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Виходить
з 4 листопада 1995 ро

С бота, 24 червня 2006 ро

День медично о працівни а

Про розрах н и з
ощад нижо
Читайте на стор. 2

До Дня медично о працівни а в а товом залі Виш ородсь ої центральної районної лі арні відб лись рочисті збори. Управління охорони
Читайте на стор. 7 здоров'я Київсь ої облдервідзначило 8
Завітайте до м зею жадміністрації
медичних працівни ів Почесними рамотами.
ончарства
Подя и від Виш ородсь ої
Читайте на стор. 7
райдержадміністрації отримали
22 особи (вр чав заст пни
олови РДА Ми ола Гав— Виш ородсь
ромад — лінсь ий). Місь ий олова Ві з Днем Констит ції У раїни, тор Решетня разом з в.о.
оловно о лі аря Ларисою Мед— працівни ів митниць — з ведь (НА ФОТО справа) вр чиДнем митної сл жби У раїни,
— всіх, хто ві ом і д шею
молодий, — з Днем молоді.
Добра і зла оди, мир й
бла опол ччя вам та вашим
родинам.

К ди б не йшов ти —
з пинись і цій мо илі
лонись
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ли працівни ам Вишородсь ої ЦРЛ 50
цінних подар н ів.
На свят ові збори
б ли запрошені ветерани медичної справи: молоді лі арі
поч ли привітання від
Віри А имівни Федорен о (НА ФОТО), я а
близь о 40 ро ів
працювала в нашом
місті дільничним педіатром, і, маб ть,
немає та о о мешанця, я ий не відч в би на собі
сердечне тепло цієї Людини.

Виш ородсь ий місь ий
олова Ві тор РЕШЕТНЯК,
місь а рада, місь ви он ом,
реда ція азети "Виш ород"
Міністерство справах молоді та
спорт спільно з Національною
спіл ою письменни ів проводить
міжнародний он рс "Гранослов"
для молодих літераторів (ві ом від 16
до 35 ро ів) трьох номінаціях:
1) поезія, 2) проза і драмат р ія,
3) есеїсти а ( рити а).
По до ладніш інформацію звертатись до відділ справах молоді та
спорт РДА (пл. Шевчен а, 1, аб.
22, тел: 22-081).

21 червня деп тати місь ої ради,
Г. Стацен о (позапартійний, від
НСНУ), М. Рослий і В. Коровай (члени
СПУ), В. С пр н (позапартійна, від
У раїнсь о о Народно о Бло
Костен а і Плюща), Л. Черв'я івсь а і
О. Гл овсь ий (позапартійні, від БлоЮ. Кармазіна) та В. Єфремов (член
КПУ) об'єдналися в деп татсь р п
підназвою"ЗавідродженняВиш орода". Керівни ом обрано Володимира
Єфремова. Основна мета діяльності
— онсолідація здорових, про ресивних сил в ім'я розвит міста, змін
ньом на раще та сприяння забезпеченні зла одженої та плідної роботи
на бла о ромади міста. Одно олосно
прийнято рішення — пропон вати
всім деп татам, я им не байд же
майб тнє міста, ввійти до с лад цієї
деп татсь ої р пи.

"Гідромеханізації"
— шістдесят
Урочистості з привод 60-ї річниці однієї з найстаріших ор анізацій
міста відб д ться 29 червня 2006
ро в Б дин
льт ри "Енерети " (почато о 16.00). На
виш ородців че ають з стріч старих др зів, оле по роботі, свят овий онцерт, я ий вестиме наша
земляч а — народна артист а
У раїни Тамара Стратієн о, і презентація ни и олови правління
Від рито о а ціонерно о товариства "Гідромеханізація" Юрія Колодзяна "Гідромеханізація" — чора,
сьо одні, завтра: 1946-2006".
Дотрим ючись хроноло ічно о
принцип висвітленні подій, автор
змальов є основні віхи 60-річної
історії підприємства. З ад ючи
імена тих, хто творив цю історію, — і
пересічних робітни ів, і ветеранів
праці, і ерівни ів — автор віддає їм
данин шани та вдячності.
Юрій Колодзян план є передати на лад ни и в бібліоте и
Виш ородщини.

Михайло РУДЕНОК,
фото автора
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Деп тати
об'єдналися
ЗА ВІДРОДЖЕННЯ
ВИШГОРОДА

На святі б ли прис тні блаодійни и з міста Льорраха
(Німеччина) — родина Кісслерів, я і сво о час надали
матеріальн допомо
операційном бло
Виш ородсь ої
ЦРЛ. Хотілось би відзначити
неодноразов бла одійн допомо
меди ам Оле сандра
Бідно о (дире тор Кас ад
Київсь их ГЕС та ГАЕС), Юрія
Пасеню а (дире тор "Гідромонтаж").
Ед ард
Ба м т
(дире тор ВАТ "У ренер об дмеханізація") сприяв наданню поло овом відділенню
ЦРЛ 200 в рай необхідних
стерильних наборів для новонароджених.
Свято за інчилось онцертом.
Для всіх прис тніх співав х дожній
рт "Молодич и". Від реда ції нашої азети бажаємо
міцно о здоров'я нашим лі арям. Хай щастить!
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16 червня о 10 одині деп тати Виш ородсь ої місь ої ради
зібралися на третє пленарне
засідання першої сесії п'ято о
с ли ання. Незважаючи на вор м (відс тні б ли шість народних обранців), засідання сесії
б ло перенесено на 10 один
27 червня 2006 ро в зв'яз з
тим, що тимчасова омісія,
створена для під отов и питань
поряд денно о ІІІ пленарно о
засідання сесії, не дося ла офіційних домовленостей.
Надаємо вист п Виш ородсь оо місь о о
олови Ві тора
РЕШЕТНЯКА:
Шановні деп тати, прис тні!
Сьо однішню сесію доводиться
починати з неприємних, проблемних питань.
На превели ий жаль для мене.
І не до честі для всіх нас, ос іль и

ожен ішов на вибори з чними
обіцян ами працювати на бла о
міста, зробити ращим життя
людей, за я их сі ми відповідаємо.
Але замість зла одженої й предметної роботи, про що ми з вами
домовлялися під час мин лої з стрічі, нас іде незроз мілий процес
"притирання". Утворюються я ісь
р повання (всім відомо — на я ій
основі), та більшість воліє займати
позицію спостері ача. З та им
настроєм ми нічо о не поб д ємо й
нічо о не змінимо.
Чом я почав свою розмов з
вами з цієї "незр чної" теми? Том
що впевнений:
цій сит ації всі
че ають моєї реа ції на те, що відб вається.
І я висловлю свою позицію,
я прош донести до всіх виборців.
Перше. Я пре расно роз мів, ще
в той час, оли вирішив іти на вибори, що спочат
доведеться
працювати саме в та их мовах. Я
до цьо о отовий, і на всі дії воро ів
міста — саме воро ів, я що речі
називати своїми іменами, — моєї
оманди є набір ефе тивних заходів протидії. За онних і та их, що
спираються не на особист заціавленість, а на нас щні проблеми

міста, я і я обіцяв вирішити — і
виріш !
Колишньом ерівництв пропон ю допомо ти своєм міст й
новій владі. Але заважати я ні ом
не дозволю!
Др е стос ється людей, я і
відрізняються відс тністю а тивної
життєвої позиції й спостері ають
по и ще не онстр тивний діало ,
що ви лядає я зма ання з
перетя вання линви. У вас є три
варіанти вибор .
Жити я раніше, оли основні
рес рси міста осідали в ишенях
непорядних чиновни ів.
Ще один варіант: спостері ати
за цим прихованим і від ритим
протистоянням надії напри інці
с тич и стати на бі переможця.
Хоч за важити, що я цін ю лише
тих, хто б в зі мною пор ч
найважчий час, і не терплю пристос ванства.
І, нарешті, останній варіант.
Подивитися правді в очі й зроз міти, що не тіль и стат с і призначення деп тата, але й насамперед
здоровий л зд — на боці влади,
що веде не в мин ле, а в майб тнє.
Здоровий л зд — на боці влади,
що захищає не свою приватн
власність, а бореться за наше

за альне виживання, за наше
за альне бла опол ччя й процвітання міста.
За им майб тнє?
Виснов и зробіть самі.
***
Напевне, ба ато хто з вас зверн в ва на несподіване слово
процвітання. Вам здалося, що це
мер схиляється до поп лізм ? Ні.
Звісно, я пре расно свідомлюю
всю с р т поточних проблем, але
слово "процвітання" я вимовив не
випад ово. Більше то о — я не
бачив сенс йти на вибори, я би не
вірив та перспе тив Виш орода й не знав, я цьо о домо тися.
Я ми й домовилися під час попередньої з стрічі, необхідно почати
робот над Страте ічним планом
розвит міста. Зал чити висо оваліфі ованих фахівців, я і ретельно проаналіз ють наші перева и й
недолі и, визначать перспе тивні
напрям и, точ и "рост " і "проривні"
прое ти для Виш орода.
Проте ми не зможемо вийти на
страте ічн , на ово опрацьован й
обґр нтован лінію розвит , не
подолавши поточних проблем.
Про свої підходи в цьом
напрям я хоч вам доповісти.

