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Два рила з’єдналися

Третьо о травня о 12 одині третій поверх адмінб дин , я ий дов і
ро и б в роз'єднаний на два о ремі за риті рила — правий місь вион ом та лівий райдержадміністрації, — став єдиним нероздільним простором діяльності державних м жів на бла о народ .
Виш ородсь а місь а рада ветеранів від щиро о серця вітає Місь ий олова Ві тор Решетня та
ветеранів війни, праці й війсь ової сл жби, сіх меш анців олова РДА Ростислав Єрема (НА
Виш орода із всенародним святом — Днем Перемо и, бажає
між
всім міцно о здоров'я, щастя, бла опол ччя та запрош є всіх ФОТО) перерізали стріч
двома
половинами
поверх
,
чим
на присвячений Дню Перемо и мітин 9 травня на 10 один .
розпочали, я зазначив Ві тор
Шановні виш ородці!
Сьо одні ми хочемо зверн тися до вас — сивочолих часни ів Решетня , почато ново о відлі
ривавих визвольних боїв Др ої світової війни, солдатсь их дів, стос н ів місь ої та районної влад.
що збере ли пам'ять про охано о чолові а, бать а, сина, брата і
Влас. інф.
самот ж и піднімали дітей, до підпільни ів і партизанів, отрі не
с орилися о пантам, до підліт ів, я і працювали на полі й цех
задля Вели ої Перемо и. Ви віддавали свої сили заради перемои Добра над Злом. Низь ий лін вам і всенародна шана.
З адаймо тих, о о вже немає серед нас, о о наздо нала війна
вже мирні дні. Вони мріяли про наше — дітей, он ів і правн ів
— щасливе життя, тож виправдаймо їх сподівання, перема аймо
нез оди і живімо ідно.

ÕËÁ¸ÍËÈ ÛÍÎ≥Ì ‚‡Ï, ‚ÂÚÂ‡ÌË!

Ві тор РЕШЕТНЯК,
Виш ородсь ий місь ий олова, місь а рада, місь ви он ом,
реда ція азети "Виш ород"

28 вітня відб лося перше засідання I
сесії Виш ородсь ої місь ої ради V с лиання. У вели ій залі адмінб дин зібралися новообрані деп тати, працівни и
територіальної виборчої омісії, відділів і
сл жб міста і район , представни и різних політичних партій і прошар ів населення (НА ФОТО). Голова ТВК Ми ола
Плашен ов ознайомив прис тніх із рез льтатами виборів і прочитав списо
деп татів місь ої ради, а та ож привітав
їх з обранням. Далі він передав повноваження Виш ородсь ом місь ом олові
Ві тор Решетня (НА ФОТО). Пропон ємо вазі читачів перший про рамний
вист п олови міста:

"Шановні деп тати!
Шановні прис тні!
Дозвольте і мені привітати новообраних
деп татів Виш ородсь ої місь ої ради V с лиання, а та ож подя вати місь ій виборчій
омісії за відповідальн та напр жен робот .
Разом з тим, хоч , щоб робот місь ої
ради в новом с ладі ми з вами почали не
тіль и з привітань один одном і не з "чер ових" за ли ів "виправдати надії виборців".
Спочат ми маємо свідомити де іль а важливих обставин та зробити
виснов и.
Ми з вами брали часть непростих виборах, я і за своєю напр ою і остротою б ли,
маб ть, безпрецедентними в історії держави

Фото Андрія МЯТНИХ

Обрана влада має працювати на ромад

і нашо о міста. Ін оли доводилося потрапляти в та і сит ації, оли мимоволі замислюєшся над тим, що ж та е представниць а демо ратія і для чо о вона існ є.
(Я маю на вазі і во онь несправедливої рити и, і "бр дні" політичні техноло ії, я і застосов вались проти ба атьох із нас.)
Та людство ще не винайшло ращої, ніж
демо ратична, форми правління. І наш з вами
обов'язо — із само о почат спільної роботи, з першої сесії домовитися про те, я ми
повинні роз міти свій стат с демо ратично обраних представни ів ромади міста.
Ми прийшли до цієї зали під різними прапорами. Сьо одні вже не важливо, хто і я
боровся за влад . Важливо інше — обрана
влада має працювати на ромад !
Том , зі сво о бо , бер особистий
обов'язо заб ти про всі "образи" передвиборної боротьби і співпрацювати на бла о

виш ородців з сіма (із недавніми політичними с перни ами в лючно).
Пропон ю і вам припинити дебати і з орн ти прапори, принаймні, до наст пних
виборів. Це вимо а За он , це моя особиста
вимо а до всіх, хто б де заб вати, що деп тата має відрізняти не тіль и стат с, а й
совість, відповідальність перед виборцем.
Люди че ають змін на раще. І том вже
зараз ми маємо под мати про те, я новообрані деп тати безпосередньо працюватим ть із ромадою міста. Я че аю пропозицій щодо за ріплення ожно о з вас за
о ремим, мовно аж чи, шматоч ом міста,
за о ремою ділян ою роботи. Д маю, треба
надати необхідн інформацію виш ородцям,
в том числі із зазначенням ваших номерів
телефонів, щоб люди мо ли оперативно
виріш вати б дь-я і свої питання, що входять
до омпетенції деп тата місь ої ради.
За альні принципи, на я их б д ватиметься наша робота, бач та ими:
Принцип перший. Наша раїна вст пила
в новий змістовний етап сво о розвит .
Тепер доля реформ визначається не центром, а ре іонами. В основ своєї діяльності ми повинні поставити не р тинн робот з
містеч овими підходами, а онцепт альний
аналіз наших цілей і можливостей з широ им
і ефе тивним застос ванням права за онодавчої ініціативи. Це, перш за все, чіт ий
аналіз тенденцій в раїні і світі й міле їх зас-

тос вання на місцевом рівні. В цьом відношенні нашо о міста ідеальні мови, і насамперед те, що воно є с п тни ом столиці.
Принцип др ий. Влада зобов'язана б ти
від ритою, прозорою і зроз мілою для
населення. У ромади міста має б ти можливість не тіль и знати про все, що відб вається владних стр т рах, але й впливати на під отов та прийняття рішень. Це стос ється адрової, бюджетної, ом нальної,
земельної політи и (не б де жодно о призначення, прийнято о за зачиненими дверима). Наші засоби масової інформації
перестан ть б ти однобо им р пором
влади, через них ромада міста отримає
можливість висловити свою д м на наш з
вами адрес . При цьом нам з вами необхідно серйозно под мати, чи достатньо для
міста, що розвивається, для повноцінно о
діало з нашими виборцями однієї азети,
однієї радіостанції й одно о телевізійно о
анал .

Далі — на стор. 2
Фото Оль и ДУМАНСЬКОЇ

Неначе аряча жарина
Тор н лась зненаць а плеча.
То ля ворожа понині
По од ота визнача.
Нестерпні роми і за рави
Гнівили серця повся час.
Дніпровсь і р ті переправи
Робили ероями нас.
Чорніли доміво р їни,
Димили наз стріч поля.
Нас стріла ж рбою В раїни
Ба атостраждальна земля.
Томилися рідні в неволі
Ро ами зрання дотемна.
За їхні страждання і болі
Катю по арали сповна.
Пліч-о-пліч від бою до бою —
Без втоми, без страх , без сн —
Прийшли різь во онь із тобою
У наш свят ов весн .

Фото Андрія МЯТНИХ

4 травня відб лось др е засідання І сесії Виш ородсь ої районної ради V с ли ання. Роз ляд
питання про обрання олови
районної ради та йо о заст пни а
перенесено. Я повідомила олова районної виборчої омісії Алла
Солоні ова, наст пне засідання
сесії відб деться 18 травня о 10
одині в залі засідань адмінб дин(пл. Шевчен а, 1).
4 травня Державний м зей —
заповідни "Битва за Київ 1943
році" (с. Нові Петрівці) відвідав Президент У раїнсь о о Союз промисловців та підприємців Анатолій
Кінах. Він з стрівся з ветеранами
Вели ої Вітчизняної війни, ероями
Лютізь о о плацдарм . За спонсорсь ої підтрим и СПП б д ватиметься аплиця Пам’яті (автор
прое т — Василь Клими , Національна спіл а архіте торів У раїни).
7 травня на території м зею
відб деться війсь ово-історична
вистава “Вели а Перемо а. Травень 1945 ро ”. Почато о 12-00.
7 травня. Третьою неділею по
Пасці є Неділя Мироносиць. У
Соборі Виш ородсь ої Бо ородиці
(УГКЦ) Виш ородсь ий м ніципальний хор "Коралі" вже традиційно б де співати свят ов Сл жб Бож (почато — о 9 одині). По
за інченню Сл жби — онцерт
хор і бла одійний обід.
9 травня: 9-30 — на площі
Шевчен а рає дитячо-юнаць ий
д ховий ор естр-ст дія “Водорай”. 10-15 — біля Братсь ої
мо или мітин з на оди 61 річниці
перемо и
Вели ій Вітчизняній
війні, вшан вання пам’яті за иблих.
11-30 — свят овий онцерт БК
“Енер ети ”.

С бота, 6 травня 2006 ро

Фото з архів реда ції
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Виходить
з 4 листопада 1995 ро

Ві тор КУЧЕРУК
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Обрана влада має працювати на ромад

(Почато на стор. 1)
Принцип третій. Наша робота
має б д ватися на основі стратеічно о і та тично о план вання,
я це робиться в сьом світі і
навіть в сіх вели их орпораціях.
Дивно, що ми до цьо о жили, не
маючи
дов остро ової
та
середньостро ової Страте ії. І
роботою над цими до ментами
ми займемося найближчим
часом, можливо, із зал ченням
висо опрофесійних вітчизняних
чи за ордонних е спертів.
Принцип четвертий. Соціальне
партнерство. Я д маю, місто, в
я ом під час передвиборної ампанії освоювались вели і ошти на
політичн ре лам й антире лам ,
вже доросло до то о, щоб ставити
питання про соціальн відповідальність бізнес перед с спільством. Звісно, не йдеться про е спропріацію чи реприватизацію, але,
я при лад, оворити про заохочення підприємництва на фоні нашої
вічної проблеми — бр д на в лицях
міста — це просто лицемірство.
Тобто ми не просто маємо
навчитися працювати разом з
бізнесменами над зал ченням
інвестицій, а й пра н ти до то о,
щоб приватний бізнес д мав при
цьом ще й про с спільство, ніс
перед ним і перед Виш ородом
відповідальність. Соціальне партнерство нія не с перечить риновим принципам, навпа и, є
невід'ємним свідченням цивілізованої, ефе тивно ерованої соціальної держави.
Перш ніж перейти до розмови
про страте ічні пріоритети, я і я
ставлю перед собою я найвища
посадова особа місцево о самовряд вання, обрана виш ородсь ою ромадою, визнач п'ятий
принцип нашої спільної роботи.
Кожен має д мати не про наст пні
вибори, а про наст пне по оління.
Цьо о я вима аю від вас не просто
я лі ар — саме та а філософія
поведін и відрізняє людин , що
мислить на державном рівні, від
он'юн т рно о політи а.

Том підвед рис під розмовою про за альні принципи
за альним правилом, я им ми з
вами б демо ер ватись для
дося нення за альної страте ічної
мети, — не варто дис т вати чи
навіть замислюватись, чи зможемо
ми зробити наш Виш ород
с часним та процвітаючим містом. Треба запитати себе: я це
зробити? Ми тіль и розробляємо
Страте ію цьо о шлях .
Але я вже зараз впевнений, що
вона має опиратися на та і основні пріоритети:
А. Процвітаюче місто — це
заможні, здорові й освічені
люди.
Давайте чесно визнаємо, що
виш ородці ситі обіцян ами, отрі
л нали з в ст різних "діячів" різні
часи — від виборів до виборів. Я
пропон ю сьо одні, в перший
день роботи нової місь ої влади,
чіт о і ясно с азати людям, чо о
ми дося немо через п'ять
ро ів, щоб життя Виш ороді
змінилося на раще. При цьом
хоч під реслити — місь а ромада че ає від нас насамперед не
політичних дебатів і продовження
міжпартійної боротьби, а щоденної напр женої роботи з бла о строю міста, ремонт житлово о
фонд , вирішення соціальних
проблем і всьо о то о омпле с
питань, я і визначають я ість
життя в нашом місті.
За два ро и ми з вами маємо
подолати бр д місті. А це означає, що ми маємо дос онало, до ладно вивчити робот ом нальних
сл жб і реор аніз вати їх та им
чином, щоб вони справлялися зі
своїми завданнями.
За перший рі ми маємо дося ти
то о, щоб
ожній виш ородсь ій
сім'ї б в хоч один працюючий і щоб
йо о робота б ла пов'язана з містом.
Ми запровадимо іменні стипендії ращим вип с ни ам ш іл для
продовження освіти в столиці і за
ордоном, за мови, що молодь в
подальшом при ладе отримані

ÄÏ² ³íôîðìóº

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Я
врахов ються с ми
ПДВ, сплачені підприємством за матеріали та
посл и
зв'яз
з проведенням апітально о ремонт основних засобів р пи 1
с ладі подат ово о редит ? Чи можна їх врахов вати
при розрах н
бюджетно о
відш од вання?
Статтею 7 За он У раїни
"Про подато на додан вартість" зазначено, що подат овий редит звітно о період
с ладається із с м подат ів,
нарахованих (сплачених) платни ом подат протя ом та о о
звітно о період
зв'яз з:
— придбанням або ви отовленням товарів ( том числі
при їх імпорті) та посл
з
метою їх подальшо о ви ористання в оподат ов ваних операціях
межах осподарсь ої
діяльності платни а подат ;
— придбанням (б дівництвом, спор дженням) основних
фондів (основних засобів,
том числі інших необоротних
матеріальних а тивів та незавершених апітальних інвестицій в необоротні апітальні

а тиви),
том числі при їх
імпорті, з метою подальшо о
ви ористання
виробництві
та/або поставці товарів (посл )
для оподат ов ваних операцій
межах осподарсь ої діяльності
платни а подат .
Та им чином, с ми ПДВ,
сплачені підприємством за
матеріали та посл и в зв'яз з
проведенням апітально о ремонт основних засобів р пи 1,
відносяться до с лад подат ово о редит то о період ,
я ом б ло проведено оплат їх
вартості (за правилом першої
події) і мож ть б ти враховані
при розрах н бюджетно о відш од вання за встановленими
правилами. У разі зміни цільово о призначення дано о об'є та після введення йо о в е спл атацію, напри лад, для ви ористання в неоподат ов ваних
операціях чи ви ористання поза
межами осподарсь ої діяльності, він б де вважатися проданим за звичайною ціною (тобто с ми ПДВ необхідно б де
відобразити с ладі подат овоо зобов'язання).

