ло поїхати
із села в село, віз замість оней
вони запря али чотирьох д лібсь их жіно (VI-VII століття) —
видно, це б ло на о раїні Волині,
при пот жній державі та е зн щання на теренах в центрі її
неможливлювалося. Із досліджень ент зіастів Рівно о постає
вели а слов'янсь а держава —
Р сь-У раїна, я а об'єднала
всіх слов'ян, що меш али на
території нинішньої У раїни.
Мені приємно, що я пов'язаний з
цією історичною землею. У місті
Рівном я навчався 5 ро ів в Інстит ті інженерів водно о осподарства, отримав диплом інженера,
став свідомим раїнцем. Мої пра-

щ ри по лінії бать а — вихідці з о олиць міста Броди, звід и вони
переселилися на схід, на Житомирщин . Моя др жина — роджен а
о олиць Гощи (що входила, я і
Броди, в оло міст-форпостів
С ренжа).
Дослідження в Рівном підтвердж є древність
раїнсь ої нації.
З ідно з "Велесовою ни ою", розселення прото раїнців з бере ів
Дніпра на захід, до Карпат, відб лося за тисяч триста ро ів від Германариха (ост отсь ий ороль,
за ин в Причорномор'ї в бою з
нами 375 ро ).
Розшифр вання
р опис
Войнича "Послання оріян до хозар"
амери анцем бол арсь о о походження Джоном Стой овим 1975
ро
по азало, що ман с рипт
написано раїнсь ою мовою, він є
раритетом нашої раїнсь ої мови
ще дохристиянсь ої доби. (Ві
р опис — 2 500 ро ів, написаний
за 500 ро ів до Різдва Христово о.)
Саме нею розмовляв народ, а
та ож і писав. Читати "Послання
оріян хозарам" неле о. Хоч і
бачиш, що це твоя рідна раїнсь а, але се ж та и мова сивої
давнини. Ба ато слів незроз мілих. А потім, ми не втаємничені в
тон ощі релі ійної полемі и і не
завжди зможемо зорієнт ватися,
про що йдеться. Та навіть неспеціаліст видно, що це раїнсь а, а
не я ась інша мова. (З російсь ою
вона схожа лише та ою мірою, я
з іншими слов'янсь ими мовами.
Отже, нія их росіян і нія ої
російсь ої мови в Київсь ій Р сі не
б ло.) Для давніх раїнців вона
одночасно сл вала і живою розмовною, і часом літерат рною
мовою. Тож раїнці повинні дя вати невідомом авторові "Послання оріян хозарам" за те, що він
доніс дале ий привіт наших пращ рів їхньою і нашою рідною
мовою!

Володимир САЮК,
деп тат Виш ородсь ої
місь ої ради

Калейдос оп

29 вітня 2006 ро
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Серія інтеле т-шо "І ри роз м ", що протя ом ро проходили Виш ородсь ом центрі творчості дітей, юнацтва та
молоді "Дивосвіт", вдало завершилася для збірної чнів
Виш ородсь ої ЗОШ № 1 "ЛЮДИ Х"
Під за ад овою назвою "Люди
Х" (НА ФОТО 2) діяли: Катерина
Сив ова, Оле сій Сохаць ий, Іван
Смолярен о, Ві торія Кравчен о,
Ніна Тона анян, Марія Хван — і
15 вітня ці юні роз мни и і
роз мниці виїхали до м. Броварів
на відбір овий т р обласно о

он рс інтеле т альних і ор, де
і посіли 4 місце серед 10 омандчасниць.
Приємно, що наші інтеле т али
іноді виявлялися найбільш обізнаними. Напри лад,
апітан
оманди Катерина Сив ова
довела, що в тематиці літерат р-

Øê³ëüíå ïîäâ³ð'ÿ
Привела дитят о
Слониха-мама:
Крихіт а-Слоненят о —
120 іло рамів.
Росте я з води,
Бо що одини їсть.
І вже через рі
Ва а — 100 раз по 6.
***
Наш пап а розмовляє,
І насвист є, й співає.
Посміхається Сова:
— Та то ж зовсім не слова.
Язичо пап ж и
Ле о с аже б дь-що.
А нам ввижається,
Що пташ а розважається.

них азо вона раще орієнт ється, ніж сі, в лючаючи навіть
вед чо о.
До речі, порівнюючи різноплановість, динамічність і змістовність інтеле т-шо обласно о і
нашо о місцево о рівня, часни и
оманди висловили спільн
д м
про те, що в наші "І ри
роз м " (автори прое т — методист Інна Заблоць а та льторанізатор Катерина Караваєва)
ці авіше рати — завдання значно різноманітніші і дотепніші, до
то о ж, не на ад ють е замен на
за альні знання. І все ж та и, це
просто ч дово, що і в нас Вишороді, і на Київщині відродж ються традиції інтеле т альних
і ор.
Оле сандра НЕВГАД
***
КВН-ВН (Виш ородсь ий Напрямо ) для всіх Homo Junior
став веселою і ці авою подією, адже КВН — це зона особливої ва и молоді.
Zone Homo (фа ти і... все)
Коли: 21.04. 2006. рівно о
17:00;
Де: Центр "Дивосвіт";
Що: КВН — ВН (Виш ородсь ий Напрямо );
Хто: дві виш ородсь і оманди:
"РІЗНІ ЛЮДИ" та "4 ЗОНА" (НА
ФОТО 1)
Що і я саме: —
он рси:
"Візит а", "КВН-хо ей" ( он рс
на зразо "Розмин и"), "9х12,
або No comment?" ( оментарі до
власних фото);
— дотепні і яс раві оманди;
— а тивний і др жній зал;
Що особливо о: відс тність
ж рі, ори інальні режисерсь і
рішення і он рси із ви ористанням м льтимедійних техноло-