Далі — на стор. 2

24 червня 2006 ро
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На ви онання За он У раїни
"Про звернення ромадян" та відповідних азів Президента У раїни ор ани ДПС приділяють значн
ва
ор анізації і проведенню
посадовими особами особисто о
прийом
ромадян та роз ляд
письмових і сних звернень. В
Державній подат овій інспе ції
Виш ородсь ом районі та ий
прийом здійснюється начальниом інспе ції, йо о заст пни ами
та
ерівни ами
стр т рних
підрозділів за Графі ом та
Поряд ом, що затверджені на азом № 34 від 10 люто о 2006 ро .
На особистом прийомі розлядаються різноманітні проблеми,
я і вини ають
ромадян під час
сплати подат ів, а та ож питаня
діяльності подат ово о ор ан та
взаємин з платни ами подат ів.
Я що необхідно, до роз ляд звернень зал чаються провідні фахівці
о ремих стр т рних підрозділів
інспе ції. За 5 місяців 2006 ро на
особистий прийом до ерівництва
ДПІ через Громадсь приймальню
зверн лося 23 особи. В основном
це б ли с б'є ти підприємниць ої
діяльності — юридичні та фізичні
особи, а та ож пенсіонери.
Темати а пор шених питань
зверненнях ромадян досить різноманітна, але переважна більшість
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Шановна реда ція!

— оподат вання доходів фізичних
осіб, сплата подат з власни ів
транспортних засобів, плата за
землю, подато на додан вартість
та питання, я і стос ються спрощеної системи оподат вання, облі
та звітності с б'є тів мало о підприємництва. На всі запити б ли надані валіфі овані відповіді.
Крім то о, застосов ється пра ти а проведення посадовими особами інспе ції виїзних прийомів
сільсь ій місцевості, щоб роз'яснити положення подат ово о за онодавства та вирішити питання, що
вини ають
ромадян на місцях.
Та і заходи спіл вання та ож дозволяють дізнатися й про проблеми
в роботі підприємців, я і альм ють
розвито їхньо о бізнес . Надійшло
й два письмових звернення від ромадян (щодо оподат вання доходів від продаж а цій), на я і в становлені за онодавством терміни
б ло надано вичерпні відповіді.

Оле сій КОЧАТ

Наше місто

Виш ород

Юридичні поради пенсіонерам

Ìóçè÷í³ íîâèíè

Чи має право на омпенсацію
за неви ористан відп ст при
звільненні пенсіонер а, я а
працює на сезонних роботах
неповний робочий день?
На працівни ів, зайнятих на сезонних роботах, поширюється дія за онодавства У раїни про працю з особливостями, становленими У азом
Президії Верховної Ради СРСР від
24.09.74 р. "Про мови праці робітни ів і сл жбовців, зайнятих на
сезонних роботах" N 310.
Відповідно до передостанньо о
абзац статті6За он "Провідп ст и"
сезонним працівни ам, а та ож тимчасовим працівни ам відп ст а
надається в розмірі, пропорційном
відпрацьованом ними час . Абзацом
першим зазначеної статті встановлено, що щорічна основна відп ст а
надається тривалістю не менше 24
алендарних днів за відпрацьований
робочий рі . За фа тично відпрацьовані на сезонних роботах 5 місяців
становлена відп ст а тривалістю 10
алендарних днів. Статтею 24 За он
"Про відп ст и" передбачена виплата
рошової омпенсації за всі неви ористані працівни ом дні відп ст и
разі йо о звільнення.
Отже, працівни ам, я і працюють
на сезонних роботах, в том числі
неповний робочий день, власни
зобов'язаний надати відп ст и тривалістю пропорційно фа тично від-
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працьованом ними час або при
звільненні замінити неви ористан
відп ст рошовою омпенсацією.
Чи маю право я, працюючий
пенсіонер, на піль и в разі відрах вань до Пенсійно о фонд ?
К ди йд ть мої ошти, адже за
мої на опичення мені немає
перерах н пенсії?
За он У раїни від 9 липня 2003
ро "Про за альнообов'яз ове державне пенсійне страх вання" визначає всіх працюючих застрахованими
особами. Пенсійном страх ванню
підля ають і працюючі фізичних і
юридичних осіб — с б'є тів підприємниць ої діяльності наймані працівни и та, безпосередньо, самі фізичні
особи-підприємці. Ви лючень для
пенсіонерів немає.
Що ж стос ється перерах н
пенсії, то з ідно зі статтею 42 в азано о За он передбачена можливість застрахованій особі, я а після
призначення пенсії продовж вала
працювати, здійснювати перерах но пенсії з рах ванням страхово о
стаж після призначення пенсії.
Кожен наст пний перерах но провадиться не раніш, я через два
ро и після попередньо о перерахн
з рах ванням страхово о
стаж після призначення пенсії.

Надія ФІАЛКО,
спеціаліст II ате оріїї
юрвідділ місь ради

Джазовий онцерт. Вихованці
Виш ородсь ої м зичної ш оли,
зараз вже ст денти м зично о чилища імені Глієра, прийшли привітати своїх вчителів та остей. З під
пальців Павла Д даря та Оле сія
Сі орсь о о син опи наче сті али
на лавіші роялю. Андрій Банні ов
(НА ФОТО) порад вав ви онанням
на ласичній ітарі джазових імпровізацій Шобіма "Самба на одній
ноті". І знов рояль. Вчитель ш оли
за ласом фортепіано, вип с ни
М зичної А адемії Ярослав Сидорен о: "Опівніч" Ярослава Мон а
— захоплююче ви онання, б рхливі оплес и, віти та вихід “на біс”.
Напри інці онцерт засл жений
артист У раїни Оле сандр Сінічено (баян) д етом з Наталею
Кошелю
(с рип а) ви онали
"Караван" Тізола. Прис тні б ли в
щиром захваті і че ають ще та их
онцертів Виш ороді.

Михайло РУДЕНОК
Фото Андрія МЯТНИХ
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(Почато на стор. 1)
Хотілось би прочитати в нашій
Що ми маємо на сьо одні?
місцевій азеті про порядо розКом нальн сфер , що переб рах н ів за ом нальні посл и
ває в жалю ідном стані. Зроз міза допомо ою старих заощадж ло, що для то о, щоб розв'язати цю
вальних в ладів.
вічн проблем раз і назавжди,
Постійний читач
необхідно провести реформ житГ. Д. К черен о лово- ом нальної сфери в масштабах раїни. З о ляд на та
немин ч перспе тив Страте ічном плані розвит Виш орода,
отрий от ється, мають б ти
опрацьовані ор анізаційні заходи
— для то о, щоб реформа
пройшла безболісно.
Проте, д маючи про майб тнє,
потрібно виріш вати нас щні проблеми зараз і сьо одні.
У нас є водо анал, я ом п'ять
із шести мережних насосів вимаають заміни, а з десяти свердлоРеда ція зверн лась до олов- вин чотири потреб ють відноно о б х алтера ВАТ "Ощад- влення. У нас є водопровідно- абан " Наталії БІЛИК. Ось що налізаційні мережі, три чверті з
повідомила Наталія Єв енівна:
я их
аварійном стані. Всі ви
— На даний час нія і розрах н- знаєте стан нашо о житлово о
и становами ВАТ "Ощадбан " з фонд . За нашими оцін ами, зноромадянами У раїни за рах но шеність
матеріально-технічної
рошових заощаджень, в ладе- бази ом нально-житлово о осних до 2 січня 1992 ро
стано- подарства наближається до 90%.
вами
олишньо о Ощадно о
Для розв'язання всіх цих пробан СРСР, що діяли на терито- блем потрібні величезні ошти,
рії У раїни, не проводяться в я і, зроз міло, з неба не впад ть.
зв'яз із за інченням термін дії Звичайно ж, б демо працювати
Постанови КМ У раїни № 409 від над зал ченням додат ово о
30.05.2005 р.
бюджет .
Для поновлення виплат 2006
Звісно, розберемося зі штатним
році МАЄ БУТИ хвалена Поста- розписом і системою фінанс нова КМ У раїни "Про виплат
вання місь о о ом нально о ос2006 році ромадянам У раїни подарства. Звичайно ж, б демо
омпенсації втрат від знецінених вести пере овори з потенційними
рошових заощаджень і страхо- інвесторами, основною мовою
вих внес ів, в ладених до 2 роботи я их б де приведення в
січня 1992 р. в
станови ідний стан житлово- ом нальноолишньо о Ощадно о бан
о осподарства.
СРСР, що діяли на території
Та давайте подивимося нав оУ раїни, і станови олишньо о ло: чи насправді наша розр ха
У рдержстарх , та ви п облі- стала дзер альним відбиттям
ацій Державної цільової без- неле их процесів становлення, я і
процентної пози и 1990 ро ", переживала вся раїна? Чи є прилади, оли міста, подібні до
та розроблено новий порядо
Виш орода,
змо ли
про здійснення виплат та розра- нашо о
х н ів з ідно з цією Постановою вистояти й збере ти ідний ви ляд
і ідні людей мови життя? Та і
КМ У раїни.