Оле сій КОЧАТ

знання на бла о міста.
Можете та ож не с мніватися,
що предметом моєї ва и стане
охорона здоров'я меш анців міста.
Б. Процвітаюче місто — це
фінанси, що працюють на
людей.
Я впевнений, що за п'ять ро ів
ми зможемо збільшити місь ий
бюджет двічі.
Це ціл ом реально, я що проводити рамотн політи
лобіювання, інвестиційно о стим лювання та бюджетно о план вання.
Конс льтації зі спеціалістами засвідчили, що цей орієнтир — зовсім
не фантасти а.
В. Процвітаюче місто — зразо для с сідів.
Йдеться не стіль и про вирішення за альновідомих завдань,
пов'язаних із реор анізацією
ом нальних сл жб, ремонтом
житлово о фонд , приведенням
до лад дорі та в лиць, — с іль и про підвищення я ості
життя за рах но нових проривних ідей. Це масштабні інвестиційні прое ти, віддача від я их
дозволить наповнити місцевий
бюджет фінансами, забезпечити
меш анців міста висо ооплач ваною роботою і вирішити ба ато інших соціальних проблем. Ні
для о о не се рет, що за об'є тивними
хара теристи ами,
перш за все — врахов ючи
близь ість до столиці, ми можемо і маємо жити раще. Але
звич а жити за в азів ою Центр , надія лише на " аз ові"
зміни в розподілі респ бліансь о о бюджет — це рецидиви саме провінційно о мислення, за альна біда ба атьох
населених п н тів нашої раїни.
Ніхто не заважає нам стати,
новаторами — розробити і втілити в життя насправді проривний
прое т.
Г. Процвітаюче місто — це
розвин та інфрастр т ра, надто — транспорт і зв'язо .
В с часном світі неможливо
дося ти навіть с ромно о спіх ,

я що не врахов вати лобальні
перспе тиви час , що стрім о
змінюється. Ми не станемо нормально розвин тим містом,
я що автомобільні доро и, що
зв'яз ють нас із столицею та
іншими населеними п н тами,
залишаться в теперішньом їх
стані, я що на теперішньом
рівні залишиться робота ромадсь о о транспорт .
Але оловне — ми повинні ріш че прос вати с часні техноло ії, я і
нес ть передові засоби ділової
ом ні ації і нові знання. Необхідно,
напри лад, дося ти більш широ оо охоплення Інтернетом наших
станов, поставити перед собою
мет найближчим часом забезпечити ш оли міста омп'ютерами з
без оштовним для них виходом
світов Сіт .
***

Шановні оле и!
Ми орді тим, що живемо в незалежній, демо ратичній раїні, я а
по аз є в ці ро и всьом світ прилад нес оримої волі народ , йо о
пра нення до Свободи і Про рес .
Передвиборна ампанія, що
мин ла, по азала ба ато проблем,
хара терних не тіль и для нашо о
міста, але й для всієї раїни, для
всьо о народ .
На щастя, однією з об'є тивних
вимо ново о час є та, що для
бла а держави зовсім не потрібно,
щоб народ переносив біди та черові випробов вання. Бла о народ — бла о У раїни.
А це означає, що наша сміливість й ініціатива визначенні і реалізації своїх цілей, наша мітливість
— це і є просте і зроз міле всім
вираження державної політи и.
Чим ращим і ба атшим б де Вишород, чим заможнішими і освіченішими б д ть меш анці міста, тим
міцнішою б де держава!
Виправдаємо
історичний
вибір
сьо о
раїнсь о о
народ ! Посл жимо вірою і
правдою виш ородцям, нашим
шановним виборцям і с ддям!
Дозвольте особисто подя вати

Íà çàïèò ñïîæèâà÷³â

Коли б де аряча вода?
Опалювальний сезон працівни и підприємства "Виш ородтепломережа" провели напр жено, але змо ли забезпечити
місто теплом та арячою водою.
Завдя и своєчасній сплаті за
посл и теплопостачання с млінних споживачів та пере ляд
тарифів з 15.10.2005р., я і по ривали затрати до 1 січня 2006
ро , підприємств не від лючали енер оносії.
Газові омпанії та РЕМ змінили з 1 січня 2006 р. вартість
аз для підприємств ом нальної теплоенер ети и з
213,825 рн. за 1000 м3 до
309,45 рн., а вартість еле троенер ії з 0,3029 рн. до 0,32
рн. за 1 Вт (що виявилося
замало).
З 01.05.2006 р. ціни на енероносії знов для населення,
бюджетних станов та підприємств теплоенер ети и збільш ються. Імпортований природний аз, отриманий за онтра тами, ладеними на ви онання міжнародних до оворів
У раїни, ошт є 329,10 рн. за
1000 м3, а аз, отриманий за
онтра тами, що не підпадають

під мови міжнародних до оворів У раїни — 383,40 рн. Я е
остаточне рішення прийме
НКРЕ У раїни, передбачити
с ладно, том сьо одні оловне
завдання ожно о (і споживача,
і підприємства) — своєчасно
розрахов ватися за отримані
посл и. В цілом підприємство
на 70 відсот ів проводить
щомісячні розрах н и за аз.
Чом
сьо одні
відс тня
аряча вода? Попередній до овір на постачання
аз
в
опалювальний період
ладався з 01.01.06 р. по 30.04.06
р. На літній період щоро
ладається новий до овір.
Розрах н и проводяться стовідсот ово.
Я
повідомила начальни
філії ВАТ "Київобл аз",
них
немає аз , щоб забезпечити
підприємства теплоенер ети и
для при от вання арячої води.
Наш оле тив сподівається,
що дане питання б де вирішено найближчим часом.

Антоніна ВЕРЕЩАК,
заст пни
дире тора ВРКП
"Виш ородтепломережа"

Виш ород
Фото Андрія МЯТНИХ
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ромаді міста, я а обрала мене
місь им оловою, за висо
довір . Для мене це вели а
честь і відповідальність. До лад
всіх з силь, щоб цю довір
виправдати.
Дя ю за ва !
А зараз продовж ємо наш робот .

Шановні деп тати!
Це перша сесія Виш ородсь ої
місь ої ради V с ли ання. Вона
рочисто започат вала повноваження ожно о з нас.
Урочистість — це завжди приємно, та поперед на нас че ає ба ато роботи, том що потрібно
прийняти низ важливих рішень
ради. Ми маємо обрати се ретаря
ради, визначитися щодо іль ості
постійних омісій ради та затвердити їх с лад, затвердити новий
с лад ви онавчо о омітет , штатний розпис апарат ради та її ви онавчо о омітет , визначитися
щодо за ріплення деп татсь о о
орп с за о р ами і та е інше.
Це д же важливі рішення,
ос іль и вони впливатим ть на
наш подальш робот . Нам
необхідно визначитися, я ми
б демо діяти в цьом напрям .
Я пропон ю не за ривати сесію,
а провести її др е пленарне
засідання вже через де іль а
днів, про що ожно о з вас б де
повідомлено
додат ово.
Я
д маю, заперечень не б де. У
разі вини нення запитань чи
пропозицій, прош всіх заходити до абінет місь о о олови
для їх вирішення. Дозвольте
перше пленарне засідання першої сесії вважати за ритим."

Влас. інф.
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Заяв и від населення з
26 вітня по 04 травня:
Сантехнічні роботи (надійшло — 126; ви онано —
87).
Еле тродільниця (надійшло
— 28; ви онано — 24).
Ремонтно—б дівельні
роботи: прибирання сміття в
підвальних
приміщеннях
(надійшло — 2; ви онано —
2); ви отовлення бр с ів для
лаво
(надійшло — 30;
ви онано — 30); прочищення
вент аналів (надійшло — 6;
ви онано — 6); ви отовлення
зонтів
(надійшло
—
4;
ви онано — 4).
О ляди вартир за заявами
затоплень (надійшло — 6;
ви онано — 6).
Ви онання сторонніх замовлень: ошториси, ви опіров и і т. ін. (надійшло — 4;
ви онано — 4).

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

ВІВТОРОК 9 ТРАВНЯ 2006 РОКУ

ПОНЕДІЛОК 8 ТРАВНЯ 2006 РОКУ

Виш ород

Телепро рама
ІНТЕР

6 травня 2006 ро

УТ-1

1+1

06.00 Добро о ран ,
У раїно!
06.05 Ран ова молитва
06.15, 06.45 Православний
алендар
06.50 Х/ф "Винищ вачi"
08.25 Фестиваль "Свiт
талантiв"
09.05 Весняна рапсодiя
10.00 М/ф "Граф МонтеКрiсто"
10.50, 01.30 Т/с
"Батальйони просять
во ню"
12.10 Х/ф "Ви ли аємо
во онь на себе"
15.10 Унi альна У раїна
15.35 Живе ба атство
У раїни
16.00 Милосердя
16.25 Х/ф "Машень а"
17.40 Х/ф "Доля
людини"
19.35 Х/ф "Те еран-43"
21.00 Новини
21.40 Д/ф "Лiван. Позицiя 5
— 10"
22.10 По дорозi Нiмеччин
22.50 Трiй а. Кено
23.00 Новини Європи
23.40 Х/ф "Винищ вачi"
01.20 Сл жба розш
дiтей

06.30 Х/ф "Втор нення"
08.15 Т/с "Моя
пре расна сiм'я"
09.25 Я ми робимо
"Єралаш"
10.35 Концерт "Хорошi
жарти"
12.00 Т/с "Хто домi
хазяїн?"
13.15 М/ф "Земля
прадавнiх часiв-3. Час
вели ої взаємодопомо и"
14.30 Концерт К.
Брейтб р а
16.30 Х/ф "Iван
Васильович змiнює
професiю"
18.20 Т/с "Хто домi
хазяїн?"
19.30 ТСН
20.00 ТСН. ПроСпорт
20.10 Т/с "Не родись
вродлива"
21.15 Т/с "Останнiй
бронепоїзд"
22.20 Х/ф "Бон вояж!"
00.35 Х/ф "Коли
мовчать фанфари"
02.20 Я ми робимо
"Єралаш"

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

06.00 Ди а природа
06.30 Коле цiя К сто
08.15 З висоти
пташино о польот
09.25 Свiт, що шо є
10.05 Розва а ба атiїв
10.55 Хiт-парад
11.50 Таємницi вiйни
12.50 Х/ф "Чорнi
берети"
14.15 Свiт природи ВВС
15.15 Х/ф "Б в мiсяць
травень"
17.25 Х/ф "Кодова
назва "Пiвденний рiм"
20.00 Таємницi вiйни
21.10 Х/ф "38
паралель"
23.55 Х/ф "Повiсть
про справжню
людин "
01.30 Божевiльне ТБ
02.20 Х/ф "38 паралель"
04.45 Х/ф "Небесний
тихохiд"

09.20 Х/ф "Ч жий
вито "
11.40 На свою олов
12.45 Фа ти
13.05 М з/ф "Воєннопольовий романс"
14.05 Т/с "К рсанти"
16.45 Х/ф "Ма сим
Перепелиця"
18.45 Фа ти. Вечiр
19.00 Спорт
19.10 Х/ф "Сержант
Бiл о"
21.00 Х/ф "По слiд "
23.25 Х/ф "Пiдсi ай!"
01.10 Х/ф "Полювання
на Єдиноро а"
03.55 Т/с "Жiн и,
я им пощастило"

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, 14.00,
05.00 Новини
07.10 Х/ф "Сильнi д хом"
09.10 Роз мницi та
роз мни и
09.50 Провiсни и. Влада
над владою
11.10 До и всi вдома
12.00 Д/ф "Во няне пi е"
12.50 Й. Кобзон. "Листи з
фронт "
14.10 Х/ф "Шлях
"Сат рн"
15.45 Х/ф "Кiнець
"Сат рна"
17.40 Концерт
"В лонiмося вели им тим
ро ам..."
20.00 Час
20.20 Х/ф "Перед
свiтан ом"
22.00 Концерт
23.45 Х/ф "Бiй пiсля
перемо и"
02.30 Х/ф "Чорна береза"
05.10 День Перемо и

06.15, 17.45 Час. Важливо
06.25, 09.55, 12.35, 23.55
О ляд преси
06.35, 07.10, 08.10, 12.20,
22.40, 00.30, 04.55 Бiзнес-час
07.00 -- 09.00 Час новин.
Кожнi 30 хв.
07.50, 01.20 Автопiлот-новини
09.30, 23.15, 02.10, 05.35 Частайм
10.00 -- 18.00 Час новин.
Що одини
10.20 Майдан
11.55 -- 18.55 Час. Корот о.
Що одини
13.20 Д/ф "Справа честi"
14.20 У раїнсь ий п'єдестал
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
18.35 Це -- У раїна!
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

УТ-1

1+1

ІНТЕР

ТРК “КИЇВ”

ТЕТ

06.45, 09.10 М льтфiльм
07.15 Пiснi воєнних ро iв
07.25, 13.35, 20.10
Бережiть себе!
07.15, 21.15 Пiснi воєнних
ро iв
07.30, 12.00, 13.30, 15.30,
17.30, 20.30, 23.30 СТН
08.05, 21.05 5 хвилин
08.10 Концерт Г. Гар шi
09.30 Х/ф "Небесний
тихохiд"
10.50 Телес ол
11.00 Х/ф "Зор е"
14.05 Дозвольте запитати
14.20 Кiно онцерт
14.40 Мерiя
15.00 Х/ф "Два бiйцi"
16.30 Є. Завалiй. Тi днi
приходять сни...
17.00 Пiснi нашої
Перемо и
18.00 Д/ф "Чом ми
б'ємося?"
19.00 День Перемо и
21.30 Х/ф "Твiр до Дня
Перемо и"
23.45 Нiчна розмова
00.15 Х/ф "Бен ети
Валтараса, або Нiч зi
Сталiним"

06.30, 11.30, 23.00 Дивись!