Виш ород
ій, та звана "домашня" атмосфера, створена ор анізаторами
свята і вед чим Тарасом Івасеном, рез льтат — всі перемо ли;
Отже..: хочеться сподіватися,
що це почато вели о о Виш ородсь о о Напрям КВН.
Zone HOMO SAPIENS (емоції і
виснов и)
Nota Bene №1: Дощ, відс тність парасоль и, невелич і (а
хотілося б величезних) афіш и —
все те, що не сприяє заці авленню п блі и, — не стали на
заваді ент зіазм прихильни ів
КВН, цю р любить вели а
іль ість молоді, тіль и ш ода, що
рати береться неба ато людей.
NB № 2: Після ри остаточно
зни ла межа між зоною "Різних
Людей" і "4 зоною". І до д - же
пізньо о вечора КВНни и не
мо ли розл читися. КВН об'єдн є! Вливайся!
NB № 3: Реплі а від Олени Титарен о (засновни а КВН-ВН і ерівни а "Різних Людей"): "Завжди ставитим при лад оманд "4 зона"
— молоді люди, що тіль и за інчили ш ол , є засновни ами цієї
оманди, не че ають особливої
допомо и від дорослих, роблять
те, що їм ці аво. Хоча щодо дорослих: сім ш олам міста і район
б ла запропонована часть фестивалі "КВН-ВН", від н лися аж...
2 ш оли! Ком ця ра не ці ава,
дітям чи дорослим?.. "
У "різних зонах" за подією
спостері али

Оль а ФУРДИЛО та Ірина
БЕРЕЗОВА
Ст дія ж рналісти и
"Com.PReSS" Центр
творчості "Дивосвіт"
( ерівни Олена
Титарен о)
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Юра МАЗУР-ФЕДОРЧУК

Др арня "Ма нат"
на постійн робот запрош є:
Різноробочо о (чолові а ві ом до 45 ро ів, без

Залишилося тіль и не зви н ть Залишилось не вішати носа,
Що співається пісня не влад,
За з бами тримати язи .
Залишилося спин не ви н ть
Що поперед дивляться с оса
І не впасти лицем смітни .
І жб рляють образи позад.
Залишилось писать не на тем , Залишилось боятись не лі,
Хоч за правилом давньої ри,
А що мож ть зламати перо…
Чим ти більш вихваляєш
Мені раще на ма івці ля,
систем —
Ніж довічне на лобі тавро.
Тим стрім іше злетиш до ори.
В о опах лята німч ра
Після боїв
Сиділа осами сотах.
К р ан прадавній рай села
Сто нала в відчаї " ра"
Б в висотою в соро др ім.
І помирала наша рота.
За неї рота поля ла
О, с іль и там б ло свинця
Через на ази недол і,
І с іль и рові пролилося,
Б ло б простіше обійти,
По и з пе ельно о ільця
А не без л здо шт рм вати
"Кап т" поч ти довелося.
І замас овані пости,
То ж я понині несповна
Й фортифі овані за ати.
Радію подви ам народним.
Проте старався омандир
Одним — вр чили ордена,
На аз ви он вати чіт о.
А др их — з ад єм сьо одні…
То ж ми — пілот и наба ир —
Ві тор КУЧЕРУК
Ішли в ата и без розвід и.

ш ідливих звичо ) — з/пл 840 рн.
Водія-е спедитора (чолові а ві ом до 50 ро ів,
без ш ідливих звичо ) — з/пл 1 200 рн.
Звертатися за адресою: Виш ородсь ий район, с. Старі
Петрівці, в л. Д брівсь а, 27 (150 м від сільради). Тел:
8 (066) 732-24-49 (Володимир Васильович),
8 (044) 419-34-45 (Оле сандр Іванович). № 187

На цьом

тижні

1 травня — День міжнародної
солідарності
тр дящих; 1992 ро
Києві від рито м зей "Чорнобиль"
2 травня — 90 ро ів від
дня народження В.А.Уманця
(1916),
раїнсь о о омпозитора, хорово о дири ента;
3 травня — Всесвітній
день захист преси; День
Сонця; День Констит ції
Респ блі и Польща. національне свято
4 травня — 230 ро ів від
дня народження Йо анна
Гербарта
(1776-1841),
німець о о філософа-ідеаліста, психоло а і педа о а;
5 травня — 160 ро ів від
дня народження Генри а
Сен евича
(1846-1916),
польсь о о письменни а; 75
ро ів від дня народження
М.К.Кондратю а
(1931),
раїнсь о о співа а, педао а
6 травня — День Велиом чени а Юрія (Георія) Побідоносця;
150
ро ів від дня народження
Зі м нда Фрейда (18561939), австрійсь о о психіатра, засновни а психоаналіз
7 травня — 580 ро ів від
дня народження Джованні
Понтано (1426-1503), італійсь о о поета- маніста
Під от вала Ярослава
ТИМОШЕНКО

Виш ород
Засновни —
Виш ородсь а місь а рада
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