при лади є, і їх в У раїні чимало.
У чом ж причина? Вона в тім, що
ошти, я і мо ли надходити на розвито міста, йшли за іншими адресами.
Я ви знаєте, олишні власті щодо
оловно о ба атства міста — землі —
діяли за принципом "після мене хоч
потоп". Я з'яс валося, тіль и за три
місяці до виборів цинічно б ло роздано під заб дов 50 е тарів землі! Я
ви д маєте, до чо о б в та ий поспіх?
Чом рішення приймалися в пор шення За он , насамперед, "Про
місцеве самовряд вання в У раїні"?
Ви он ом й рада попередньо о
с ли ання своїй роботі прип стилися винят ово р бих пор шень
сфері надання земельних діляно ,
а саме:
1. Рішення про надання земельних діляно приймалися ви онавчим омітетом місь ої ради, тоді
я пряма норма за он в аз є, що
питання ре лювання земельних
відносин належать винят ово до
омпетенції ради й мають виріш ватися на йо о пленарних засіданнях.
2. Переважна іль ість рішень
про надання земельних діляно
приймалася без попередньої розроб и прое т
земле строю
(по оджено о із земле орист вачем, ор аном земельних рес рсів,
природоохоронним і санітарно-епідеміоло ічним ор анами, ор анами
архіте т ри й охорони льт рної
спадщини,
після
одержання
виснов ів Державної землевпорядної е спертизи).
На пра тиці часто приймалося
рішення ви он ом — й той же
день
ладався до овір оренди
землі та здійснювалась йо о державна реєстрація.
3. У ладені від імені місь ої ради
до овори оренди землі не містять
передбачених За оном У раїни
"Про оренд землі" доповнень, я і
мають б ти невід'ємною частиною
до овор , а саме:
— план або схема земельної
ділян и, що надається в оренд ;

— адастровий план земельної
ділян и з відображенням обмежень
йо о ви ористанні для встановлення земельних сервіт тів;
— а т визначення меж земельної
ділян и в нат рі (на місцевості);
— прое т відвод земельної
ділян и випад ах, передбачених
цим За оном.
У ба атьох до оворах оренди не
визначений розмір нормативної
рошової оцін и, звідси незроз мілим стає розмір орендної плати.
У ході аналіз Генеральних До оворів на б дівництво житлових
б дин ів, ладених за останні півро
між ви онавчим омітетом
Виш ородсь ої місь ої ради й низою б дівельних ор анізацій, встановлені фа ти, що ромада міста
не одерж є аде ватн омпенсацію
за ви онання своїх зобов'язань.
Та , міст передається певний
відсото житла, але водночас
відселення жителів приватних
б дин ів повинне відб ватися за
рах но міста. При цьом с ладовими відсот ів житла, я е
передається місь ви он ом , є
не тіль и вартири, але й нежитлові приміщення Об'є т .
В сіх До оворах відс тнє
фінанс вання робіт з розроб и
Генерально о план міста, я о о
потреб є затвердження меж
міста, модернізація ом нальних
мереж міста, що просто не
витримають та о о завантаження новоб довами.
Із цими питаннями, і, сподіваюся, з вашою допомо ою, я
маю намір розібратися насамперед. Працюють незалежні юристи.
Вже сьо одні я мож вам доповісти, що в нас досить підстав для
винесення протестів про рат ри.
Б демо стояти до інця! На нашом боці за он, на нашом боці
ородяни. Час "телефонно о
права" і римінальних "наїздів"
мин в. Із цієї триб ни я відповідально заявляю: всі питання,
пов'язані з відведенням земель і
заб довою, б д ть приведені в

с вор відповідність за онові,
незалежно від стро давності.
Про я ий "здоровий" місь ий
бюджет може йти мова, я що з'ясов ються рич щі фа ти?
Виявляється, в нас не проводився моніторин орендної плати
за землю. Ніхто не відслід ов вав
механізмів місцевих подат ів і зборів. Б в захований за сімома
печатями процес розподіл рошових пото ів на ом нальн сфер .
Ізцимипитаннямимита ожповинні розібратися в найближчий час.
Шановні оле и!
Проблеми, про я і сьо одні оворилося, не фатальні. Їх можна
розв'язати.
Але за мови, що ми подолаємо
оворильню, заб демо про не
потрібне ні ом протистояння.
Місто — це люди, а не стіни.
Давайте ж б демо нарешті людьми,
я і д мають насамперед не про
інтри и, не про чиїсь постраждалі
приватні інтереси, а про рідне місто.
Давайте д мати про людей — наших
виборців, я і втомилися від постійноо процес політичних "розборо " —
і в У раїні, і в себе Виш ороді.
Доро оцінний час спливає, а діло
стоїть.
Пора вмовлянь і за ли ів мин ла.
Це я вам аж я мер, я ромадянин, я людина, що вболіває
за наш Виш ород. Прийшов час
працювати, і, запевняю вас, я
домож ся, щоб ожен чесно ви он вав свій обов'язо .
До речі, щодо ви онання своїх
обов’яз ів. З привод р йн вання
бі ової доріж и та земельно о по риття ф тбольно о азон на стадіоні на просп. Шевчен а місь ий
олова Ві тор Решетня вже мав
телефонн розмов з представниом заб довни а — оловою Спостережної ради ЗАТ "Дніпрожилб д"
Володимиром Бесарабом. Хто онретно відповідає за с мнозвісні
події, пан Бесараб не змі с азати.
Виснов и місь ий олова зробив.
Зроз міло, я і: звернення до
про рат ри.
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Виш ород

Телепро рама

24 червня 2006 ро
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УТ-1

1+1

ІНТЕР

ТРК ”КИЇВ”

ТЕТ

ЕНТЕР-ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

06.10, 06.30, 07.00, 08.00
Новини
06.35, 07.15, 08.10, 23.50
Спорт + Mundial
08.30 Фондова панорама
08.45 Ран овi поради
09.00, 12.00, 15.00, 18.30,
21.00 Новини
09.25, 04.25 Т/с "Варiант
"Оме а"
10.45 Життя триває
12.25 Д/ф "Свiт свiтiв"
13.20 Далi б де...
15.20 М/с "Залiзний дзьоб"
15.40 Кро до зiро
16.10 М льтфiльм
16.25 Т/с "Родина Твiстiв"
17.00 Новини ЄС
17.05, 02.50 Т/с "Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
19.05, 01.35 Кiно.ua.
"Вiд рита нiч"
20.35 Вечiрня аз а
21.30 Точ а зор
22.20 Наш ф тбол
22.50 Трiй а. Кено
23.00 Пiдс м и

06.30 Снiдано з 1+1
07.00 Веселi м льти +
Єралаш
08.00 Т/с "Др зi"
08.50 Т/с "Усi жiн и —
вiдьми"
09.50 До мент
11.00, 14.00, 19.30 ТСН
11.15 Т/с "Бiдна Настя"
12.05 М/с "М мiя"
13.05 Т/с "Дiвчата
Гiлмор"
14.20 Т/с "Сiм мачо"
15.30 Т/с "Усе
враховано"
16.30 Т/с "Не родись
вродлива"
17.30 Т/с "Др зi"
18.30 Т/с "Усi жiн и —
вiдьми"
20.00 Сiм хвилин
20.15 Т/с "Не родись
вродлива"
21.15 Т/с "Мiф про
iдеально о чоловi а"
22.15, 00.25
Ф тболштрассе
22.30 Х/ф "Грим чi змiї"
02.00 Т/с "Мiф про
iдеально о чоловi а"

06.05 Квадратний метр
06.40, 17.40 М льтфiльм
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.00 Новини
07.10 Подробицi. Е ономi а
07.25 Ран ова заряд а
07.35 Уро и обережностi
08.20 ВВС. Справжнє ди е
шо
08.55 Т/с "Вовчиця"
10.00 Х/ф "Три орiш и
для Попелюш и"
12.20 Т/с "Таємнича
остя"
13.20 ВВС. Жива природа-3
14.20 М/с "Бетховен"
14.50 Т/с "FM i хлопцi"
16.20 Че ай на мене
17.50 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
18.55 Т/с "Вовчиця"
19.55 Т/с "Бажана"
21.00 Подробицi
21.30 На ф тбол! Щоденни .
Чемпiонат свiт
21.50 Ф тбол. Чемпiонат
свiт . 1/8 фiнал
00.00 Подробицi