06.15, 06.55 Православний
алендар
07.10 Б дiвельний
майданчи
07.20 Х/ф "Два бiйцi"
08.35 КНУКIМ
09.10 Г. Гар ша "Для вас,
ветерани!"
10.00, 12.05 Урочистостi,
присвяченi 61 рiчницi
Вели ої Перемо и
10.55, 01.30 Т/с
"Батальйони просять
во ню"
12.00 За альнонацiональна
хвилина мовчання
13.20 Наша пiсня
14.15 Х/ф "Ви ли аємо
во онь на себе"
17.10 Х/ф "Двадцять
днiв без вiйни"
19.15 Х/ф "Те еран-43"
21.00 Новини
21.25 Спорт
21.50 Д/ф "Ялтинсь а
онференцiя. Розподіл
Європи"
22.30, 01.20, 05.50 Сл жба
розш
дiтей
22.50 Трiй а. Кено
23.00 Д/ф "Тероризм"
23.40 Х/ф "Два бiйцi"
02.40 Х/ф "Хлопець iз
нашо о мiста"

06.30 Х/ф "Повiтряний
вiзни "
08.00 Т/с "Моя
пре расна сiм'я"
08.30 Концерт К.
Брейтб р а
10.20 Х/ф "Iван
Васильович змiнює
професiю"
12.05 Т/с "Хто домi
хазяїн?"
13.15 Х/ф "О шостiй
одинi вечора пiсля
вiйни"
15.00 Концерт "Хорошi
пiснi"
16.45 Х/ф
"Джентльмени дачi"
18.30 Т/с "Хто домi
хазяїн?"
19.30 ТСН
20.00 ТСН. ПроСпорт
20.10 Х/ф "9 рота"
23.05 Д/ф "Вдивляючись
9 рот "
23.45 Х/ф "Довiрена
особа"
02.05 Х/ф "9 рота"
04.25 Х/ф "Щорс"
06.20 Сл жба розш
дiтей

ТРК ”КИЇВ”

06.45 М/с "Подорож мин ле"
06.05 М/ф "При оди Флi а"
07.15, 13.35 Бережiть себе!
07.35 М/с "Новi при оди
07.20 Вiсни роботодавця
Вiннi-П ха"
07.30 СТН-тижневи
08.00 М/с "Аладдiн"
08.00 СТН-спорт
08.30 Бадьоро о ран !
08.30 Кiно онцерт
09.10 Смачно
09.00 Дiм живих iсторiй
09.55 Х/ф "Винищ вачi"
09.20 Х/ф "Дача"
11.00 День Перемо и
12.00 Ши анемо!
12.30 Київ ласичний
13.05 LG-еври а
13.00 Чорний вадрат
14.20 Т/с "Дiльниця"
13.40 Х/ф "Син пол "
15.30 Т/с "На безiменнiй
15.00 Т/с "Та е воно життя"
висотi"
15.30, 17.30, 20.30, 23.30 СТН
17.40 "Городо "
15.40 Т/с "Жiн а з ароматом
ави"
18.15 I ри патрiотiв
16.30 Кл б С пер ни и
20.00 Подробицi
16.50 Телес ол
20.20 Iнтерспорт
17.00 Добро о вечора, ияни!
20.30 Т/с "Диверсант"
17.45 Телепрес- л б
21.40 Х/ф "Свої"
18.00 Шлях до спiх
00.05 Хо ей. Чемпiонат свiт . 18.20 Концерт В. Малишева
21.05 5 хвилин
Швейцарiя -- У раїна
21.15 Дозвольте запитати
02.00 Хо ейний о ляд
21.30 Арсенальна
02.15 Т/с "На безiменнiй
21.45 Х/ф "Ва-бан -2"
висотi"
23.45 Нiчна розмова
03.55 Т/с "Дiльниця"
00.15 Київсь i мiнiатюри
04.45 М льтфiльм
00.45 Х/ф "Кач а в
апельсиновом со "
05.10 Т/с "Диверсант"

06.05 Листи з фронт
06.30 Х/ф "Че ай на
мене"
08.15 Х/ф "Два бiйцi"
10.00 Дя ємо за
Перемо !
11.25 Д/ф "Парад
Перемо и"
12.30 М з/ф "Ми про вас
пам'ятаємо"
15.30 Т/с "На
безiменнiй висотi"
17.40 Спасибi за
Перемо !
18.00 Свiтлiй пам'ятi
поле лих. Хвилина
мовчання
18.05 Концерт "Нашi пiснi
1941 -- 1945р."
20.00 Подробицi
20.20 Iнтерспорт
20.30 Т/с "Диверсант"
21.35 Х/ф "Зоз ля"
23.45 Вiйна
00.20 Х/ф "Весел а"
02.10 Т/с "На
безiменнiй висотi"
03.55 Х/ф "Два бiйцi"
05.10 Т/с "Диверсант"

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

06.00 Ди а природа
06.15 Х/ф "Че ай на
мене"
07.55 Х/ф "Повiсть про
справжню людин "
09.35 Х/ф "Два бiйцi"
11.05 Таємницi вiйни
12.00 Х/ф "Б в мiсяць
травень"
14.05 Х/ф "Кодова
назва "Пiвденний рiм"
16.35 Х/ф "Бать о
солдата"
18.15 Х/ф "О шостiй
одинi вечора пiсля вiйни"
20.00 Таємницi вiйни
21.10 Х/ф "Оле сандр
малень ий"
23.00 Х/ф "Бать о
солдата"
00.50 Енци лопедiя
таємниць
01.15 Божевiльне ТБ
02.15 Паранормальне ТБ
03.05 Х/ф "Оле сандр
малень ий"

06.25 Х/ф "Бабин Яр"
08.40 Х/ф "Ма сим
Перепелиця"
10.45 Х/ф "Офiцери"
12.45 Фа ти
13.05 М з/ф "Воєннопольовий романс"
14.05 Т/с "К рсанти"
16.45 Х/ф "Сержант
Бiл о"
18.45 Фа ти. Вечiр
19.00 Спорт
19.10 Х/ф "Ра етни "
21.15 Х/ф "Сили
природи"
23.30 Х/ф "Полювання
на Єдиноро а"
01.15 Х/ф
"Смертельне
втор нення"
04.15 Т/с "Жiн и, я им
пощастило"

06.30 День Перемо и
08.50, 16.10, 18.00 Новини
09.00 Мос ва. Красна
площа. Парад,
присвячений Дню
Перемо и
10.00 Х/ф "Вони
воювали за
Бать iвщин "
12.40 Х/ф "Диверсант"
16.20 Х/ф "Зiр а"
17.55 Свiтлiй пам'ятi
поле лих. Хвилина
мовчання
18.25 Х/ф "Грозовi
ворота"
22.00 Х/ф "Вели ий
пол оводець Геор iй
Ж ов"
00.05 Х/ф "Зна лиха"
02.30 Х/ф "Шлях
"Сат рн"
03.50 Х/ф "Кiнець
"Сат рна"
05.20 Д/ф "Росiйсь ий
полон"

5 КАНАЛ
06.05 Марафон,
присвячений за iнченню
Др ої свiтової вiйни
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, 11.20 Д/ф "Мiж
Гiтлером i Сталiним"
10.55 -- 18.55 Час
11.40, 18.35 Це -- У раїна!
13.20 "Арсенал"
16.20 Вiд рита зона
17.20 На перший по ляд
18.30, 19.00, 20.50, 23.00,
00.00, 00.45, 01.25, 05.20,
05.30 Час новин
20.00, 21.00, 04.00 Час
22.00, 02.30 Чи на п'ять?
00.50 Ко тейль

ТЕТ

ЕНТЕР-ФІЛЬМ

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 Iсторiї деталях
10.00 М льтфільм
10.30 Рят йте, ремонт!
13.00 Життя пре расне
14.00 Х/ф "Я вийти замiж
за ороля"
16.00 Життя пре расне
17.00 Рят йте, ремонт!
18.00 Зроби менi смiшно!
18.30 Т/с "Обережно,
Задов!"
20.30 М льтфiльм
21.00 Х/ф "Беремо се на
себе"
23.30 Зроби менi смiшно!
00.30 Iсторiї деталях

06.00 Са ндтре и
07.10 Дитячий сеанс
08.30 Топ-10. Кiнотрейлери
08.55 Т/с "Ходiння по
м ах"
10.40 Кiнотиждень
11.10 Х/ф "Вез ча"
13.00 Топ-10. Кiнотрейлери
13.35 Х/ф "Шаленi
рошi"
15.40 Кiнотиждень
16.20 Дитячий сеанс
17.30 Кiнофайли
17.50 Х/ф "Втеча з
Собiбора"
20.40 Дитяча аз а
21.00 Х/ф "Во няна мiць"
23.05 Постер-шо
23.20 Х/ф "Обд рити
всiх"
ЗНІМУ ГАРАЖ
01.10 Кiнотрейлери
в оренд тел:
03.15 Х/ф "Вели i
дерева"
8 (097) 734-74-55
04.45 Х/ф "Привиди на
№ 210
волi"

СТБ
06.05 Х/ф "Я що

НОВИЙ КАНАЛ

3

РТР-ПЛАНЕТА
07.00 Х/ф "Трембiта"
08.35 Кiмната смiх
09.15, 18.00 Т/с "Приречена стати зiр ою"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 03.00 Вiстi
10.10 Вiстi. Мос ва
10.20 "Городо "
10.45, 19.45, 02.00 Т/с
"Вовчиця"
11.35 Х/ф "Том що
люблю"
13.15 Реальна фантасти а
13.30 Х/ф "Золоте рча"
14.40 М льтфiльм
15.05, 06.25 П'ятий вимiр
15.30 Смiхоносталь iя
16.15 Ч дова вiсiм а
17.00 Вiстi. Спорт
17.10 Приватне життя
18.50 Театральний лiтопис
20.30, 04.10 Г мор.
Смiшний день народження
22.15 Концерт О. Митяєва
23.45 Б. Отаров. Не можна
вийти з ланцю а
вiдновлення...
00.25 Приватне життя

ТРК ”УКРАЇНА”

06.00 Срiбний апельсин
07.00 Autonews
10.30 Х/ф "Флiнсто ни" 07.30 М льтфiльм
07.45 Х/ф "Обережно,
08.25 Х/ф
12.25 Х/ф "Мiй зен
баб сю"
"Касаблан а"
09.50 Срiбний апельсин
Вiннi"
11.00 М/ф "Мiсто ча л нiв"
10.35 Т/с
12.40 Г мор
14.55 Х/ф "Во ненний
13.20 Д/ф "Таємницi старої
"Сiмнадцять
шторм"
площi"
миттєвостей весни"
14.00 Д/ф "По обидва бо и
16.45 Х/ф "Зiр а"
Перемо и"
23.50 Д/ф "Сiмнадцять
15.00 Х/ф "Вам
19.00 Репортер
завдання"
миттєвостей весни". 25
16.40 Концерт "Ювiлей.
19.10 Спортрепортер
ро iв по том "
Вiйсь овi пiснi"
18.30 Д/ф "По обидва бо и
19.20 Т/с "Вiйна.
02.00 Цар ори
Перемо и"
Се ретна зброя"
20.30 Х/ф "У серпнi 44"
04.40 Iмпреза
23.00 Концерт "Пiснi
20.20
Т/с
"Вiйна.
Дiти
05.30 Х-пансiя
Перемо и"
00.30 Х/ф "Г - а"
енерала"
РЕМОНТ
01.50 Д/ф "По обидва бо и
Перемо и"
ТЕЛЕВІЗОРІВ. 21.25 Т/с "Солдати"
03.30 Телетеатр
Тел: 45-379,
22.25 Х/ф "Фахiвець"
05.00 Щиросердне зiзнання
05.40 Се ретнi файли. Свiт
8 (050) 763-15-35 № 155 00.45 Спортрепортер
тварин
08.50 М/ф "Бе ассiн"

вiрити Лопот хiн "

ЕНТЕР -ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

06.00 Са ндтре и

07.00 Ох, вiйна, вiйна...
07.35 Х/ф "Перед
свiтан ом"
09.00 Мос ва. Красна
площа. Вiйсь овий парад
08.45 Х/ф "Втеча з
Дiм-2
09.55, 01.55 Пiснi М.
Собiбора"
Блантера
08.30 М/с "За iн "Гала ти а"
11.00 Х/ф "Людина не
11.45 Постер-шо
09.00 Iсторiї деталях
здається"
12.10
Х/ф
"П'ять
вечорiв"
12.20 Б. Отаров. Не можна
09.30 Х/ф "Третiй дар"
вийти з ланцю а
14.15 Кiнофайли
13.00 Х/ф "Дале о вiд
вiдновлення...
14.30 Х/ф "Майор
13.00, 19.00, 03.00 Вiстi
Бать iвщини"
13.15 Пiснi вiйни i Перемо и
Вихор"
15.00 Х/ф "Але ро з
14.10 Х/ф "Тан "Клим
15.55 Постер-шо
Ворошилов-2"
во нем"
16.15 Дитячий сеанс
15.45 Солдатам Вели ої
17.00 Життя пре расне
вiйни присвяч ється
18.15 Кiнофайли
16.10, 05.15 Маршали
18.30 Життя пре расне
18.35 Х/ф "До тор
Перемо и
20.30 М льтфiльм
16.55, 18.00, 03.25 Концерт,
нещастi"
присвячений Дню Перемо и
21.00 Х/ф "Дiй за
20.40 Дитяча аз а
17.55 Свiтлiй пам'ятi
обставинами"
поле лих
21.00 Х/ф "Убивство
19.30 Х/ф "Останнiй
23.30 Зроби менi смiшно!
малень ом мiстi"
ро "
00.30 Iсторiї деталях
21.20, 06.00 МХАТ- л б
23.10 Фотосесiя
22.15 Концерт
01.00, 01.30, 01.50, 02.40
23.25 Х/ф "Во няна мiць" 23.45 Х/ф "Перед
Хiтова с мiш
01.20 Кiнотрейлери
свiтан ом"
07.00 М/с "За iн "Гала ти а" 07.10 Дитячий сеанс
08.30 Кiнофайли
07.30, 12.00, 19.30, 00.00

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК “УКРАЇНА”

06.15 Х/ф "При оди
Б ратiно"
09.05 Д/ф "Сiмнадцять
миттєвостей весни". 25
ро iв потом "
10.10 Т/с
"Сiмнадцять
миттєвостей весни"
14.30 Т/с "Конвой
PQ-17"
23.20 У пош ах
с бмарини I-52
00.25 Цар ори
03.15 Iмпреза
04.45 Новi раїнцi
05.45 Х-пансiя

08.00 М/ф "По емон
назавжди"
09.35 Х/ф
"Т рборейнджери"
11.45 Х/ф "Домашнi
любленцi"
13.25 ЖВЛ. Джей Ло i М.
Ентонi
13.55 ЖВЛ. П. Хiлтон
14.25 ЖВЛ. Знаменитi пари
14.55 ЖВЛ. Дивний Лондон
15.35 Х/ф "Кевiн з Пiвночi"
17.55 Т/с "Солдати"
19.00 Репортер
19.20 Т/с "Вiйна.
Госпiталь"
20.20 Т/с "Вiйна.
Протистояння"
21.30 Т/с "Солдати"
22.30 Х/ф "Випад овий
шпи н"
00.15 Спортрепортер
00.20 Х/ф "Убити пса"
02.15 Зона ночi
04.25 М/с "Деннiсбеш етни "

06.30 Срiбний апельсин
08.10 Д/ф "Вiдбиття"
08.50 Концерт "Ювiлей.
Вiйсь овi пiснi"
09.50 Срiбний апельсин
11.00 Х/ф "Оле сандр
малень ий"
13.00 Д/ф "Таємницi
старої площi"
14.00 Х/ф "За за оном
дж н лiв"
17.30 Х/ф "У серпнi 44"
20.00 Д/ф "По обидва
бо и Перемо и"
21.00 Подiї
21.50 Концерт "Мос ва -Берлiн"
00.00 Подiї свiтi
00.30 Х/ф "Г - а"
01.50 Д/ф "По обидва
бо и Перемо и"
03.00 Телетеатр
04.00 Х/ф "Оле сандр
малень ий"
05.50 Се ретнi файли

ПОТРІБЕН
ПРОДАВЕЦЬ
на лото морозива
(санітарна ниж а)
Тел: 8 (066)
728-07-14 № 202

ЧЕТВЕР 11 ТРАВНЯ 2006 РОКУ

СЕРЕДА 10 ТРАВНЯ 2006 РОКУ

4

Телепро рама

6 травня 2006 ро
УТ-1

1+1

07.05 Ера бiзнес
08.35 КНУКIМ
08.45 Ран овi поради
09.00, 21.30 Дiловий свiт
09.20 Х/ф "Те еран-43"
10.35 Життя триває
11.15 Народна сл жба
порят н -- 01
12.05 Рах но вiд
Рах н ової
12.25 Х/ф "Двадцять
днiв без вiйни"
14.05 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, 04.25 Т/с
"Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
18.30 Бас етбол. У раїна.
У перервi -- Дiловий свiт
20.30 Вечiрня аз а
20.45 Ме алот
21.00 Новини
21.40 Спорт
22.00 А дiєнцiя
22.35 Сит ацiя
22.50 С перлото. Трiй а
23.00 Пiдс м и
23.50 По ляд