06.45 М/с "Подорож мин ле"
07.10 Одвiчнi iстини
07.15, 13.30, 20.10 Бережiть
себе!
07.30 СТН
08.30 М льтфiльм
09.00 Дiм живих iсторiй
09.20 Х/ф "Любов опiвднi"
11.10, 15.40 Т/с "Жiн а з
ароматом ави"
12.10 Т/с "Тiнь"
13.00 Чорний вадрат
13.40 М/с "Кендi, Кендi"
15.00 М/с "Наїзни и дра онiв"
15.30, 17.30, 20.30, 23.30 СТН
16.30 С пер ни а
17.00 Телес ол
17.20 Pivot Point
17.50 Д/с "Подорож нав оло
свiт "
18.40 Шлях до спiх
19.10 Форм ла здоров'я
19.30 Д/с "Морсь ий
вiдеож рнал. Пiдводний свiт
е зотичних островiв"
20.00 Бiзнес-сит ацiя
20.15 Вечiрня аз а
21.30 Х/ф "Громадянин
Льош а"
23.00 Добро о вечора, ияни!
23.50 Київсь i мiнiатюри

06.30, 11.30, 23.00 Дивись!
07.00 Т/с "Новi при оди
С иппi"
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 "Веселi мелодiї"
14.00, 20.30 М льтфiльм
15.00 М/с "Вели а ни а
природи"
15.30 М/с "Iвонн iз Ю она"
16.00 Єралаш
16.30, 21.00 Т/с "Район
Беверлi-Хiллз"
17.30 Т/с "Першi поцiл н и"
18.00 Т/с "Новi при оди
С иппi"
18.30 Вели е прання
22.00 Вi на
23.30 Зроби менi смiшно!
00.30 Iсторiї деталях
Семеро VJ
01.00, 02.00 Сiм новин

06.00 Са ндтре и
07.10 Дитячий сеанс
08.30 Топ-10. Кiнотрейлери
08.55 Х/ф "Осiнь"
10.50 Корот ий метр
11.20 Х/ф "ВЦР (Воля —
це рай)"
13.00 Топ-10. Кiнотрейлери
13.30 Х/ф "Час розва "
16.30 Корот ий метр
17.05 Дитячий сеанс
18.45 Кiнофайли
19.00 Х/ф "Поп тни "
20.40 Дитяча аз а
21.00 Х/ф "Дже iл i Хайд"
23.00 Постер-шо
23.35 Х/ф "Я — зомбi"
01.10 Кiнотрейлери
03.00 Х/ф "Оле сандр
Невсь ий"
04.50 Х/ф "Привиди на
волi"

07.00 Х/ф "Оле сандр
Невсь ий"
08.40 Театр одно о а тора
09.15, 18.15 Т/с "Приречена стати зiр ою"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
03.00 Вiстi
10.45, 20.00, 02.15 Т/с
"Вовчиця"
11.30 Реальна фантасти а
11.45 Х/ф "Подар но
самотнiй жiнцi"
13.35 Т/с "Ледi Мер"
15.30, 06.00 Третя ов а —
дар безцiнний
16.35 У пош ах при од
17.25 Приватне життя
20.45, 03.55 Т/с
"Сармат"
21.30 Вiстi. С.-Петерб р
21.50, 05.15 К. Ф рцева.
Жiноча доля
22.40 Острови
23.20, 04.40 Вiстi +
00.00, 06.25 Нiчний полiт
00.30 Вiстi. Спорт

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 +
11.15 Х/ф
"Весьє онсь а вовчиця"
13.15, 04.05 Дете тиви
14.15 Поле ч дес
15.20 КВН-2006
17.10 Поза за оном
17.45, 03.05 Федеральний
с ддя
18.55, 04.55 Т/с
"Любов я любов"
20.00, 01.00 Час
20.40 Т/с "Дев'ять
невiдомих"
21.40 Нехай оворять
22.40 Спецрозслiд вання
23.50 Нiчнi новини
00.45 Щоденни МКФ
01.40 Лi ар К рпатов
02.20 Лолiта. Без
омпле сiв
05.45 Т/с "Талiсман"

06.15, 17.45 Час. Важливо
06.25, 09.55, 12.35, 23.40
О ляд преси
07.00 — 09.00 Час новин.
Кожнi 30 хв.
07.50, 01.20 Автопiлот-новини
09.30, 23.20, 02.10 Час-тайм
10.00 — 16.00, 16.45, 17.00 —
19.00 Час новин. Що одини
10.20 Майдан
11.55 — 18.55 IнфоВi но
13.20 Д/ф "Справа честi"
14.20 "Арсенал"
16.20 VIP-жiн а
17.20 Не перший по ляд
18.20 Територiя за он
18.45, 05.05 Київсь ий час
19.20, 20.20, 03.00 Новий час
20.00, 21.00, 04.00 Час
20.50, 22.50, 23.50 Час
ф тбол
22.00, 02.30 Вiд рита зона
22.45, 23.00, 00.00, 00.45,
01.25, 05.20, 05.30 Час новин
00.50 Рестораннi новини

06.00 Росiйсь а iмперiя
07.00 Вi на
07.15 Увесь свiт.
Завойовни и. Оле сандр
Вели ий
08.00 Вi на
08.15 У пош ах при од
09.20 Заборонена зона
10.15 Х/ф "Клятва
любовi"
13.50 Т/с "Мiс Марпл"
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"
19.00 Х/ф "Три втi ачi"
21.00 С часна медицина.
Ч деса i сенсацiї
22.00 Вi на
22.40 Росiйсь а iмперiя
23.55 Невiдомий Берiя
00.55 Вели а п'ятiр а

06.20 Хiп-хоп с перзiр и
06.45 Репортер
07.00 М/с "В ншп нш"
08.00 Репортер. Бiзнес
08.40 Т/с "Сабрина —
юна вiдьма"
09.15 Т/с "Флорiсьєнта-2"
10.20 К нст амера
11.25 Х/ф "Зенон"
13.30 Репортер
14.55 Т/с "Сабрина —
юна вiдьма"
15.25 Обш i побачення
15.55 Т/с "Троє ди их
ян олiв"
17.00 Х/ф "Спецназ поросiйсь и"
19.00 Репортер
19.25 Т/с "Ст денти"
20.25 Точ а ипiння
21.00 ЖВЛ. Маямi
21.30 Х/ф "Санта з
Маямi"
23.25 Репортер
23.40 Спортрепортер

06.00 Срiбний апельсин
06.30 Д/ф "Червонi
водолази"
07.20 Autonews
07.50, 17.30 Т/с "Жiн а
дзер алi"
09.00 Щиросердне зiзнання
09.40 М льтфiльм
10.00, 18.40 Т/с "Др жна
сiмей а"
11.00 Д/ф "За ибель
Га арiна. Нiхто не хотiв
вiдповiдати"
12.10 ТБ-про рама
13.00, 15.30, 17.00, 21.00,
00.00 Подiї
13.30 Х/ф "Про любов за
б дь-я ої по оди"
16.00 Срiбний апельсин
19.40 ТБ-про рама
20.20 Щиросердне зiзнання
21.50 Х/ф "Темнi води"
00.25 Х/ф
"По раб вання"

ІНТЕР

ТРК “КИЇВ”

ТЕТ

ЕНТЕР -ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

06.00 Са ндтре и
07.10 Дитячий сеанс
08.55 Х/ф "Небезпечнi
др зi"
10.50 Постер-шо
11.20 Х/ф "Поп тни "
13.15 Кiнофайли
13.45 Х/ф "Слово для
захист "
15.35 Постер-шо
16.10 Дитячий сеанс
18.15 Кiнофайли
18.40 Х/ф "Та
тримати! Дж н лi"
20.40 Дитяча аз а
21.00 Х/ф "При орща
порох "
23.35 Фотосесiя
23.50 Х/ф "Дже iл i
Хайд"
01.35 Кiнотрейлери
03.25 Х/ф "Я — зомбi"
04.50 Х/ф "Повитий
зеленню опiвночi"

07.00 Х/ф "Нiч питань"
08.35 "Фітіль"
09.15, 18.15, 01.30 Т/с
"Приречена стати зiр ою"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
03.00 Вiстi
10.30, 13.20, 16.20, 19.45,
03.40 Вiстi. Мос ва
10.45, 20.00, 02.15 Т/с
"Вовчиця"
11.30, 20.45, 03.55 Т/с
"Сармат"
12.20 Острови
13.35 Т/с "Ледi Мер"
15.10, 23.40, 04.55 Новини
льт ри
15.30, 06.00 Петерб р . Час i
мiсце
16.35 У пош ах при од
17.25, 00.40 Приватне життя
21.30 Вiстi. С.-Петерб р
21.50, 05.15 Остання
астроль Д. Дассена
22.40 Апо риф
23.20, 04.40 Вiстi +

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК “УКРАЇНА”

05.40 Т/с "Си вест"
06.20 ЖВЛ. Маямi
06.50 М/с "В ншп нш"
07.15 Т/с "Сабрина — юна
вiдьма"
08.00 Репортер. Бiзнес
14.00 Репортер
14.15 М/с "При оди Дже i
Чана"
14.45 М/с "Нi i Перрi —
осмiчнi соба и"
15.15 Т/с "Сабрина — юна
вiдьма"
15.40 Обш i побачення
16.10 Т/с "Троє ди их
ян олiв"
17.05 Т/с "Енжел"
18.00 Т/с "Комiсар Ре с"
19.00 Репортер
19.25 Т/с "Ст денти"
20.30 Точ а ипiння
21.05 Т/с "Др зi"
21.35 Х/ф "Аналiз й те"
23.45 Репортер
00.10 Х/ф
"Перехоплювачi"