06.30 Х/ф "Рядовий
Оле сандр Матросов"
08.00 Т/с "Моя пре расна
сiм'я"
08.40 Я ми робимо
"Єралаш"
09.50 Д/с "Невiдома вiйна-2"
11.00 Т/с "Бiдна Настя"
12.00 Т/с "Хто домi
хазяїн?"
13.00 Срiбне столiття
14.00 Т/с "Моя пре расна
нянь а"
14.40 Т/с "Сiм мачо"
15.45, 20.10 Т/с "Не
родись вродлива"
16.45, 03.55 С довi справи
17.40 Т/с "Моя пре расна
нянь а"
18.20 Т/с "Хто домi
хазяїн?"
19.30 ТСН
21.15 Т/с "Останнiй
бронепоїзд"
22.20 Х/ф "Напiвiмла"
00.30 Д/с "Невiдома вiйна-2"
01.35 Т/с "Принц iз
Беверлi-Хiллз"

ІНТЕР
06.05 Карао е на майданi
06.45 Квадратний метр
07.25 Ран ова заряд а
07.40 Уро и обережностi
07.55 Ши анемо!
09.00 Новини
09.15 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
10.15 ВВС
10.55 М льтфiльм
11.20 Т/с "Вовчиця"
12.20 Т/с "Донь а
садiвни а"
13.20 Дис аверi
14.25 М/с "Каспер"
15.15 М льтфiльм
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
20.25 Т/с "Диверсант"
21.40 Фiнал К б а UEFA.
"Мiдлсборо" -- "Севiлья"
00.00 Хо ей. Чемпiонат
свiт . Iталiя -- У раїна

Виш ород

ТРК ”КИЇВ”

ТЕТ

06.45, 14.30 М льтфiльм
07.25, 13.35, 20.10
Бережiть себе!
07.30, 12.00, 13.30, 15.30,
17.30, 20.30, 23.45 СТН
08.05, 21.05 5 хвилин
08.30 Сiнема- онфетi
09.00 Дiм живих iсторiй
09.20 Х/ф "Твiр до Дня
Перемо и"
11.10, 15.40 Т/с "Жiн а
з ароматом ави"
12.10 Т/с "Тiнь"
13.00 М зей iно
13.40 М/с "Кендi, Кендi"
14.15 Телепрес- л б
15.00 Т/с "Та е воно
життя"
17.00 Молодiжна сл жба
17.50 Поради лi аря
18.00 Д/ф "Чом ми
б'ємося?"
19.00 Свiт бiзнес
19.30 Д/с "Стро ата
планета"
20.00 Бiзнес-сит ацiя
20.15 Вечiрня аз а
21.30 Х/ф "Сезар i
Розалi"
23.20 Форм ла здоров'я
00.00 Нiчна розмова

06.30, 11.30 Дивись!
07.00 Чи боїшся ти
темряви?
07.30, 12.00, 19.30 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 льтфільм
16.30, 21.00 Т/с
"Район Беверлi-Хiллз"
17.30 Т/с "Першi
поцiл н и"
18.00, 23.30 Зроби менi
смiшно!
18.30 Вели е прання
22.00 Вi на
00.30 Iсторiї деталях

06.00
Е НСа
Т Ендтре
Р - Ф ІиЛ Ь М
07.10 Дитячий сеанс
06.00 Са ндтре и
07.10 Дитячий сеанс
08.35 Кiнофайли
08.50 Х/ф "П'ять
вечорiв"
11.00 Фотосесiя
11.30, 13.40 Х/ф
"Майор Вихор"
13.10 Кiнофайли
15.20 Фотосесiя
15.50 Дитячий сеанс
18.00 Кiнофайли
18.25 Х/ф "Iм'ям татаороля"
20.40 Дитяча аз а
21.00 Х/ф "Пiдняти
"Титанi "
23.40 Х/ф "Убивство
малень ом мiстi"

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
07.00 Добро о ран , Росiє!
09.15, 18.00 Т/с "Приречена стати зiр ою"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
03.00 Вiстi
10.30, 13.20, 15.40, 19.30,
22.00, 03.30 Вiстi. Мос ва
10.45, 19.45, 02.00 Т/с
"Вовчиця"
11.35 Кiмната смiх
12.20 До ментальна
амера
13.35 Х/ф "Дете тив
Петерб рзь ої полiцiї"
15.00 М льтфiльм
15.10, 06.00 Ле енди
свiтово о iно
16.15 Нюрнбер . Остання
с тич а
17.10, 00.25 Приватне
життя
18.45 Вiстi. Подробицi
20.50, 03.45 Т/с
"Сестри"
21.40 Вiстi. С.-Петерб р
22.20 Моя срiбна ля
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
06.30, 16.35 Розва а
ба атiїв
07.25, 10.00, 22.15, 02.15
Свiтсь i хронi и
07.40, 16.25 ЦифроСвiт
07.50 Бан нота
08.00, 18.40, 20.40, 00.15,
02.40 24 одини
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
11.35, 17.35 Коле цiя К сто
12.50, 22.45 Таємницi вiйни
13.55, 00.45 Енци лопедiя
таємниць
15.30, 05.30 М/с "Р ба и"
16.00, 23.45 К нст амера
19.15, 03.05 Реальнi
спостереження
19.40 Т/с "Горець-5"
01.15, 04.40 Божевiльне ТБ
03.20 Паранормальне ТБ
04.10 Елементи

05.20 Т/с "Незаймана"
06.05 Сл жба розш дiтей
06.10, 07.45, 08.45, 12.45,
18.45, 23.30, 02.50 Фа ти
06.25, 07.50 Дiловi фа ти
06.45, 08.10 Вовоч а
07.15 М/с "Джинджер"
08.00, 08.55, 19.10, 23.45
Спорт
09.10 Х/ф "Ра етни "
11.25 Т/с "А ентство НЛС"
13.05 Каламб р
13.25 Х/ф "Сили
природи"
15.40 Т/с "Тамбовсь а
вовчиця"
16.40 Т/с "А ентство НЛС"
17.40 Т/с "Бандитсь ий
Петерб р "
19.20 Т/с "Таємницi
слiдства-4"
20.30 Т/с "Бандитсь ий
Петерб р "
21.30 Х/ф "24 одини"
00.10 Т/с "Зона"
01.10 Х/ф "Пав "
03.10 Т/с "Жiн и, я им
пощастило"
04.40 Лiнiя онфлi т

06.30 Добро о ран !
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
04.00 Новини
10.00 Малахов + Малахов
11.10 Д/ф "Приворотна
ма iя"
12.10, 03.15 Федеральний
с ддя
13.00, 01.30 Т/с
"Мот з а з пiс "
14.10, 02.30 Лолiта. Без
омпле сiв
14.55 День радiо
17.10 Кримiнальна Росiя
17.45 Т/с "Убивча сила"
18.50 Т/с "Любов я
любов"
20.00, 01.00 Час
20.30 Т/с "Оле сандрiвсь ий сад"
22.45 Д/ф "Влад Лiстьєв.
З адати все"
23.50 Нiчнi новини
00.05 Ударна сила
04.05 Маршал Ж ов.
Останнi 24 одини
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 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 "Намєдні-1992"
07.00, 08.00, 18.00 Вi на
07.15 Потерпiлi
Перемо и
08.00 Вi на
08.15 Нав оло свiт
10.00 Х/ф "Дiм, в
я ом я жив "
12.05 Х/ф "Женя,
Женеч а i "Катюша"
13.55 Т/с "П аро А ати
Крiстi"
15.00 Увесь свiт
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 Б демо жити,
Ма арович !
19.50 Ф тбол. У раїна.
"Динамо" (К) -- "Шахтар"
22.00 Вi на
22.25 Вi на. Спорт
22.40 "Намєдні-1992"
23.40 Парад Перемо и
00.40 Цар ори

06.00 Т/с "Уо ер -техась ий рейнджер"
06.45 Репортер
07.00 М/с "В ншп нш"
08.00 Репортер. Бiзнес
08.35 Фi лi-мi лi
09.15 Т/с "Кобра-11"
10.25 Т/с "Ст денти"
11.40 Х/ф "Випад овий
шпи н"
13.30 Репортер
13.50 М льтфільм
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
19.25 Т/с "Ст денти"
20.25 Ви -- очевидець
21.10 Т/с "Солдати"
22.15 Х/ф "Повiтряний
мисливець"
00.10 Репортер
00.45 Х/ф "Морпехи"
02.25 Сл жба розш дiтей
02.30 Т/с "На хвилi
спiх "
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 Подiї
11.30 Д/ф "Таємницi
старої площi"
13.00 Подiї
13.30 Концерт "Мос ва -Берлiн"
15.30 Подiї
15.55 Бас етбол. У раїна.
Плей-оф
17.55 Ф тбол. У раїна.
"Металiст" -- ФК "Хар iв"
20.00 ТБ-про рама
21.00 Подiї
21.30 Подiї. Спорт
21.40 VIP -- ви iдно,
цi аво, престижно
21.50 Х/ф "Тiль и
найсильнiшi"
00.00 Подiї свiтi
00.25 Х/ф "Втеча до
Афiни"

УТ-1

1+1

ІНТЕР

ТРК ”КИЇВ”

ТЕТ

ЕНТЕР-ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

06.00 Добро о ран ,
У раїно!
06.05 Ран ова молитва
06.10, 06.30, 07.00, 08.00
Новини
06.55, 07.55
Православний алендар
07.05 Ера бiзнес
07.45 Ера я остi
08.35 КНУКIМ
08.45 Ран овi поради
09.00, 21.30 Дiловий свiт
09.20 Х/ф "Те еран-43"
10.35 Життя триває
11.20 Територiя безпе и
12.20 Авiасалон
12.45 Край
13.40 Ваш вихiд
14.55 М льтфiльм
15.35 Кро до зiро
16.00 Т/с "Родина
Твiстiв"
16.30 П'ять iз семи
17.05, 05.05 Т/с
"Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
18.30 Бас етбол. У раїна.
У перервi -- Дiловий свiт
20.35 Вечiрня аз а
21.00 Новини
22.00 Толо а
22.50 Трiй а. Кено
23.00 Пiдс м и
23.45 По ляд

06.30 Х/ф "Небесний
тихохiд"
08.00 Т/с "Моя
пре расна сiм'я"
08.35 Я ми робимо
"Єралаш"
10.55 Т/с "Бiдна Настя"
11.50 Т/с "Хто домi
хазяїн?"
12.55 Срiбне столiття
14.00 Т/с "Моя
пре расна нянь а"
14.40 Т/с "Сiм мачо"
15.45, 20.10 Т/с "Не
родись вродлива"
16.45 С довi справи
17.40 Т/с "Моя
пре расна нянь а"
18.30 Т/с "Хто домi
хазяїн?"
19.30 ТСН
21.15 Т/с "Останнiй
бронепоїзд"
22.20 Х/ф "Неза iнчене
життя"
00.40 Д/с "Невiдома
вiйна-2"
01.35 Т/с "Принц iз
Беверлi-Хiллз"

06.05 Ми все про вас
знаємо
06.50, 17.40 М льтфiльм
07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.00 Новини
07.15 Подробицi.
Е ономi а
07.30 Ран ова заряд а
07.45 Уро и ео рафiї
08.20 Мелорама
09.15 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
10.15 ВВС
11.00 Т/с "Вовчиця"
12.20 Т/с "Донь а
садiвни а"
13.20 Дис аверi
14.25 М/с "Каспер"
15.00 Т/с "Вечiр а на
п'ятьох"
16.30 Ми все про вас
знаємо
17.55 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
18.50 Т/с "Вовчиця"
20.00 Подробицi
20.35 Т/с "Диверсант"
21.45 Х/ф "Брат"
23.50 Претенденти на
трон. Чемпiонат свiт .
США -- Чехiя

06.45, 13.40 М/с "Кендi,
Кендi"
07.15, 19.15 Свiт бiзнес
07.25, 13.35, 20.10
Бережiть себе!
07.30, 12.00, 13.30, 15.30,
17.30, 20.30, 23.30 СТН
08.05, 21.05 5 хвилин
08.30 М льтфiльм
09.00 Дiм живих iсторiй
09.20 Х/ф "Повiсть про
справжню людин "
11.10, 15.40 Т/с "Жiн а
з ароматом ави"
12.10 Т/с "Тiнь"
14.20 Життя, осяяне
расою
14.30 Т/с "Та е воно
життя"
15.20 Iнформацiйноомп'ютернi техноло iї
16.40 Ш ола майб тньо о
17.00 Добро о вечора,
ияни!
17.15 Без дiєт i рецептiв
17.50 Д/ф "Чом ми
б'ємося?"
20.00 Бiзнес-сит ацiя
20.15 Корпорацiя "Сiмба"
21.30 Х/ф "Дiти п стелi"
23.20 Вiсни роботодавця
23.45 Нiчна розмова

06.30, 11.30, 23.00
Дивись!
07.00 Чи боїшся ти
темряви?
08.30 Т/с "Першi
поцiл н и"
09.00 Iсторiї деталях
09.30 Деталi
10.30 Т/с "Район
Мелро з"
12.00, 19.30, 00.00 Дiм-2
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
01.00, 01.30, 01.50, 02.40
Хiтова с мiш

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

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 Реальнi
спостереження
07.25, 10.00, 22.15, 02.15
Свiтсь i хронi и
07.45, 16.25 ЦифроСвiт
07.50 Бан нота
08.15 Нер хомiсть
08.35 Просто...
08.50 Вибирай життя
09.10, 21.25 Шо Опри
Вiнфрi
10.35, 14.30 Свiт природи
ВВС
11.35, 17.35 Коле цiя К сто
12.50, 22.45 Таємницi вiйни
13.55, 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-5"
01.15, 04.40 Божевiльне ТБ
03.25 Паранормальне ТБ
04.10 Елементи

05.25 Т/с "Незаймана"
06.10, 07.45, 08.45, 12.45,
18.45, 23.30, 03.30 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/с "Джинджер"
09.10 Т/с "Таємницi
слiдства-4"
10.10 Т/с "Тамбовсь а
вовчиця"
11.10 Т/с "А ентство НЛС"
12.10, 13.05 Каламб р
13.30 Т/с "Полiцейсь i на
велосипедах"
14.30 Лiнiя онфлi т
15.35 Т/с "Тамбовсь а
вовчиця"
16.35 Т/с "А ентство НЛС"
17.35 Т/с "Бандитсь ий
Петерб р "
19.20 Т/с "Таємницi
слiдства-4"
20.30 Т/с "Бандитсь ий
Петерб р "
21.30 Х/ф "Iнстин т
бивства"
00.10 Т/с "Зона"
01.05 Х/ф "Не та жiн а"