06.00 Д/ф "За ибель
Га арiна. Нiхто не хотiв
вiдповiдати"
06.30, 13.00, 15.50, 17.00,
21.00, 00.00 Подiї
07.20 Срiбний апельсин
07.50 Т/с "Жiн а
дзер алi"
09.00, 12.10, 19.40
Щиросердне зiзнання
09.40 М льтфiльм
10.00 Т/с "Др жна
сiмей а"
11.00 Д/ф "Зламанi
лялеч и"
13.30 Х/ф "Герцо
Дю "
16.10 Срiбний апельсин
17.30 Т/с "Жiн а
дзер алi"
18.40 Т/с "Др жна
сiмей а"
21.50 Х/ф "Сестра
перевертня"
00.25 Х/ф "Темнi води"

06.00 Кл б-700
06.30, 08.50, 16.40, 21.30,
00.45 Свiто ляд
07.00 Спецпрое т
07.25, 22.15, 02.15 Свiтсь i
хронi и
07.45 Бан нота
08.00, 18.40, 20.40, 00.15,
02.40 24 одини
08.35 Просто...
09.10, 22.45 Хiт-парад
10.15 Розва а ба атiїв
11.10 Х/ф "Те мзе"
13.05 Х/ф "Дiаманти шаха"
15.10 Свiт природи ВВС
16.10, 05.35 М/с "Р ба и"
16.50 Свiт, що шо є
17.40 Коле цiя К сто
19.15 Реальнi
спостереження
19.40 Т/с "Горець-6"
21.40 Ди ий свiт
майб тньо о
23.45 К нст амера
00.50 Енци лопедiя
таємниць

06.00 Фа ти тижня
06.25 Дiловi фа ти
06.45 Т/с "Пляж.
Рят вальни и Малiб "
07.45, 08.45, 12.45 Фа ти
07.50 Дiловi фа ти
08.05 Щоденни . Ф тбол.
Чемпiонат свiт
09.10 Х/ф "Пред и"
11.30 На свою олов
12.30 Каламб р
13.15 Х/ф "Се ретнi
матерiали"
15.50 Х/ф "Д'Артаньян i
три м ш етери"
17.50 Ф тбол. Чемпiонат
свiт . 1 оманда р пи "Е"
проти 2 оманди р пи "F"
20.00 Фа ти. Вечiр
20.45 Х/ф "Дале а
раїна"
23.45 3 тайм
01.20 Фа ти
01.55 Т/с "Девiд
Копперфiлд"

УТ-1

1+1

06.10, 06.30, 07.00, 08.00
Новини
06.35, 07.15, 08.10, 23.50
Спорт + Mundial
08.35 КНУКIМ
09.00, 12.00, 15.00, 18.30,
21.00 Новини
09.10, 18.45, 21.25 Дiловий
свiт
09.25, 04.05 Т/с
"Варiант "Оме а"
11.15 Живе ба атство
У раїни
12.25 Д/ф "Свiт свiтiв"
13.25 Народна сл жба
порят н — 01
15.20 М льтфільм
15.35 Подр ж и
16.00 М/ф "При оди
Незнай а i йо о др зiв"
16.35 Т/с "Родина
Твiстiв"
17.05, 02.55 Т/с
"Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
19.05, 01.40 Кiно.ua
20.35 Вечiрня аз а
22.20 Д/ф "Невiдома
У раїна"
22.50 Трiй а. Кено
23.00 Пiдс м и

06.30 Снiдано з 1+1
07.00 Веселi м льти +
Єралаш
08.00 Т/с "Др зi"
08.50 Т/с "Усi жiн и —
вiдьми"
09.50 До мент
11.00, 14.00, 19.30 ТСН
11.15 Т/с "Бiдна Настя"
12.05 М/с "М мiя"
13.05 Т/с "Дiвчата
Гiлмор"
14.20 Т/с "Сiм мачо"
15.30 Т/с "Усе
враховано"
16.30, 20.15 Т/с "Не
родись вродлива"
17.30 Т/с "Др зi"
18.30 Т/с "Усi жiн и —
вiдьми"
20.00 Сiм хвилин
21.15 Т/с "Мiф про
iдеально о чоловi а"
22.15, 00.30 Ф тболштрассе
22.30 Х/ф "Зло не
вмирає"

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

06.00 Кл б-700
06.30, 08.50, 16.25, 21.30,
00.45 Свiто ляд
06.35, 08.00, 18.40, 20.40,
00.15, 02.40 24 одини
07.05, 12.35, 19.15 Реальнi
спостереження
07.25, 10.05, 22.15, 02.15
Свiтсь i хронi и
09.10, 22.45 Хiт-парад
10.35, 14.00 Свiт природи
ВВС
11.40, 17.40 Коле цiя К сто
13.00, 21.40 Ди ий свiт
майб тньо о
13.30, 00.50 Енци лопедiя
таємниць
15.00 М/с "Чоботи"
15.30, 05.35 М/с "Р ба и"
15.55, 23.45 К нст амера
16.40, 19.40 Т/с
"Горець-6"
01.20, 04.50 Т/с
"Во неборцi"
03.05, 04.20 Планета ри

04.35 3 тайм
06.10 Фа ти
06.25 Дiловi фа ти
06.40 300 се / од
06.45 Т/с "Пляж.
Рят вальни и Малiб "
07.45 Фа ти
07.50 Дiловi фа ти
08.05 Щоденни . Ф тбол.
Чемпiонат свiт
08.45 Фа ти
09.10 Х/ф "Дале а раїна"
12.05 Каламб р
12.45 Фа ти
13.05 Т/с "Полiцейсь i на
велосипедах"
14.00 Ф тбол. Чемпiонат
свiт . 1 оманда р пи "G"
проти 2 оманди р пи "Н"
15.55 Х/ф "Д'Артаньян i
три м ш етери"
17.50 Ф тбол. Чемпiонат
свiт . 1 оманди р пи "F"
проти 2 оманди р пи "Е"
20.00 Фа ти. Вечiр
20.45 Х/ф "З Афри и"
23.45 3 тайм

06.30 Добро о ран !
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
04.00 Новини
10.00 Малахов +
11.15, 20.40 Т/с
"Дев'ять невiдомих"
12.15, 02.10 Лолiта. Без
омпле сiв
13.15, 04.05 Дете тиви
15.30 Фестиваль "Смiхота2006"
17.10 Поза за оном
17.45, 03.05 Федеральний
с ддя
18.55, 04.55 Т/с "Любов
я любов"
20.00, 01.00 Час
22.40 Д/ф "Корот ий вi
чоловi iв"
23.50 Нiчнi новини
23.55 Ш ачi
00.45 Щоденни МКФ
01.40 Лi ар К рпатов
05.45 Т/с "Талiсман"

06.15, 18.45, 05.05
Київсь ий час
06.25, 09.55, 12.35, 23.40
О ляд преси
07.00 — 09.00 Час новин
07.50, 01.20 Автопiлотновини
09.30, 23.20, 02.10, 05.35
Час-тайм
10.00 — 16.00, 16.45, 17.00
— 19.00 Час новин
10.20, 19.20, 20.20, 03.00
Новий час
10.55 — 18.55 IнфоВi но.
Що одини
11.20 Час оментарiв
11.40 Це — У раїна!
13.20 Д/с "Хронi а надiй та
iлюзiй"
16.20 Вiд рита зона
17.20 Драйв
18.20 На перший по ляд
20.00, 21.00, 04.00 Час
20.50, 22.50 Час ф тбол
22.00, 02.30 Чи на п'ять?
22.45, 23.00, 00.00, 00.45,
01.25, 05.20, 05.30 Час

05.55 Че ай на мене
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.00 Новини
07.10 Подробицi
07.35 Уро и обережностi
08.20 Мелорама
09.00, 17.50 Т/с "Приречена стати зiр ою"
10.00 Х/ф "Король
Дроздови "
12.20 Т/с "Таємнича
остя"
13.20 Дис аверi
14.20 М/с "Бетховен"
14.50 Т/с "FM i хлопцi"
16.20 Ключовий момент
17.15 М льтфiльм
18.55 Т/с "Вовчиця"
19.55 Т/с "Бажана"
21.00 Подробицi
21.30 На ф тбол!
Щоденни . Чемпiонат свiт
21.50 Ф тбол. Чемпiонат
свiт . 1/8 фiнал
00.00 Подробицi
00.25 На ф тбол!
Щоденни . Чемпiонат свiт
00.35 Сл жба розш
дiтей

06.45, 13.40 М/с "Кендi,
Кендi"
07.10 Одвiчнi iстини
07.25, 13.30, 20.10
Бережiть себе!
07.30, 15.30, 17.30, 20.30,
23.30 СТН
08.10, 10.30, 16.30, 22.30
М льтфiльм
08.50 Працевлашт вання
09.00 Дiм живих iсторiй
09.20 Х/ф "У рали зебр "
11.00 Телес ол
11.10, 15.40 Т/с "Жiн а
з ароматом ави"
12.10 Т/с "Тiнь"
13.00, 19.10 Д/с "Чом ми
б'ємося?"
14.40 Мерiя
15.00 М льтфільм
16.50 Поради лi аря
17.50 Pivot Point
18.00 Д/с "Подорож
нав оло свiт "
20.00 Бiзнес-сит ацiя
21.30 Т/с "Ночi i днi"
23.10 Споживач
23.50 Д/с "Пере они рiзь
час"

06.30, 11.30, 23.00 Дивись!
07.00 Т/с "Новi при оди
С иппi"
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"
13.00 М/с "Веселi мелодiї"
14.00, 20.30 М льтфiльм
15.00 М/с "Вели а ни а
природи"
15.30 М/с "Iвонн iз Ю она"
16.00 Єралаш
16.30, 21.00 Т/с "Район
Беверлi-Хiллз"
18.00 Т/с "Новi при оди
С иппi"
18.30 Вели е прання
22.00 Вi на
23.30 Зроби менi смiшно!
00.30 Iсторiї деталях

СТБ
05.55 Росiйсь а iмперiя
07.00, 08.00, 18.00 Вi на
07.15 Увесь свiт
08.15 У пош ах при од
09.55 Х/ф "Три втi ачi"
11.55 Х/ф "Дамсь е
тан о"
13.45 Т/с "Мiс Марпл"
15.00 Увесь свiт
16.00 Зна и
17.00 Нав оло свiт
18.15 Т/с "К ла iн i
партнери"
19.00 Х/ф
"Прибор вач а ти рiв"
21.00 С часна медицина.
Ч деса i сенсацiї
22.00 Вi на
22.40 Росiйсь а iмперiя
00.05 С часна медицина.
Ч деса i сенсацiї
01.05 Вели а п'ятiр а
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УТ-1

1+1

ІНТЕР

ТРК ”КИЇВ”

ТЕТ

06.15, 07.30, 08.40, 23.55
Спорт + Mundial
06.30 Д/ф "Воро ипартнери НАТО-ОВР"
09.05 Д/ф "Ода вольностi,
або Ода прав "
09.40 Гр па "Кобза"
10.25 Наш ф тбол
11.00 М/ф "Малень ий
вождь Патор зито"
12.50 Х/ф "Людинаневидим а"
14.20 Д/ф "Баянiст iз
Градизь а"
15.10 Х/ф "Життя
поперед "
17.00 До Дня Констит цiї
У раїни
18.15 Т/ф "Польоти
Романа Балаяна"
18.55, 01.40 Кiно.ua.
"Вiд рита нiч"
20.40 Ме алот
21.00 Новини
21.20 Точ а зор
21.50 Далi б де...
22.20 Реверс
22.45 С перлото. Трiй а
23.00 Жiн а III тисячолiття
01.20 Сит ацiя

06.30 Х/ф "Свiтлий шлях"
08.30 Т/с "Усi жiн и —
вiдьми"
09.20 Х/ф "К бансь i
оза и"
11.20 Х/ф "Кол осп
Iнтертейнмент"
13.20 "Золотий рамофон" в
Одесi
16.40 Т/с "Усi жiн и —
вiдьми"
17.30 Х/ф "Аве Марiя"
19.30 ТСН
20.00 Криве дзер ало
22.20 Ф тболштрассе
22.30 Showbiz awards
00.10 Ф тболштрассе
00.25, 06.20 Сл жба розш
дiтей

06.05 Х/ф "Попелюш а"
07.25 М/ф "Капiтан О. Джи
Ба аточитай"
09.20 Х/ф "Їхали ми,
їхали"
10.55 Констит цiя Пилипа
Орли а
11.30 М/ф "При оди оза iв"
13.40 Т/с "FM i хлопцi"
14.55 Концерт М. Бас ова
"Та i має б ти"
16.40 Х/ф "Чо н тий
професор"
18.35 М з/ф "За двома
зайцями"
21.00 Подробицi
21.20 На ф тбол!
Щоденни . Чемпiонат свiт
21.40 Х/ф "Тобi,
справжньом ..."
00.50 Прапороносцi
01.20 Ши анемо!
02.10 Т/с "Твiн Пi с"
03.00 Х/ф "Їхали ми
їхали"
04.10 Х/ф "Чо н тий
професор"

07.10 Одвiчнi iстини
07.15 Свiт бiзнес
07.25, 13.30, 20.10
Бережiть себе!
07.30, 15.30, 17.30, 20.30,
23.30 СТН
08.10 М/ф "Врода
нена лядна"
09.00 Дiм живих iсторiй
09.20, 21.30 Т/с "Ночi i
днi"
10.20, 23.50 Д/с
"Пере они рiзь час"
11.10, 15.40 Т/с "Жiн а
з ароматом ави"
12.10 Т/с "Тiнь"
13.00 М льтфiльм
15.00 М/с "Наїзни и
дра онiв"
16.30 Келiя сонця.
Г ц льсь i ремесла
17.00 Молодiжна сл жба
18.00 Д/с "Подорож
нав оло свiт "
19.00 Н. Кр това-Шеста .
"Для вас"
20.15 Вечiрня аз а
22.30 Чорний вадрат
23.00 Форм ла здоров'я
00.50 Х/ф "М зична
iсторiя"

06.30, 11.30, 23.00 Дивись!
07.00 Т/с "Новi при оди
С иппi"
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 "Веселi мелодiї"
14.00, 20.30 М льтфiльм
15.00 М/с "Вели а ни а
природи"
15.30 М/с "Iвонн iз Ю она"
16.30, 21.00 Т/с "Район
Беверлi-Хiллз"
17.30 Т/с "Першi
поцiл н и"
18.00 Т/с "Новi при оди
С иппi"
18.30 Вели е прання
22.00 Вi на
23.30 Зроби менi смiшно!
00.30 Iсторiї деталях
Семеро VJ
01.00, 02.00 Сiм новин

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

06.30, 08.50, 16.25, 21.30,
00.45 Свiто ляд
07.05, 12.30, 19.15 Реальнi
спостереження
07.25, 10.05, 22.15, 02.15
Свiтсь i хронi и
07.45 Бан нота
09.10, 22.45 Хiт-парад
10.35, 14.00 Свiт природи
ВВС
11.40, 17.40 Коле цiя К сто
12.55 Ди ий свiт
майб тньо о
13.25, 00.50 Енци лопедiя
таємниць
15.00 М/с "Чоботи"
15.30, 05.35 М/с "Р ба и"
15.55, 23.45 К нст амера
16.40, 19.40 Т/с "Горець-6"
21.40 Се рети спецсл жб
01.20, 04.50 Т/с
"Во неборцi"
03.05, 04.20 Планета ри
03.30 Обертання земної лi
03.55 Створюючи iсторiю

04.35 3 тайм
06.25 Х/ф "Вперед, за
с арбами етьмана!"
08.05 Щоденни . Ф тбол.
Чемпiонат свiт
08.35 М льтфiльм
09.20 Х/ф "З Афри и"
12.45 Фа ти
13.05 Т/с "Полiцейсь i на
велосипедах"
14.00 Ф тбол. Чемпiонат
свiт . 1 оманда р пи "Н"
проти 2 оманди р пи "G"
15.55 Т/с "Мисливець за
старовиною"
16.55 Х/ф "Д'Артаньян i
три м ш етери"
18.45 Фа ти. Вечiр
19.05 Х/ф "Механi "
21.10 Х/ф "Привид
б дин на па орбi"
23.45 3 тайм
01.20 Т/с "Девiд
Копперфiлд"
02.15 Х/ф "Зни ла
рамота"
03.30 Х/ф "Я ось лiт "

06.15, 18.45, 05.05 Київсь ий
час
06.25, 09.55, 12.35, 23.40
О ляд преси
07.00 — 09.00 Час новин.
Кожнi 30 хв.
07.50, 01.20 Автопiлотновини
09.30, 23.20, 02.10, 05.35
Час-тайм
10.00 — 16.00, 16.45, 17.00
— 19.00 Час новин
10.20, 19.20, 20.20, 03.00
Новий час
10.55 — 18.55 IнфоВi но
11.20 Час оментарiв
11.40 Це — У раїна!
13.20 Драйв
16.20 Д/ф "Хронi а надiй та
iлюзiй"
17.20 Д/ф "Справа честi"
18.20 Чи на п'ять?
20.00, 21.00, 04.00 Час
20.50, 22.50, 23.50 Час
ф тбол
22.00, 02.30 Перший вiддiл
22.45, 23.00, 00.00, 00.45,
01.25, 05.20, 05.30 Час