06.30 Добро о ран !
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
04.00 Новини
10.00 Малахов + Малахов
11.10 Т/с "Оле сандрiвсь ий сад"
12.10, 03.15 Федеральний
с ддя
13.00, 01.30 Т/с
"Мот з а з пiс "
14.10 Лолiта
14.55 Ударна сила
15.45 Вели i пере они
17.10 Кримiнальна Росiя
17.45 Т/с "Убивча сила"
18.50 Т/с "Любов я
любов"
20.00, 01.00 Час
20.30 Т/с "Оле сандрiвсь ий сад"
21.35 Людина i за он
22.40 З. Гердт. Останнi 24
одини
23.45 Нiчнi новини
00.00 С дiть самi
04.05 Д/ф "Корейсь ий
ап ан"

06.15, 18.45, 05.05 Київсь ий
час
06.25, 09.55, 12.35, 23.55
О ляд преси
06.35, 07.10, 08.10, 12.20,
22.40, 00.30, 04.55 Бiзнес-час
07.00 -- 09.00 Час новин.
Кожнi 30 хв.
07.50, 01.20 Автопiлотновини
09.30, 23.15, 02.10, 05.35
Час-тайм
10.00 -- 18.00 Час новин.
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

06.00 "Намєдні-1993"
07.00 Вi на
07.15 Письменни i вождь
08.00 Вi на
08.15 У пош ах при од
09.45 Х/ф "Фантоццi"
11.55 Х/ф "На вiйнi я
на вiйнi"
13.55 Т/с "П аро А ати
Крiстi"
15.00 Увесь свiт. Таємницi
Азiї. С арби дж н лiв
16.00 Зна и
17.00 Нав оло свiт
18.00 Вi на
18.15 Т/с "К ла iн i
партнери"
18.40 Тра едiя силача. I.
Пiдд бний
20.00 Незба ненно, але
фа т
21.00 Паралельний свiт
22.00 Вi на
22.25 Вi на. Спорт
22.40 "Намєдні-1993"
23.45 Б демо жити,
Ма арович !
00.40 Цар ори
03.35 Iмпреза
04.40 Новi раїнцi

06.00 Са ндтре и
07.10 Дитячий сеанс
08.30 Кiнофайли
08.45 Х/ф "Пiдняти
"Титанi "
11.05 Хiт-парад
11.45, 13.40 Х/ф
"Майор Вихор"
13.25 Кiнофайли
15.20 Хiт-парад
17.45 Кiнофайли
18.05 Х/ф "Останнє
метро"
20.40 Дитяча аз а
21.00 Х/ф "Джейн Ейр"
23.25 Завтрашнє iно
23.40 Х/ф "Iм'ям татаороля"
01.35 Кiнотрейлери
03.10 Х/ф "Наречений
носив шпори"

НОВИЙ КАНАЛ

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,
22.00, 03.30 Вiстi. Мос ва
10.45, 19.45, 02.00 Т/с
"Вовчиця"
11.30, 20.50, 03.45 Т/с
"Сестри"
12.20 Чорнi дiри. Бiлi
плями
13.35 Х/ф "Вiдд шина"
15.00 М льтфiльм
15.10, 06.00 Бло нот
16.15 Родове про ляття
Гандi
17.00, 00.15 Вiстi. Спорт
17.10, 00.25 Приватне
життя
18.45 Вiстi. Подробицi
20.30 Новини льт ри
21.40 Вiстi. С.-Петерб р
22.20, 05.15 "Лас авий
май". Я створити мира
23.05 Епiзоди

ТРК “УКРАЇНА”

06.00 Т/с "Уо ер -06.00 Подiї
06.30 Т/с "Ци ан и"
техась ий рейнджер"
07.20 Срiбний апельсин
06.45 Репортер
07.50 Т/с "Шо олад з
07.00 М/с "В ншп нш"
перцем"
08.00 Репортер. Бiзнес
09.00 Подiї
08.35 Фi лi-мi лi
09.20 VIP -- ви iдно,
09.15 Т/с "Кобра-11"
цi аво, престижно
10.15 Т/с "Ст денти"
09.30 Ф тбол в особах
11.20 Х/ф "Корот е
10.00 Т/с "Ци ан и"
зами ання"
11.00 Подiї
13.30 Репортер
11.30, 05.30 Кримiнальне
13.50 М льтфільм
чтиво
14.55 Т/с
12.00, 19.20, 00.25
"Флорiсьєнта-2"
Щиросердне зiзнання
15.50 Т/с "Кобра-11"
13.00 Подiї
17.00 Т/с "По ли Тр " 13.30 Х/ф
18.00 Т/с "Солдати"
"Приморсь ий б львар"
19.00 Репортер
15.30 Подiї
19.25 Т/с "Ст денти"
16.00 Срiбний апельсин
20.30 Ви -- очевидець
16.55 Бас етбол. У раїна.
21.10 Т/с "Солдати"
Плей-оф
22.20 Х/ф "Червоний
20.10 Розсе речене XX
дра он"
столiття
00.40 Репортер
21.00 Подiї
01.00 Швид ий ол!
21.50 Х/ф "Король
01.10 Х/ф "Озеро
Гавани"
00.00 Подiї свiтi
привидiв"
01.15 Х/ф "Тiль и
03.05 Т/с "На хвилi
найсильнiшi"
спiх "
03.30 Подiї
03.25 Зона ночi
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ІНТЕР

ТРК ”КИЇВ”

ТЕТ

ЕНТЕР-ФІЛЬМ

07.05 Ера бiзнес
07.30 Б дiвельний
майданчи
07.40 Ера-е спрес
08.35 КНУКIМ
08.45 Ран овi поради
09.00, 18.30 Дiловий свiт
09.20 Х/ф "Марiца"
10.30 Життя триває
10.50 Надвечiр'я
11.20 Тр дова ниж а
12.30 Далi б де...
13.50 Толо а
14.50, 15.50 М льтфiльм
15.10 М/с "Залiзний дзьоб"
15.30 Мiстеч о Надiя
16.00 Т/с "Родина
Твiстiв"
16.30 П'ять iз семи
17.05, 04.15 Т/с "Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
18.55, 01.25 Х/ф "Басейн
Хью о"
20.30 Вечiрня аз а
21.00 Новини
22.00 Ваш вихiд
22.50 Трiй а. Кено
23.00 Пiдс м и
23.55 Темни
01.20, 05.55 Сл жба
розш
дiтей
02.55 Х/ф "Хоч зробити
зiзнання"

06.30 Х/ф "Вона
захищає Бать iвщин "
08.00 Т/с "Моя
пре расна сiм'я"
08.35 Я ми робимо
"Єралаш"
09.45 Д/с "Невiдома
вiйна-2"
10.50 Т/с "Бiдна Настя"
11.50 Т/с "Хто домi
хазяїн?"
12.55 Срiбне столiття
14.05 Т/с "Моя
пре расна нянь а"
14.45 Т/с "Сiм мачо"
15.50, 20.10 Т/с "Не
родись вродлива"
16.45, 03.15 С довi
справи
17.40 Т/с "Моя
пре расна нянь а"
18.20 Т/с "Хто домi
хазяїн?"
19.30 ТСН
21.15 Т/с "Останнiй
бронепоїзд"
22.20 Х/ф "Ус переч
смертi"
00.20 Д/с "Невiдома
вiйна-2"

06.05 Ми все про вас
знаємо
06.50, 14.20, 17.40
М льтфiльм
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.00 Новини
07.15 Подробицi
07.20, 08.10, 12.15, 20.25
Iнтерспорт
07.30 Сiм'я вiд А до Я
08.20 Вiйна
09.15 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
10.20 ВВС
11.00 Т/с "Вовчиця"
12.20 Т/с "Донь а
садiвни а"
13.25 М/с "Лiло i Стiч"
13.50 М/с "Тiмон i П мба"
14.55 Т/с "Вечiр а на
п'ятьох"
16.30 Ми все про вас
знаємо
17.55 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
18.50 Т/с "Вовчиця"
20.00 Подробицi
20.35 Пiсня-2006
22.15 Х/ф "Брат-2"
01.00 Подробицi

06.45, 13.40 М/с "Кендi,
Кендi"
07.10, 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
08.05, 21.05 5 хвилин
08.30, 14.20 М льтфiльм
09.00 Дiм живих iсторiй
09.20 Х/ф "Машень а"
10.40 Молодiжна сл жба
11.10, 15.40 Т/с "Жiн а
з ароматом ави"
12.10 Т/с "Тiнь"
13.00 М зи а мо о життя
15.00 Т/с "Та е воно
життя"
16.45 Готельноресторанний бiзнес
17.45 Подолання
18.00 Д/ф "Чом ми
б'ємося?"
19.15 Поради лi аря
19.30 Чорний вадрат
20.15 Вечiрня аз а
21.30 Х/ф "Нiчиє життя"
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
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

06.00 Са ндтре и
07.10 Дитячий сеанс
08.30 Кiнофайли
08.55 Х/ф "Останнє
метро"
11.25 Завтрашнє iно
11.35 Х/ф "Майор Вихор"
13.15 Кiнофайли
13.30 Дитячий сеанс
15.40 Завтрашнє iно
16.05 Х/ф "Обов'язо
понад се"
18.20 Кiнофайли
18.40 Х/ф "Обов'язо
понад се"
20.35 Кiно алендар
21.00 Х/ф "Небезпе а з
либини"
22.55 Кiнофайли
23.10 Х/ф "Джейн Ейр"
01.25 Кiнотрейлери
03.20 Х/ф "Афри а личе"
04.45 Х/ф "Дилема Дi а
Трейсi"

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
11.10, 20.25 Т/с "Оле сандрiвсь ий сад"
12.10, 03.20
Федеральний с ддя
13.00, 01.55 Т/с
"Мот з а з пiс "
14.10, 02.40 Лолiта. Без
омпле сiв
15.00 Особисте життя
Мерi Поппiнс
15.35 Весна
17.10 Кримiнальна Росiя
17.45 Поле ч дес
18.50 Т/с "Любов я
любов"
20.00, 01.00 Час
21.30 Вели а с переч а
23.15 Х/ф "Є ер"
04.05 Х/ф "Ти iнодi
з ад й"
05.30 Т/с "Талiсман"
06.15 Слово пастиря

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 Автопiлот-новини
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
14.35 Та а орисна
страхов а
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 Тра едiя силача. I.
Пiдд бний
07.00, 08.00, 18.00 Вi на
07.15 Письменни i вождь
08.15 Нав оло свiт
09.30 Незба ненно, але
фа т
10.30 Паралельний свiт
11.45 Х/ф "На сiмох
вiтрах"
13.50 Т/с "П аро А ати
Крiстi"
15.00 Увесь свiт. Таємницi
Азiї. За бленi храми Iндiї
16.00 Зна и
17.00 У пош ах при од
18.15 Т/с "К ла iн i
партнери"
18.40 Очевидець.
20.00 При оломшливi
ре орди свiт . Найбiльшi
с арби
21.00 Незба ненно, але
фа т
22.00 Вi на
22.40 Х/ф "Один шанс
iз тисячi"
00.40 Цар ори
03.35 Iмпреза

06.00 Т/с "Уо ер -техась ий рейнджер"
06.45 Репортер
07.00 М/с "В ншп нш"
08.00 Репортер. Бiзнес
08.40 Фi лi-мi лi
09.10 Т/с "Кобра-11"
10.15 Т/с "Ст денти"
11.20 Х/ф "Сiмейний
план"
13.30 Репортер
13.50 М льтфільм
14.55 Т/с "Флорiсьєнта-2"
15.50 Т/с "Кобра-11"
16.55 Т/с "По ли Тр "
17.55 Т/с "Солдати"
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.25 Т/с
"Дале обiйни и"
20.35 Мас и-шо
21.15 Х/ф "Правила бою"
23.55 Се с
00.30 Репортер
00.45 Спортрепортер
01.05 Х/ф "Жа чi
зв'яз и-2"
02.30 Сл жба розш
дiтей
02.35 Т/с "На хвилi спiх "

06.00 Подiї
06.30 Т/с "Ци ан и"
07.20 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 "Приморсь ий
б львар"
15.30 Подiї
16.00 Срiбний апельсин
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 Г мор
23.20 Ф тбол в особах
00.00 Подiї свiтi

ІНТЕР

ТРК “КИЇВ”

ТЕТ

ЕНТЕР ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

06.00 Кл б-700
06.35, 08.00, 18.40,
20.40, 00.15, 02.40 24
одини
07.00, 08.10, 09.00,
19.00, 00.40, 03.00 24
одини. Спорт
07.05 Реальнi
спостереження
07.25, 10.00, 02.15
Свiтсь i хронi и
07.50 Бан нота
08.35 Просто...
08.50 Вибирай життя
09.10, 21.25 Шо Опри
Вiнфрi
10.30, 14.30 Свiт
природи ВВС
11.30, 17.35 Коле цiя
К сто
12.50, 22.25 Таємницi
вiйни
13.55 Енци лопедiя
таємниць
15.25 М/с "Р ба и"
16.00, 23.55 К нст амера
16.35 Т/с "Горець-5"
19.15 Таємницi
20.15 Сильнi свiт цьо о
23.25 Таємницi, ч деса,
чарiвництво

УТ-1
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Телепро рама

06.00 Ран ова молитва
06.10 Пiдс м и
06.50 Абзац
07.00 Темни
07.45 Контролер
08.00 КНУКIМ
08.10 Форсайт
08.30 Д/с "Паломни "
09.10 Дося ти мети
09.35 Е iпаж
10.05 Пани нахаби
10.30 Хто домi хазяїн?
10.55 Вихiднi пораїнсь и
11.15, 03.10 М зи а
11.50 Х/ф "Пеппi
Дов апанчоха"
13.05 М/ф
14.35 На проб
14.50 Кордон
15.15 Контрольний па ет
15.50 Перехрестя
16.20 Х/ф "Оп дало"
18.45 Х/ф "Марлен
Дитрих. Бiло ра
бестiя"
20.40 Ме алот
21.00 Новини
21.25 Спорт
21.40 Наша пiсня
22.20 Реверс
22.50 С перлото. Трiй а
23.00 Подiї свiт
23.40 Енер опанорама

ТОНІС
06.00 Вели а планета
06.30 24 одини. Спорт
06.35 Сильнi свiт цьо о
07.00 Цiл ом неймовiрно
07.35 Усiма широтами
08.05, 05.45 Невiдома
земля
08.40 Свiт тварин
09.10 Чотирино i
адрi
та поза адром
09.45 Свiт природи ВВС
10.45 Свiт, що шо є
11.50 Коле цiя К сто
12.45 Е стремi с
13.05 Безстрашнi
13.35 Ди а природа
15.15 Мiста свiт
15.50 Хiт-парад
16.50 Розва а ба атiїв
17.45 Шо Опри Вiнфрi
18.40 Найза ад овiшi
мiсця свiт
19.15 Се рети археоло iї
19.50 Се рети iн вiзицiї
21.00 Х/ф "С ляний
м рашни "
22.45 Дива и
23.20, 04.05 Т/с "С то
ан лiйсь i вбивства"

05.20 Т/с "Незаймана"
06.05 Сл жба розш
дiтей
06.10, 07.45, 08.45, 12.45,
18.45, 00.00, 02.45 Фа ти
06.25, 07.50 Дiловi фа ти
06.45, 08.10 Вовоч а
07.15 М/с "Джинджер"
09.10 Т/с "Таємницi
слiдства-4"
10.10 Т/с "Тамбовсь а
вовчиця"
11.10 Т/с "А ентство
НЛС"
12.10, 13.05 Каламб р
13.30 Т/с "Полiцейсь i
на велосипедах"
14.30 Лiнiя онфлi т
15.35 Т/с "Тамбовсь а
вовчиця"
16.45 Т/с "А ентство
НЛС"
17.40 Ш ола ремонт
19.20 А ли бiзнес
20.30 Реальнiсть, що
шо є
21.30 Свобода слова
00.35 Автопар
01.15 Х/ф "Еле тра"

1+1
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 д. фiльм
16.45 Найроз мнiший
18.20 Т/с "Хто
домi
хазяїн?"
19.30 ТСН
20.00 ТСН. ПроСпорт
20.10 Криве дзер ало
22.30 Х/ф "Стерво"
00.30 Х/ф "Форм ла"
02.40 Х/ф "Тарас
Шевчен о"
04.30 Кiно деталях
05.15 Смачна раїна
06.00 М/ф "Подорож
мин ле"

ICTV
06.00 Фа ти
09.45 На свою олов
10.40 Т/с "Леся + Рома"
11.15 Ш ола ремонт
12.10 К хня для "чайни iв"
12.45 Фа ти
13.05 А ли бiзнес
14.05 Професiя -- репортер
14.45 Х/ф "Народжений
захищати"
16.45 Х/ф "Непристойне
везiння"
18.45 Фа ти
19.10 Квартирне питання
20.00 Фабри а раси
21.00 Х/ф "Шпи нсь i
i ри"
23.45 Х/ф "Тамара. Та,
що несе смерть"

ОРЕНДА
вартири на
тривалий стро
Тел: 8 (066)
728-07-14 № 201

06.05 Т/с "Коломбо"
07.35 М льтфiльм
08.05 М/с "Новi при оди
Вiннi-П ха"
08.35 М/с "Аладдiн"
09.00 Бадьоро о ран !
09.45 Смачно
10.20 Шанс
11.55 Ши анемо!
12.55 LG-еври а
14.10 Т/с "Дiльниця"
15.25 Х/ф "Убий мене!
Н , б дь лас а"
17.35 "Городо "
18.10 I ри патрiотiв
20.00 Подробицi
20.20 Iнтерспорт
20.30 Вечiрнiй вартал
22.35 Х/ф "Д р а"
00.40 Хо ей. Чемпiонат
свiт
02.35 Х/ф "В личний
мисливець"
04.05 Т/с "Дiльниця"
04.55 М льтфiльм

ГРТ МІЖНАРОДНЕ
06.30 Генiї та лиходiї
07.00, 09.00, 11.00, 17.00
Новини
07.10 Х/ф "Ми з вами
десь з стрiчалися"
09.30 Здоров'я
10.15 Грай, армонь
люблена!
11.10 Сма
11.30 Д/ф "Андрiй
Вознесенсь ий"
12.35 Тиждень на
"Фабрицi"
13.10 КВН-2006
14.45 Єралаш
15.15 Х/ф "Бiлi Роси"
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
21.55 Весна
23.20 Х/ф "Де
знаходиться нофелет?"
Час
01.20 Ран ова пошта

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, 23.30 СТН
08.15 Свiт бiзнес
08.30, 01.25 М льтфiльм
09.00 Корпорацiя "Сiмба"
09.20 Х/ф "Соро
перший"
11.00 Е ономiчний вiсни
11.30 Вибери своє
майб тнє
11.40, 23.00 Форм ла
здоров'я
12.00 З адай мелодiю
12.30 М льтфільм
13.10 Ш ола майб тньо о
13.30 Д/с "Морсь ий
вiдеож рнал. Пiдводний
свiт е зотичних островiв"
14.25 Д/ф "Чом ми
б'ємося?"
15.40 Квiти С. Ротар
17.45 Гаряча тема
18.25 Шлях до спiх
19.15 Плюси i мiн си
21.30 Х/ф "Лiфт йде
за роз ладом"
23.45 Х/ф "Нiчиє
життя"

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 Рят йте, ремонт!
13.00 Життя пре расне
14.00 Х/ф "Парi з
чарiвницею"
16.00 Життя пре расне
17.00 Рят йте, ремонт!
18.00 Єралаш
18.30 Т/с "Обережно,
Задов!"
21.00 Х/ф "Останнiй з
мо i ан"
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 Класи -ро . Головнi
хiти
03.40 Ме а-хiти
04.30 Тихi хiти

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.
09.30, 23.15, 02.10, 05.35
Час-тайм
10.00 -- 19.00 Час новин.
Що одини
10.15, 15.55 Це -- У раїна!
10.30 Ви пра тично здоровi
11.15 Драйв
11.55 -- 17.55 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
16.20 На перший по ляд
16.40 Та е орисне
страх вання
17.20 VIP-жiн а
17.45 Б дмайданчи
21.00, 04.00 Час
22.00, 02.30 Територiя
за он
23.00, 00.00, 05.20 Час
новин
00.45 Нi п х нi пера!

СТБ
06.15 Х/ф "Один шанс
iз тисячi"
09.00 Їмо вдома
09.30 К лiнарний двобiй
10.35 Сам собi режисер
11.40 При оломшливi
ре орди свiт . Найбiльшi
с арби
12.40 Кiмната смiх
13.45 Т/с "Афромос вич"
14.45 Х/ф "Командос"
18.00 Неймовiрнi iсторiї
охання
19.00 Заборонена зона
20.00 С ботнiй вечiр
22.00 Х/ф "Iсторiя з
намистом"
00.30 Х/ф
"Знаменитiсть"
02.50 Цар ори
05.30 Iмпреза

06.00 Са ндтре и
08.55 Х/ф "Обов'язо
понад се"
11.20 Кiно алендар
11.55 Х/ф "Обов'язо
понад се"
14.00 Х/ф "Заповiт
професора До еля"
15.50 Кiно алендар
18.30 Х/ф "Вiдп ст а"
20.25 Топ-10. Са ндтре и
21.00 Х/ф "На днi
о еан "
23.05 Кiнофайли

КУПЛЮ КВАРТИРУ,
ЗЕМЕЛЬНУ
ДІЛЯНКУ, ДАЧУ
власни а. Тел: 54259, 8 (067) 593-5555 (Лариса
Андріївна) № 197

.

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
10.30, 13.20, 15.40, 19.30,
03.30 Вiстi. Мос ва
10.45, 19.45, 02.00 Т/с
"Вовчиця"
11.30, 20.50, 03.45 Т/с
"Сестри"
12.20 Епiзоди
13.35 Х/ф "Повiтрянi
пiрати"
14.50 М льтфiльм
15.10 В. Хлєбни ов.
Подряпина по неб
16.15 Моя срiбна ля
17.10 У пош ах при од
18.45, 02.45 Дзер ало
20.30 Новини льт ри
22.25, 05.15 Фестиваль
"Юрмала"
00.00 Х/ф "Хмара-рай"

07.00 Добро о ран , Росiє!
08.40 У "Город "
08.45 Х/ф "А триса"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
03.00 Вiстi
10.10 Вiстi. Мос ва
10.20, 01.45 "Городо "
10.50 Б. Добронравов.
Умерти... На сценi
12.00 Бiблiйний сюжет
12.30 За сiмома печат ами
13.15 Х/ф "До
розслiд вання
прист пити"
14.20 М льтфiльм
14.30 У пош ах при од
16.20 Вiстi. Мос ва
16.55 Форм ла влади
17.20 Кирило Лавров
17.50 Нав оло свiт
18.15, 02.15 Т/с "Б хта
Фiлiпа"
19.20 Чесний дете тив
19.50 Нав оло смiх
20.30 К льт рна революцiя
23.40 Х/ф "До розслiд вання прист пити"

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК “УКРАЇНА”

08.50 Т/с
"Дале обiйни и"
09.50 К хня
10.30 Ульотна вiдп ст а
11.05 Жертва моди
11.50 Тач на про ач
12.15 Р йнiвни и мiфiв
13.25 Брати Сервантеси
14.00 Перевiрене на собi.
Трансвестити
15.00 Мас и-шо
15.35 Х/ф "Ш iдливий
Фред"
17.50 Весiлля за 48 один
19.00 Репортер
19.10 Спортрепортер
19.20 Х/ф "К-9"
22.05 Х/ф "Соро днiв i
соро ночей"
00.20 Т/ф "Соро днiв
нав оло се с "
01.05 Спортрепортер
01.20 Х/ф "Приб льцi—
завойовни и"
02.45 Зона ночi
05.05 М льтфільм

06.00 Подiї
06.30 Х/ф "Приморсь ий б львар"
09.00 Подiї
09.40 VIP -- ви iдно,
цi аво, престижно
09.50 Срiбний апельсин
11.00 Х/ф "Крiзь
терни до зiро "
14.00 Д/ф "Таємницi
старої площi"
15.10 М льтфiльм
16.00 Г мор
17.30 Х/ф "Людина
без обличчя"
20.00 ТБ-про рама
21.00 Подiї
21.50 Х/ф "Шостий
елемент"
00.00 Подiї свiтi
00.20 Х/ф "Колис а
ойдатиметься"
03.00 Подiї
03.30 Телетеатр
04.30 Концерт
05.40 Се ретнi файли
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ІНТЕР

ТРК “КИЇВ”

ТЕТ

ЕНТЕР ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

06.00 Ран ова молитва
06.10, 23.40 Т/с "ТАРС
повноважений заявити..."
07.15 КНУКIМ
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
11.30 Нова армiя
12.00 Х/ф "Пеппi
Дов апанчоха"
13.20 Сiльсь ий час
14.10 Вi но в Амери
14.40 Унi альна У раїна
15.05 Бла овiсни
15.50 Олiмпiйсь а панорама
16.25 Ф тбол. Лi а чемпiонiв
17.00 В остях ...
18.00 Дiловий свiт. Тиждень
18.30 Х/ф "За бленi
морем"
20.30 Е iпаж
21.00 Новини
21.50 Євробачення-2006
22.05 Далi б де...
22.50 Трiй а. Кено
23.00 Ера бiзнес . Пiдс м и
01.20, 05.55 Сл жба розш
дiтей

07.00 Бо с посправжньом . Л. Коллазо
-- Р. Гаттон
08.00 Хоч б ти зiр ою!
09.05 Лото-забава
10.00 Криве дзер ало
12.05 Бо атирсь i i ри
13.05, 18.15 Т/с "Хто
домi хазяїн?"
14.10 Х/ф "Кiт"
15.45 Зiр и
19.30 ТСН
20.00 Х/ф "Еволюцiя"
22.10 Висо а нота
22.45 Бо с посправжньом . Л. Коллазо
-- Р. Гаттон
23.50 Х/ф "Кава i
си арети"
01.55 Х/ф "Вели е
життя"
04.50 Х/ф "Пиро ов"

06.05 Х/ф "Казаам"
07.30 Про инься i спiвай!
08.25 М/с "Тiмон i
П мба"
08.55 М/с "Чорний плащ"
09.25 "Городо "
10.05 Мелорама
10.40 Карао е на майданi
11.25 Усе для тебе
12.30 Квадратний метр
13.20 ВВС
14.25 Iмена
15.15 Т/с "Дiльниця"
16.30 Х/ф "Бережись
автомобiля!"
18.25 Шанс
20.00 Подробицi тижня
20.55 Х/ф "Повiтряна
в'язниця"
23.10 На ф тбол!
23.45 Х/ф "Немає чо о
втрачати"
01.45 Х/ф "Святоша"
03.35 Т/с "Дiльниця"
04.25 Х/ф "Бережись
автомобiля!"

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
08.10, 15.15 М льтфiльм
09.20 Х/ф "Лiфт йде
за роз ладом"
10.30 Форм ла здоров'я
11.00 Працевлашт вання.
Кро за ро ом
11.30 Кл б С пер ни и
12.00 Д/с
13.10 Х/ф "Мої
любленi чоловi и"
15.00 Дiловi знайомства
15.45 Подолання
16.00 Смачна розмова
16.20 Х/ф "Соро
перший"
18.00 Київ ласичний
18.30 Мерiя
20.00 Київсь i мiнiатюри
20.30 СТН
21.10 Добро о вечора,
ияни!
22.10 Х/ф "Сiрi вов и"
00.00 М зи а

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 льтфільм
10.30 Знiмiть це не айно!
13.00 Життя пре расне
14.00 Х/ф "Цей с мний
веселий цир "
16.00 Життя пре расне
17.00 Знiмiть це не айно!
18.00 Єралаш
18.30 Т/с "Обережно,
Задов!"
21.00 Х/ф "Останнiй з
мо i ан"
23.30 Зроби менi смiшно!

06.00 Са ндтре и
07.05 Дитячий сеанс
08.25 Топ-10. Са ндтре и
08.45 Х/ф "Заповiт
професора До еля"
10.45 Кiнофайли
11.20 Т/с "Вiйна i мир"
13.40 Топ-10. Са ндтре и
14.05 Х/ф "На днi
о еан "
16.15 Кiнотиждень
16.45 Дитячий сеанс
18.15 Кiнофайли
18.30 Х/ф "Канi ли
пана Юло"
20.35 Кiнотрейлери
21.00 Х/ф "Зайвий
ба аж"
23.10 Кiнофайли
23.25 Х/ф "Залiзнi ледi"
01.15 Кiнотрейлери

07.05 Х/ф "Сильнi д хом"
10.00, 13.00, 16.00 Вiстi
10.10 Вiстi. Мос ва
10.20 Смiхопанорама
10.50 Сам собi режисер
11.35 Збiрна Росiї
12.00 Хто домi хазяїн?
12.30 Переп товi
острови
13.15 Х/ф "До розслiд вання прист пити"
14.30 Камертон
15.00 Х/ф "Дiаманти
шаха"
16.50 Ч дова вiсiм а
17.35 У вашом домi
18.15, 02.15 Т/с
"Б хта Фiлiпа"
19.00, 03.00 Вiстi тижня
20.00, 04.00
Спец ореспондент
20.30, 04.30 Лiнiя життя
22.55 Нац. iнтерес
23.40 Х/ф "До
розслiд вання
прист пити"
00.50 Т/с "Любов моя"
01.45 Камертон

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК “УКРАЇНА”

06.15 Чотирино i
адрi
та поза адром
06.50, 05.05 Цiл ом
неймовiрно
07.15, 15.45 Хiт-парад
08.15, 16.45 Розва а
ба атiїв
09.10 Е стремi с
09.30 Найдивнiшi свята
свiт
10.25 Безстрашнi
11.00 Дива и
11.30, 01.10 Вели i iлюзiї
12.25 Се рети iн вiзицiї
13.30 Мiста свiт
14.05 Се рети археоло iї
14.40 Найза ад овiшi
мiсця свiт
15.10, 02.30 Свiт, я ий
шо є
17.40 Режисери
18.45 З висоти
пташино о польот
20.00 Х/ф "Я вiльний,
я нiчий"
21.40 Х/ф "Пiд
iс"
23.20 Таємницi
00.25 Королi мафiї
02.00, 04.35
Паранормальне ТБ
03.05 Х/ф "Пiд
iс"