06.00 Радянсь а iмперiя.
"Готель "Мос ва"
07.00, 08.00, 18.00, 22.00
Вi на
07.15 Увесь свiт
08.15 Нав оло свiт
09.55 Х/ф
"Прибор вач а
ти рiв"
12.00 Х/ф "Нiчний
е iпаж"
13.50 Т/с "Мiс Марпл"
15.00 Увесь свiт
16.00 Зна и
17.00 У пош ах при од
18.15 Т/с "К ла iн i
партнери"
19.00 Х/ф "Тат сi"
21.00 С часна медицина.
Ч деса i сенсацiї
22.40 Радянсь а iмперiя.
"Готель "Мос ва"
00.05 С часна медицина.
Ч деса i сенсацiї
01.10 Вели а п'ятiр а

УТ-1

1+1

ІНТЕР

ТРК ”КИЇВ”

ТЕТ

06.10, 06.30, 07.00, 08.00
Новини
06.35, 07.15, 08.10, 23.50
Спорт + Mundial
07.25 КНУКIМ
07.40 Ера-е спрес
09.00, 12.00, 15.00, 18.30,
21.00 Новини
09.25, 04.25 Т/с
"Повернення Б д лая"
10.45 Життя триває
11.25 Авiасалон
12.25 Д/ф "Свiт свiтiв"
13.20 Єврейсь а про рама
13.45 Ваш вихiд!
15.20 М льтфільм
15.40 М/ф "При оди
Незнай а i йо о др зiв"
16.00 Iнди о
16.25 Т/с "Родина
Твiстiв"
17.00 Новини ЄС
17.10, 02.55 Т/с
"Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
19.00, 01.35 Кiно.ua.
"Вiд рита нiч"
20.35 Вечiрня аз а
22.00 Толо а
22.50 Трiй а. Кено
23.00 Пiдс м и
23.30 По ляд

06.30 Снiдано з 1+1
07.00 Веселi м льти +
Єралаш
08.00 Т/с "Др зi"
08.50 Т/с "Усi жiн и —
вiдьми"
09.50 До мент
11.00 ТСН
11.15 Т/с "Бiдна Настя"
12.05 М/с "М мiя"
13.05 Т/с "Дiвчата
Гiлмор"
14.00 ТСН
14.20 Т/с "Сiм мачо"
15.30 Т/с "Усе
враховано"
16.30, 20.15 Т/с "Не
родись вродлива"
17.30 Т/с "Др зi"
18.30 Т/с "Усi жiн и —
вiдьми"
19.30 ТСН
20.00 Сiм хвилин
21.15 Т/с "Мiф про
iдеально о чоловi а"
22.15, 00.35
Ф тболштрассе
22.30 Х/ф "Пiн Флойд.
Стiна"
00.50 ТСН

06.50, 09.50, 17.20
М льтфiльм
07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.00 Новини
07.10 Подробицi
07.15, 08.10, 12.15, 20.45
Iнтерспорт
07.25 Ран ова заряд а
07.35 Уро и обережностi
08.20 ВВС
09.00 Карао е на майданi
10.00 Х/ф "При оди
Тома Сойєра"
12.20 Т/с "Таємнича
остя"
13.20 Дис аверi
14.20 М/с "Бетховен"
14.50 Т/с "FM i хлопцi"
16.20 Ми все про вас
знаємо
17.50 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
18.55 Т/с "Вовчиця"
19.55 Т/с "Бажана"
21.00 Подробицi
21.30 На ф тбол!
Щоденни . Чемпiонат
свiт
21.45 Х/ф
"Г дзонсь ий ястр б"
23.50 Подробицi

06.45, 13.50 М/с "Кендi,
Кендi"
07.10 Одвiчнi iстини
07.25, 13.30, 20.10
Бережiть себе!
07.30, 15.30, 17.30, 20.30,
23.30 СТН
08.10 М/ф "Алi-Баба i
соро розбiйни iв"
09.20, 21.30 Т/с "Ночi i
днi"
10.20, 23.50 Д/с "Пере они
рiзь час"
11.10, 15.40 Т/с "Жiн а
з ароматом ави"
12.10 Т/с "Тiнь"
13.00 Д/с "Чом ми
б'ємося?"
14.30 М зей iно
15.00 М/с "Наїзни и
дра онiв"
16.30 Pivot Point
17.00 Добро о вечора,
ияни!
18.00 Д/с "Подорож
нав оло свiт "
18.50 Поради лi аря
19.10 Н. Кр това-Шеста .
"Для вас"
20.00 Бiзнес-сит ацiя
20.15 Корпорацiя "Сiмба"
22.30 Київ ласичний

06.30, 11.30, 23.00
Дивись!
07.00 Т/с "Новi
при оди С иппi"
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 "Веселi
мелодiї"
14.00, 20.30 М льтфiльм
16.00 Єралаш
16.30 Т/с "Район
Беверлi-Хiллз"
17.30 Т/с "Першi
поцiл н и"
18.00 Т/с "Новi
при оди С иппi"
18.30 Вели е прання
21.00 Т/с "Район
Беверлi-Хiллз"
22.00 Вi на
23.30 Зроби менi смiшно!
00.30 Iсторiї деталях
Семеро VJ

ТОНІС
06.00 Кл б-700
06.30, 08.50, 16.25, 21.30,
00.45 Свiто ляд
06.35, 08.00, 18.40, 20.40,
00.15, 02.40 24 одини
07.05, 12.30, 19.15 Реальнi
спостереження
07.25, 10.05, 22.15, 02.15
Свiтсь i хронi и
08.35 Просто...
09.10, 22.45 Хiт-парад
10.40, 14.00 Свiт природи
ВВС
11.40, 17.40 Коле цiя К сто
13.30, 00.50 Енци лопедiя
таємниць
15.00 М/с "Чоботи"
15.30, 05.35 М/с "Р ба и"
15.55, 23.45 К нст амера
16.40 Т/с "Горець-6"
19.50 Свiт, що шо є
01.20, 04.50 Т/с
"Во неборцi"
03.05, 04.20 Планета ри
03.30 Обертання земної
лi
03.55 Створюючи iсторiю

Підприємств
потрібен водій
з власним
автомобілем.
Тел: 463-75-34
№ 323

ICTV
04.35 3 тайм
06.10 Фа ти
06.25 Дiловi фа ти
06.40 300 се / од
06.45 Т/с "Пляж.
Рят вальни и Малiб "
07.45 Фа ти
07.50 Дiловi фа ти
08.05 Щоденни . Ф тбол.
Чемпiонат свiт
08.45 Фа ти
09.10 Х/ф "Перепл танi
спад оємцi"
11.10 Т/с "Мисливець за
старовиною"
12.10 Каламб р
12.45 Фа ти
13.05 Каламб р
13.20 Х/ф "Привид
б дин на па орбi"
15.35 Т/с "Мисливець за
старовиною"
16.40 Х/ф "П'ятдесят на
п'ятдесят"
18.45 Фа ти. Вечiр
19.05 Спорт
19.25 Х/ф "Неземний"
21.10 Х/ф "Пророцтво"
23.45 3 тайм

06.30 Добро о ран !
08.00, 11.00, 14.00,
17.00, 04.00 Новини
10.00 Малахов +
11.15, 20.30 Т/с
"Дев'ять невiдомих"
12.15, 02.10 Лолiта. Без
омпле сiв
13.15, 04.05 Дете тиви
14.15, 21.35 Нехай
оворять
15.05 Х/ф "Операцiя
"И" та iншi при оди
Ш ри а"
17.10 Поза за оном
17.45, 03.05
Федеральний с ддя
18.55, 04.55 Т/с
"Любов я любов"
20.00, 01.00 Час
21.35 Нехай оворять
22.35 Народження
ле енди
23.40 Нiчнi новини
23.55 Проти ночi
00.45 Щоденни МКФ
01.30 Лi ар К рпатов

06.00
Е НСа
Т Ендтре
Р - Ф ІиЛ Ь М
07.10 Дитячий сеанс
08.35, 13.10 Кiнофайли
08.50 Х/ф "Слово для
захист "
13.35 Х/ф "Небезпечнi
др зi"
18.30 Х/ф "Не дражнiть
набридал "
20.35 Дитяча аз а
21.00 Х/ф "Вежа з
чорно о дерева"
23.20 Х/ф "При орща
порох "

РТР-ПЛАНЕТА

07.00 Х/ф "Веселi хлоп'ята"
08.30 "Аншла " i омпанiя
09.15, 18.15, 01.30 Т/с
"Приречена стати зiр ою"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
03.00 Вiстi
10.30, 13.20, 16.20, 19.45,
03.40 Вiстi. Мос ва
10.45, 20.00, 02.15 Т/с
"Вовчиця"
11.30, 20.45, 03.55 Т/с
"Сармат"
12.20 До ментальна амера
13.35 Т/с "Ледi Мер"
15.10, 23.40, 04.55 Новини
льт ри
15.30, 06.00 Хто там...
16.35 У пош ах при од
17.25, 00.40 Приватне життя
21.30 Вiстi. С.-Петерб р
21.50, 05.15 Моя срiбна ля
22.40 Квито Большой
23.20, 04.40 Вiстi +
№ 317 23.40, 04.55 Новини льт ри