06.25 Х/ф "Йшов
четвертий рi вiйни"
07.50 Фа ти
08.15 К хня для "чайни iв"
08.55 Х/ф "Народжений
захищати"
10.50 Квартирне питання
11.45 Фабри а раси
12.45 Фа ти
13.05 Iмперiя
14.10 Х/ф
"Непристойне везiння"
16.00 Х/ф "Шпи нсь i
i ри"
18.45 Фа ти тижня
19.20 Т/с "Леся +
Рома"
19.45 Пiймати злодiя
20.30 Х/ф "Знайомство
з бать ами"
22.45 Х/ф "Ва а води"
01.05 Х/ф "Сповiдь
наймано о вбивцi"
02.40 Х/ф "Бо дан
Хмельниць ий"

06.30 Генiї та лиходiї
07.00, 09.00, 11.00, 17.00
Новини
07.10 В остях
аз и
08.10 Армiйсь ий ма азин
09.10 Роз мницi та
роз мни и
09.50 Д/ф "Влад Лiстьєв.
З адати все"
11.20 Неп тнi нотат и
11.45 До и всi вдома
13.00 Ф тбол. Росiя. ФК
"Мос ва" -- ЦСКА
15.00 Iмперiя
15.55 Новi пiснi про
оловне-2006
17.00 Доба
17.55 Д/ф "Роман iз
зiр ою"
19.00 Хто хоче стати
мiльйонером?
20.00 Час
20.50 Розi раш
22.15 Х/ф
"Джентльмени дачi"
01.00 Х/ф "Дворянсь е
нiздо"

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 Австралiя. Земля
поза часом
11.15 Палац Клеопатри. У
пош ах ле енди
12.20 Лi вання
стражданням. Фатальна
помил а
13.25 Новi ч деса свiт .
Оле сандрiйсь а
бiблiоте а
14.00 Ш ачi. Граф-палiй
14.25 Заборонена зона
15.25 Телефiльм
16.00 С ботнiй вечiр
18.00 Очевидець
19.00 Заборонена зона
20.00 Паралельний свiт
21.00 Кремль-9.
Снайпери на вежах
22.00 Х/ф "Людина
залiзнiй масцi"
00.00 Цар ори

07.45 Цер ва Христова
08.00 Запитайте лi аря
08.35 Тач на про ач
09.05 Усмiхнiться, вас
знiмають!
09.40 Доро а передача
10.40 Се рети пластичної
хiр р iї
11.10 К нст амера
12.05 ЖВЛ. Брiтнi i Кевiн
12.35 Т/с "Вiдчайд шнi
домо осподар и"
13.05 Точ а ипiння
13.35 При оли пiд
iпнозом
14.35 Лi а фанатiв
"Ре сона-мен"
15.10 Х/ф "К-9"
17.50 Поза рою
19.00 Репортер
19.05 ТерраРепортера.
Паперопласти а
19.15 Спортрепортер
19.25 Х/ф "К-911"
21.05 Х/ф "Флот
Ма хейла"
23.25 Ф тбол. Гол!
00.30 Спортрепортер
00.40 Х/ф "Зат нися i
поцiл й мене!"

06.00 Подiї
06.30 Х/ф "Крiзь терни
до зiро "
09.00 Подiї
09.35 Подiї. Спорт
09.50 Срiбний апельсин
11.00 Портрети ди ої
природи
11.30 Х/ф "Зоз ля з
дипломом"
13.00 Д/ф "Таємницi
старої площi"
14.10 Х/ф "Жертва
обман "
17.00 Г мор
18.00 Autonews
18.30 Х/ф "Шльопни її,
вона франц жен а"
20.20 Х/ф "9 ярдiв-2"
22.20 Ф тбольний ї -енд
23.20 Х/ф "Шостий
елемент"
01.30 Д/ф "Таємницi
старої площi"

ВЕЛИКІЙ ТОРГОВІЙ КОМПАНІЇ ПОТРІБНІ
— б х алтер — оператор ПК
(ві ом від 20 до 35 ро ів, ДР обов'яз овий!)
Звертатися за телефоном: 8 (044) 206-65-14
(20), 8 (095) 389-87-70 (Людмила) № 205
НОВИЙ МАГАЗИН ПОБУТОВИХ
ТОВАРІВ "СФІНКС":

омп'ютери, телевізори,
холодильни и, пральні машини,
азові та еле троплити, мі ро хвильові печі, єврові на та інше.
Графі роботи з 10.00 до 20.00 без вихідних.
Адреса: Виш ород, в л. Набережна, 2
(вхід з бо житлово о б дин )
Тел: 8 (066) 286-37-09 № 207

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 Д/ф "Справа честi"
10.45 Страва вiд шефа
10.55 -- 18.55 Час.
Корот о. Що одини
11.15 Енер етичний
ж рнал
11.35 Новоб дова
12.20 5 опiйо
14.20 VIP-жiн а
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
00.45 Ко тейль
02.30 Д/ф "Хронi а надiй
та iлюзiй"

ПРОДАМ ПЛИТУ ГАЗОВУ
б/в "Еле та" і витяж — 150
рн., хню — 100 рн.
Тел: 5-37-18 № 196

Ві на, двері, бал они Salamander іnternova,
Maco ф рніт ра. Тел: 8 (044) 599-69-48 № 192
На постійн
робот !
Терміново потрібні!
Касири ( з/п від 900 рн.
+ премія за 16 робочих днів! )
Звертатися за адресою ЕКОмар ет :
м. Виш ород, в л. Шол ден а, 1 або за
телефоном: 8 (296) 2-33-38, 2-35-36 № 203
Інвестиційна омпанія
АКБ "Київ" реаліз є
пл. Шевчен а, 3 (1,
вартири; вартість в. м

ПІДПРИЄМСТВУ ПОТРІБНІ НА РОБОТУ:
— рамни и (розпилювання р лої деревини)
— верстатни и; — різноробочі.
Тел: 8 (067) 4410-62-73, 8 (04496) 53-977, 22-127, 53-531

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

Кредитна спіл а "Ефе тивні фінансові
техноло ії" повідомляє, що за альні збори членів редитної спіл и відб д ться 10 червня
2006 ро об 11.00 за адресою: Київсь а обл.,
м. Виш ород, в л. Шол ден а, 6-В, оф. 15.
Правління КС "Ефе тивні фінансові техноло ії"

№ 129

№ 206

Виш ородсь а центральна районна лі арня
Київсь ої області запрош є на робот :
ЛІКАРЯ-ПЕДІАТРА в Катюжансь медичн
амб латорію (з наданням вартири); ЛІКАРЯТЕРАПЕВТА в Федорівсь медичн
амб латорію (з наданням житла при
амб латорії)". По довід и звертатись
за тел: 8 (296) 5-64-45 № 200
У зв'яз
з розширенням штат
ЕКОмар ет терміново потрібні:
— асири (без ДР), з/п від 900 рн.
— продавці (без ДР), з/п від 850 рн.
— оператор ПК, з/п від 870 рн.
Звертатися за адресою: м. Виш ород, в л. Шол ден о,
1 або за телефоном: 8 (296) 2-33-38 № 204
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

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

№152

Тема

Виш ород
12 òðàâíÿ — Âñåñâ³òí³é äåíü ìåäñåñòðè

Íàø ñâÿòèé îáîâ'ÿçîê —
óâàãà äî ñòàðøèõ
Старість че ає на ожноо з нас. І святий обов'язо
молодих — я найбільше приділяти
ва и
людям похило о ві , з
терпінням і любов'ю ставитись до них.
Одино ими людьми похило о
ві опі ється районна ор анізація Товариства Червоно о
Хреста, я
очолює Таміла
Орел. Завдя и їй ор анізовано
імнат меди о-соціальної допомо и при Димерсь ій селищній раді. Кожно о дня валіфіовані медичні працівни и
приймають т т літніх жителів
селища та надають необхідн
медичн допомо .
Самотніх ромадян похило о
ві
та інвалідів
селищі
Димер — понад вісім десят ів
осіб. О рім медичної допомои, сестри милосердя надають
їм моральн підтрим
і виріш ють ба ато питань, пов'язаних з достав ою хворим та
немічним необхідних лі ів та
прод тів харч вання, оплатою
ом нальних посл .
Праця червонохрестівців не
з ле их. У Димері чимало
лежачих хворих, є серед них і
ті, від о о відмовились навіть
рідні. Саме їх насамперед і відвід ють сестри милосердя,
щоб на од вати, ви онати
призначення лі аря. Старі люди
з нетерпінням че ають медичної сестри, чия лас а й добрі,
т рботливі р и та потрібні їм

Меди о-соціальна
імната
Червоно о Хреста в селищі
Димер
в їхньом неле ом житті.
Медичні сестри лі ють не
тіль и фізичн нед , а й д ші
своїх підопічних. Адже
ожноо з них в житті б ли неле і
випроб вання.
Галина Корніївна Уховсь а,
1927 ро народження, підлітом працювала під час війни в
оспіталі, допома ала пораненим. Марія Іванівна Кондратено, 1927 ро
народження,
б ла в партизансь ом за оні
Ковпа а. Марія Іванівна Я бчи , 1927 ро
народження,
б ла підліт ом вивезена до
Німеччини,
де
три
ро и
працювала на прим сових
роботах. Катерина Іванівна
Довжен о, 1918 ро
народження, дова за ибло о на
фронті, переселен а з Чорнобильсь ої зони відч ження. Ці
люди бачили ба ато оря і
смерті, і ч йне відношення до

них сестер милосердя зі ріває
та зцілює їхні д ші.
В роботі Червоно о Хреста
без орисно бер ть
часть
волонтери,
чні Димерсь ої
за альноосвітньої ш оли №
1 та Димерсь ої
імназії.
Потрібно
привчати
наш
молодь дбати про старих
людей, щоб наші дід сі та
баб сі жили в теплі та любові
юних. Тоді старість не драт ватиме, оли молоді б д ть т рб ватися про старість, тим паче — одино .
У Димері є люди, я і допома ають виріш вати на альні
проблеми Червоно о Хреста,
надають спонсорсь допомо. Це приватні підприємці:
Юрій Чалий, Марія Жадоб о,
Валентина Сироват а, Сер ій
Бастиль, Ми ола Мовчаню ,
Оле сій К ліш, Володимир
Ситні , Петро Жадоб о, ерівни фабри и "Промінь" Ми ола Т рчан о, ерівни райспоживспіл и Ніна Банд р о,
ерівни Димерсь о о е спериментально-механічно о
завод Володимир Ло винено. За надання бла одійної
допомо и товариств Червоно о Хреста низь ий Вам
лін. Хай Бо береже Вас,
хай доброта Ваших сердець
не знає меж!

Світлана САПОН,
медична сестра ТЧХ,
смт. Димер
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Ш ільні ро и зазвичай запам'ятов ються ці авими
подіями. Однією з та их приємних з адо для чнів із
імназії "Інтеле т" стала поїзд а до Британсь ої ради,
ди запросили дітей для часті в розробці про рами
для чнів 5-х ласів із Безпе и життєдіяльності.
10 чнів 5-Б лас , разом із
своєю вчитель ою іноземної мови
Ганною Г ла овою, відвідали Британсь рад . Для них б ли проведені тренін ові заняття, остям
по аз вали зраз и пла атів, а діти
відповідно до сво о ві реа вали
на ці пла ати, давали свої ре омендації щодо їх дос оналення.
Своїми враженнями від поїзд и
діляться Валя Пілянсь а, Настя
К ця , Маша Шамота та Віталій
П ач.
Валя П.: У Британс ій раді ми
побачили ба ато ці аво о. Найбільше сподобалися омп'ютери: можна
одночасно
ратися і вивчати
ан лійсь мов . Поб вали ми в
бібліотеці, звід и читачі бер ть додом ан ломовні ниж и, відео асети
та DVD-дис и. Я записалася в бібліоте і тепер змож дивитися фільми,
а оловне — читати свіжі ж рнали і
азети ан лійсь ою мовою.
Настя К.: Нам б ло приємно
поспіл ватися з ан лій ою Хелен.
А ще в Британсь ій раді є дитячий
точо , де можна ратися.
Віталій П.: Я вперше побачив
справжню онференцію, а ще —
я бізнесмени по телефон об оворюють новий до овір між
У раїною та Ан лією. В Британсь ій раді є рси ан лійсь ої
мови. Це добре, бо зараз
ан лійсь а потрібна
ожній
освіченій людині, і вважаю, що
вчити її з носіями мови, я т т, —
най раще. В бібліотеці ба ато
нижо , інформації. Для мене це
важливо, бо я д же люблю читати (я с азали б ан лійці, та ий
собі "book warm" — ниж овий

хробачо ).
Маша Ш.: Мені б ло незвично
бачити в бібліотеці, о рім нижо ,
ще й омп'ютери, телевізори,
а діосистем . Та о о в наших
бібліоте ах немає, я б ла вражена.
А ще мені сподобалося вдос оналювати пла ати на тем ВІЛ-СНІД .
Нам пропон вали іль а варіантів, і
ми радили, що раще змінити. Нам
с азали, що через півро -рі
б д ть вип щені пла ати, до створення я их дол чилися і ми.
А недавно в імназію завітав ість
із Вели обританії — дире тор
ш оли ан лійсь ої мови КАВЕНДІШ
Фрітц Пан е (НА ФОТО). Він відвідав ро и, розповів чням про
себе, про свою ш ол , посл хав
розповідь дітей про наше місто,
імназію, відповів на запитання
чнів.
Гімназія "Інтеле т" нама ається
розширювати зв'яз и з різними
ор анізаціями, зо рема й для то о,
щоб імназисти мали можливість
дос оналювати свої знання з іноземних мов.

Ярослава ТИМОШЕНКО

×è ëþáèòå âè ôóòáîë òàê, ÿê ëþáèìî éîãî ìè?..

Дев'ятнадцято о вітня поверн лася із за ордонно о т рне оманда юна ів 1990
р. н. Виш ородсь о о ф тбольно о л б "Чай а", я а брала часть міжнародном т рнірі з ф тбол Orange Cup-2006 м. Оммен (Голландія) та провела іль а
товарись их з стрічей на полях Польщі та Німеччини.
Перша ф тбольна з стріч відб лася на тами Херена принесла впевнен перемо
польсь ій землі, 12 вітня, і с перни ами нашим ф тболістам (3:0). М'ячі забили:
наших юна ів б ли одноліт и з міста Вілюнь Денис Уховсь ий, Оле Панчен о та Антон
(близь о 30 тисяч. меш анців). "Чай а", Капл нов. Наст пн р , вже через один
незважаючи на те, що рала "з оліс", по а- після першої, зі рали з нічийним рах н ом
зала більш змістовн і расивіш р , ніж її (0:0). Наша оманда мала і ров перева
с перни , і перемо ла з рах н ом 2:0. Голи та 3-4 реальних на оди забити м'ячі, але
цим не с ористалася. Хоч відзначити д же
забили: Оле Панчен о та Іван Дяч ов.
У олландсь ом Оммені від риття т рні- об'є тивне с ддівство цих двох з стрічей.
Наст пний день е замен вав наші нерви
р та перші дві ри відб лися 14 вітня, під
е ідою відомої німець ої фірми "Адідас": та волю до перемо и. Щоб посісти перше
назвали всі л би, д ховий ор естр ви о- місце р пі, "Чайці" потрібно б ло обі ранав національні імни держав- часниць т р- ти д же сильн оманд "Ейнтрахт", я а
нір , небо над стадіоном злетіла безліч попередні свої поєдин и ви рала з рах нольорових над вних льо . Брали в т рні- ом 2:1 і 5:0. Та ще й молодий німець ий
рі часть юна и ві ом 11-17 ро ів та дівчата арбітр б вально "нищив" наш оманд .
ві ом 17 ро ів — дві р пи по 4 оманди в Відверто р б р "Ейнтрахт " с ддя "не
ожній. Нам припало вист пати з німець и- помічав", зате наш бі по аз вав р ою
ми л бами BSV Heeren, MTV Hibergen та весь час. Перший тайм приніс рах но 0:0.
Під інець др о о тайм , після зарахованоSC Entracht Shkeuditz.
Перша ра оманди "Чай а" з ф тболіс- о м'яча наші ворота (з положення поза

рою), наші равці почали апелювати до
арбітра, і той вил чив з поля воротаря
"Чай и" та польово о равця. Дев'ятеро
наших ф тболістів, що залишилися на полі,
не проп стили жодно о м'яча. Гра завершилась 1:0 на ористь німець ої оманди.
Через один на нас че ала півфінальна
ра з переможцем р пи В, омандою ФК
"Дарниця" з міста Києва, я а своїй р пі
перемо ла сіх с перни ів. Заспо оївшись
після ри з німцями та зібравшись з силами, ми вийшли на поле боротись за вихід
до фінал . На почат
ри форт на від нас
відхилилась. Ми втратили на я ийсь час
онцентрацію ва и в обороні, і равці
"Дарниці" цим с ористались — 1:0.
У др ом таймі ми додали швид ості
та зла одженості дій центі поля та нападі,
зробили все, щоб с перни помилявся в
обороні. В я ийсь момент равець "Дарниці" перервав дар ворота р ою. Пенальті
чіт о реаліз вав Денис Уховсь ий (1:1 і
серія пенальті). Вправність і нерви нас
виявились ращими, перемо а (6:5) - і ми
фіналі т рнір .
Наші с перни и по фінал
мали
більше час на відпочино (приблизно 2
одини), і це б ло с ттєво. Та ми повинні б ли довести, що ідні рати фіналі,
що ми не слаб іші за с перни а, хай
ві ом і молодші.
Гімн У раїни перед фінальною рою надихн в наших хлопців, ми взяли ініціатив
свої р и, та все ж перший тайм завершився нічийним рах н ом (0:0). На почат
др о о тайм , після подано о
тово о,
Оле Панчен о "розібрався" штрафном
майданчи с перни а і точно пробив —
1:0. Ми повели в рах н . Далі ра пішла на
з стрічних
рсах. За сім хвилин до
фінально о свист а арбітр "знайшов" с мнівне пор шення в
т
штрафно о
майданчи а нашої оманди. Пенальті — і
1:1. Знов , щоб виявити переможця, дове-

лося зверн тись до серії одинадцятиметрових штрафних дарів. Німець а оманда
пробила пенальті раще — 4:3.
Далі б ли сльози на очах, на ородження
оманд, пре расні б и, медалі та дипломи. Т рнір завершився фото раф ванням
оманд.
Наст пним етапом нашо о т рне б ли
товарись і поєдин и
німець их містах
Штоттель та Бад-Зеебер , що неподалі
Бремена та Гамб р а. Наша оманда провела ці поєдин и неосновним с ладом,
том що дея і наші ф тболісти б ли травмовані. О рім то о, б ла можливість зі рати
тим равцям, хто менше рав на т рнірі. У
Штоттелі ми зі рали нічию (0:0) Бад-Зееберзі два поєдин и принесли перемо
нам (3:0 та 3:2).
На ородою стала й е с рсія по Бремен , фото раф вання старо о міста. Надто
сі хотіли сфото раф ватися біля пам'ятниа бременсь им м зи ам.
Ця поїзд а справила вели е враження, я
на моїх підопічних, та і на мене само о. Ми
побачили, я ба ато
державах Європи
робиться для розвит ф тбол . Про та
іль ість ф тбольних полів пре расної я ості нам можна тіль и мріяти. Десят и
роздя алень з д шовими та арячою водою,
вели а іль ість м'ячів для трен вань равців, е іпіров а оманд — все це просто
шо є. Що вже оворити про мови проживання! Та ми віримо, що й наша держава
матиме та ж ф тбольн
льт р , бо наша
поїзд а відб лася за підтрим и людей, я і
не байд жі до дітей, до ф тбол : олови
РДА Ростислава Єреми, новообрано о
мера м. Виш орода Ві тора Решетня а,
дире тора фірми "Б д омпле т" Валерія
Ви овсь о о, фірми "Київмісь б д", дире тора ма азина "Віта" Оле сандра Семенова, дире тора ма азина "Майстер".

Оле сандр ЧЕРКАЙ,
тренер
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Калейдос оп

Виш ород
На цьом

Учасни и он рс разом із ж рі, всі задоволені — добре попрацювали
Юні співа и і співач и з
сьо о Виш ородсь о о район демонстр вали 29 вітня
своє мистецтво на фінальном т рі районно о он рс .
Люди співають, оли д ша хоче
висловитися. Співочі олоси із ш іл
район висловлювалися зі сцени
Центр "Дивосвіт". А оцінювало
во альн
під отов , х дожню
я ість реперт ар і м зично о
с провод , сценічний образ онрсанта висо опрофесійне ж рі:
хормейстер та ерівни во ально о
ансамблю
"Гармонія"
Ірина
Мань о та ви ладач ри на банд рі

і лас во ал Леся К ліс із Виш ородсь ої м зичної ш оли, а та ож
працівни и Центр "Дивосвіт" —
Олена Мо иль ( ерівни во альноо ансамблю "ПроЗорі" та ансамблю сопіл арів "Р м'яно "), Катерина Караваєва ( льтор анізатор), Олена Андріяш (дире тор
Центр , олова ж рі).
Не знаю, я , але ж рі здійснило
подви — визначило переможців.
Номінація "Естрадний во ал".
Молодша ві ова ате орія (8-12
ро ів)
ІІІ місце посіла 10-річна Анастія
ГОЛУБ із Глібівсь ої ЗОШ за пісню

Виш ородсь а місь а рада о олош є
он рс на заміщення ва антних посад:
— завід вач юридичним
відділом
Вимо и: освіта вища юридична,
знання омп'ютера, стаж роботи за
фахом не менше 3 ро ів, вільне
володіння
раїнсь ою мовою,
бажано посвідчення водія.
— спеціаліст І ате орії юридично о відділ
Вимо и: освіта вища юридична,
знання омп'ютера, стаж роботи за
фахом не менше 1 ро , вільне
володіння
раїнсь ою мовою,
бажано посвідчення водія.
— завід вача фінансово-

Ëþäè íàøîãî ì³ñòà

б х алтерсь им відділом
Вимо и: освіта вища е ономічна,
володіння омп'ютерною про рамою 1С, досвід роботи б х алтером в бюджетній станові, вільне
володіння раїнсь ою мовою.
— спеціаліст І ате орії
Вимо и: освіта вища, володіння
омп'ютером, вільне володіння
раїнсь ою мовою, знання діловодства.
По довід и звертатися за адресою:
м. Виш ород, пл.. Шевчен а, 1,
аб. 63-а або за тел: 54-554

Цьо о звичайнісінь о о собі
чолові а знають і поважають ба ато виш ородців.
Невисо ий на зріст, сма лявий,
я
раїнець з Півдня, хіба що різий профіль в аз є на походження
з Вірменії. Днями він сидить на
своєм
робочом
місці біля
ощад аси. Вист є молот ом по
підборах, тя не дратв , підшиває,
фарб є, латає, вставляє "блис ави" в чобіт и. До ньо о приносять
арне модельне вз ття — прошити, щоб довше носилося, — і еть
зношене, та зр чне, від я о о но а
не піднімається відмовитися, і старе-розбите, бо іншо о нема.
Не овір ий чоботар іноді відмовляється (т т вже нема чо о
ремонт вати!), та недов о, я що
це баб ся-пенсіонер а: зроз міло

Фото Андрія МЯТНИХ

Öîê, öîê, ÷îá³òîê

ж, на пенсію ново о вз ття не
пиш. Може й наполя ати на
своєм , оли вередливий лієнт
вима ає зрізати підбора. Чоботар
знає, я зробити, йо о р и наче
не ремонт ють, а ліплять вз ття.
Він набиває неслизь
м на підбора, і врятований череви вдячно
обіймає но
сво о хазяїна,

ШВЕЙНОМУ ВИРОБНИЦТВУ
на постійн робот ПОТРІБНІ:
ШВАЧКИ
(з/пл від 1 000 рн. + бон с);
ЗАВ. СКЛАДОМ
з навич ами інд. пошив
(з/пл. 650 рн. + % + бон с);
ТЕХНОЛОГ-ЗАКРІЙНИК
(з/пл. від 1 500 рн. + бон с).
Тел: 8 (044) 599-09-66;
585-27-02;
8 (067) 786-42-86 № 189

"Десять ро ів". ІІ — виборола
Марина ТИЩЕНКО з Лебедівсь ої
ш оли за пісню "Пропала соба а".
(Вона ж та її подр ж и-одно ласниці й постановниця номер , вчитель а Тетяна К цен о, стали володарем
спеціальної
на ороди
"Най ращий
онцертний номер".) На перш ж сходин
зійшла переможниця районно о
он рс естрадної пісні й часниця
обласно о он рс "Калиновий
дзвін", вихован а во альної ст дії
Центр "Дивосвіт", чениця Катюжансь ої
ш оли
Анастасія
РУДЕНКО. Пісня, я вона ви он вала, називається "Мат ся навчила". Видно, мат ся та и навчила
Наст сю і співати, і перема ати на
он рсах.
Старша ві ова ате орія (1317 ро ів)
"А понад орами…" пройшла і
на ІІІ місці опинилася зіроч а
Лютізь ої
ш оли
Наталя
ДІДКІВСЬКА. Пісня "У раїна"
ви онанні Тараса БЛОЩУКА з
Димерсь ої ЗОШ № 1 піднялася
на ІІ сходин . Перш поділили
між собою аж двоє: лютізь а
дівчина зі співочим прізвищем
Марина ЖАВОРОНКОВА (пісня "Вода") та Оле сандра ЛЕЩЕНКО
(во альна ст дія Димерсь о о
відділення Центр "Дивосвіт"), я а
піснею "Намалюю" розб рхала
наш фантазію та за вітчала її
чарівними образами.
Один з цих образів — філософсь о-ліричн пісню "Во онь"
відзначило ж рі: спеціальн на ород "Най ращий сценічний
образ" отримала Оль а БАБІЙ з
Димерсь о о відділення Центр
"Дивосвіт", я а не тіль и співала,
а й майстерно а омпан вала собі
на ітарі.
долаючи чималі відстані.
Чоботаря зв ть Самвел. Приїхав
з Вірменії після землетр с . Б дівельни за фахом, Самвел Бодоян
(НА ФОТО) — справжній чолові .
За трьох дітей і др жин Гаяне відповідає він, олова родини: і житло
знайти, і на од вати, і вдя ти, і
захистити, і вивчити.
Старший син Степан за інчив
ш ол з відзна ою, зараз вивчає
е ономі і ібернети в інстит ті.
Донь а Наре — ст дент а першорсниця КРОК . Менший, Таврос,
іще ш оляр. Вони вже, можна вважати,
раїнці: опан вали мов ,
адапт валися до місцевих мов.
Самвел М радович теж став частою нашої ромади: робить орисн
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"Пропав наш соба а," —
ж ряться четверо ласниці із
Лебедівсь ої ш оли разом із
соліст ою Мариною Тищен о.
Номінація "Народний во ал" не
ділила он рсантів на ві ові ате орії, бо народні пісні не мають ві ,
тор аються серця і старих, і малих.
ІІІ місце, засл хавшися піснею
"Тече вода", ж рі віддало во альном ансамблю "Десняноч а" з
Ж инсь ої ш оли. II — під чні
оплес и
зал
виспівали
й
витанцювали запальні Антоніна
КАЙТАНЮК та Ярослав ГАМАНЮК
з Новопетрівсь ої ЗОШ № 1 ("Ой,
чорна я си, чорна…" ). Першої сходин и п'єдестал дося ла Анна
БОГДАН із Новопетрівсь ої ш оли
№ 3, я а проспівала шевчен івсь
"Зоре моя, вечірняя" під власний
а омпанемент на банд рі.
Ш ода, що не започат вали
номінацію "Спів чий олос Виш ородщини", — т т, без мовно, сі б
посіли перше місце. А ще мені
хочеться разом з лядачами та
вед чими Ніною Тона анян і Оле сандром Бой ом побажати часни ам он рс : " Голосно с ажіть
собі і всім: — Хоч б ти зір ою!" І
ваше
бажання
обов'яз ово
здійсниться.

Катерина МАЗУР-ФЕДОРЧУК
справ і вихов є ч дових дітей, сподіваємося, майб тніх видатних ромадян нашої держави. Б ва, поч єш
та е: — Понаїхали т т...
Та , приїхали і працюють, і їхня
праця має попит, бо не че ають
манни небесної від держави, а
заробляють на сім'ю, не п'ють- ляють, а ставляться до своєї праці
з любов'ю і відповідальністю. І я
ч дово, що в раїнсь ом візер нз'являються нові, яс раві ольори, а з нами пор ч — добрі с сіди,
арні фахівці, важні бать и і просто хороші робочі люди. Та і, я
Самвел.
Хай ваше вз ття після йо о вправних р носиться дов о-дов о!
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6 травня — День Вели ом чениа Юрія (Геор ія) Побідоносця; 150
ро ів від дня народження Зі м нда
Фрейда (1856-1939), австрійсь о о
психіатра, засновни а психоаналіз ;
70 ро ів від дня народження
М.М.Фещен а (1936), раїнсь о о
архіте тора
7 травня — 580 ро ів від дня
народження Джованні Понтано
(1426-1503), італійсь о о поета- маніста; 145 ро ів від дня народження Рабіндраната Та ора (18611941), індійсь о о письменни а,
ромадсь о о діяча; в Києві 101 рі
том спор джено ф ні лер; 1995
ро від рито пам'ятний зна м чени ам Дарниць о о онцтабор
8 травня — Міжнародний день
Червоно о Хреста і Червоно о Півмісяця; 100 ро ів від дня народження Роберто Росселіні (19061977), італійсь о о інорежисера;
1999 ро
в Одесі від рито
пам'ятни родженцю міста, Герою
Радянсь о о Союз , омандир
підводно о човна "С-13" О. Марінес
9 травня — День Перемо и; 120
ро ів від дня народження С.А.Твердохліба (1886-1922),
раїнсь о о
поета і пере ладача
10 травня — 30 ро ів від дня
народження Івана Цан ара (18761918), словенсь о о письменни а
11 травня — 125 ро ів від дня
народження В.Ф.Ерна (1881-1917),
російсь о о філософа, п бліциста;
100 ро ів від дня народження
В.К.Кетлінсь ої
(1906-1976),
російсь ої письменниці
12 травня — Всесвітній день
медичної сестри; 70 ро ів від дня
народження І.С.Марч а (1936),
раїнсь о о х дожни а
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