Продам
недоро о ЗАЗ
1102, 1993 р.
вип с .
Звертатися за
телефоном:
2-11-87
НОВИЙ КАНАЛ
07.50 Х/ф "Нi оєдинорi "
09.45 Х/ф "Я б в
пiдлiт ом Фа стом"
11.45 Х/ф "Разом з
Дiдламi"
14.00 М льтфільм
14.55 Т/с "Сабрина —
юна вiдьма"
15.25 Обш i побачення
15.55 Т/с "Троє ди их
ян олiв"
17.00 Т/с "Енжел"
18.00 Т/с "Комiсар
Ре с"
19.00 Репортер
19.25 Т/с "Ст денти"
20.20 Точ а ипiння
20.55 ЖВЛ.
А. Шварцене ер
21.30 Х/ф "Подар но
на Рiздво"
23.30 Репортер
23.50 Х/ф "Той, що
несе б рю"
01.35 Сл жба розш
дiтей
01.50 Т/с "Лар о"
02.45 Репортер

ЕНТЕР-ФІЛЬМ

ТРК”УКРАЇНА”
06.00 Д/ф "Зламанi лялеч и"
06.30, 09.00, 21.40, 03.40
Подiї
07.20 Х/ф "Де ти,
Ба iро?"
09.50 Срiбний апельсин
11.00 М льтфiльм
12.00 Х/ф "Серця трьох"
17.20 Щиросердне зiзнання
18.40 Концерт "Зiр и
запалюють"
22.20 VIP — ви iдно, цi аво,
престижно
22.30 Х/ф "Пiд Полярною
зiр ою"
01.10 Подiї свiтi

ПРОДАЄТЬСЯ
ГАРАЖ
в ооперативі
"Гідростроітель".
Тел: 5-62-02
РТР-ПЛАНЕТА

07.00 Х/ф "Умирати не
страшно"
08.35 Квито
Большой
09.15, 18.15, 01.30 Т/с
"Приречена стати
зiр ою"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
03.00 Вiстi
10.45, 20.00, 02.15 Т/с
"Вовчиця"
11.30, 20.45, 03.55 Т/с
"Сармат"
12.20 Чорнi дiри. Бiлi
плями
До 50 м від
13.35 Т/с "Ледi Мер"
Києва
15.10, 23.40, 04.55 Новини
ПРИВАТИЗОВАНУ льт ри
15.30, 06.00 Бло нот
ДЛЯ СЕБЕ
16.35 У пош ах при од
Тел:
21.30 Вiстi. С.-Петерб р
8 (050) 383 - 63 - 35 21.50, 05.15 Д/ф
8 (044) 463 - 93 - 88 "Цитадель"
8 (044) 412 - 49 - 03 22.40 Епiзоди
№265 23.20, 04.40 Вiстi +
23.40, 04.55 Новини

07.10 Дитячий сеанс
08.45 Х/ф "Не дражнiть
набридал "
11.05 Х/ф "Слово для
захист "
13.20 Х/ф "Iнтервенцiя"
18.20 Кiнофайли
18.40 Х/ф "Ми веселi,
щасливi, талановитi"
20.40 Дитяча аз а
21.00 Х/ф "Свита"
22.55 Завтрашнє iно

К плю ДАЧУ

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 +
11.15, 20.30 Т/с
"Дев'ять невiдомих"
12.15, 02.10 Лолiта. Без
омпле сiв
13.15, 04.05 Дете тиви
14.15, 21.35 Нехай
оворять
15.15 Смiшнi люди
17.10 Поза за оном
17.45, 03.05 Федеральний
с ддя
18.55, 04.55 Т/с "Любов
я любов"
20.00, 01.00 Час
22.35 Спецрозслiд вання
23.40 Нiчнi новини
23.55 Ш ачi
00.45 Щоденни МКФ
01.30 Лi ар К рпатов
05.45 Т/с "Талiсман"

06.15, 18.45, 05.05 Київсь ий
час
06.25, 09.55, 12.35, 23.40
О ляд преси
07.00 — 09.00 Час новин
07.50, 01.20 Автопiлотновини
09.30, 23.20, 02.10, 05.35
Час-тайм
10.00 — 16.00, 16.45, 17.00
— 19.00 Час новин.
Що одини
10.20, 19.20, 20.20, 03.00
Новий час
10.55 — 18.55 IнфоВi но
11.20 Час оментарiв
13.20 Д/ф "Справа честi"
16.20 Перший вiддiл
17.20 Д/с "Хронi а надiй та
iлюзiй"
17.40 Б дмайданчи
18.20 "Арсенал"
20.00, 21.00, 04.00 Час
20.50, 22.50, 23.50 Час
ф тбол
22.00, 02.30 За рита зона
22.45, 23.00, 00.00, 00.45,
01.25, 05.20, 05.30 Час новин

06.00, 22.40 Радянсь а
iмперiя. Бать iвщина-мати
07.00, 08.00, 18.00 Вi на
07.15Ю 15.00 Увесь свiт
08.15 У пош ах при од
10.00 Х/ф "Тат сi"
11.55 Х/ф "Кар'єра
Дiми Горiна"
14.00 Т/с "Мiс Марпл"
16.00 Зна и
17.00 Нав оло свiт
18.15 Т/с "К ла iн i
партнери"
19.00 Незба ненно, але
фа т
20.00 Паралельний свiт
21.00 С часна медицина
00.05 С часна медицина.
Ч деса i сенсацiї

06.20 ЖВЛ.
А. Шварцене ер
08.40, 14.55 Т/с
"Сабрина — юна вiдьма"
09.10 Т/с "Флорiсьєнта-2"
10.15 Т/с "Ст денти"
11.25 Х/ф "Королева
сальси"
14.00 М льтфільм
15.55 Т/с "Троє ди их
ян олiв"
17.00 Т/с "Енжел"
17.55 Т/с "Комiсар
Ре с"
19.25 Т/с "Ст денти"
20.30 Точ а ипiння
21.05 ЖВЛ. Х. Хефнер
21.35 Х/ф "По ли
плотi"
23.20 Репортер

06.00 Д/ф "Нiмець ий
вiддiл"
06.30, 13.00, 15.30, 17.00.
21.00, 00.00 Подiї
07.20 Срiбний апельсин
07.50, 17.30 Т/с "Жiн а
дзер алi"
09.00 Щиросердне зiзнання
09.40 М льтфiльм
10.00, 18.40 Т/с "Др жна
сiмей а"
11.00 Д/ф "Ц намi — зна
Апо алiпсиса"
12.10 ТБ-про рама
13.30 Х/ф "Серця трьох"
16.00 Срiбний апельсин
9.40 Щиросердне зiзнання
21.50 Х/ф
"Амери ансь ий
сам рай"
00.00 Подiї свiтi
00.25 Х/ф "У ода"
02.30 Подiї
02.50 Подiї. Спорт
03.00 Телетеатр
04.30 Подiї
04.50 Подiї. Спорт
05.00 Портрети ди ої
природи

ТОВ "Моноліт" на постійн робот потрібні:
вантажни и, еле трослюсар, слюсарремонтни , водій на автонавантаж вач.

З/п 1 000-1 800 рн. Тел: 5-38-80 №226

СУБОТА 1 ЛИПНЯ 2006 РОКУ

П’ЯТНИЦЯ 30 ЧЕРВНЯ 2006 РОКУ

Виш ород

Телепро рама

24 червня 2006 ро

5

УТ-1

1+1

ІНТЕР

ТРК ”КИЇВ”

ТЕТ

06.10, 06.30, 07.00, 08.00
Новини
06.40, 07.15, 08.10, 23.50
Спорт + Mundial
07.30 Б дiвельний
майданчи
08.35 КНУКIМ
09.00, 12.00, 15.00, 18.30,
21.00 Новини
09.25, 04.25 Т/с
"Повернення Б д лая"
10.45 Життя триває
11.15 Надвечiр'я
12.25 Д/ф "Свiт свiтiв"
13.20 Толо а
15.15 М/с "Залiзний дзьоб"
15.35 Мiстеч о Надiя
15.50 Т/с "Родина
Твiстiв"
16.20 П'ять iз семи
17.05, 02.55 Т/с "Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
19.00, 01.35 Кiно.ua.
"Вiд рита нiч"
20.35 Вечiрня аз а
21.40 Спорт
22.00 Ваш вихiд!
22.50 Трiй а. Кено
23.00 Пiдс м и

06.30 Снiдано з 1+1
07.00 Веселi м льти +
Єралаш
08.00 Т/с "Др зi"
08.50 Т/с "Усi жiн и —
вiдьми"
09.50 До мент
11.00 ТСН
11.15 Т/с "Бiдна Настя"
12.05 М/с "М мiя"
13.05 Т/с "Дiвчата
Гiлмор"
14.00 ТСН
14.20 Т/с "Сiм мачо"
15.30 Т/с "Усе
вiм нене"
16.30, 20.15 Т/с "Не
родись вродлива"
17.30 Т/с "Др зi"
18.30 Т/с "Усi жiн и —
вiдьми"
19.30 ТСН
20.00 Сiм хвилин
21.15 Т/с "Мiф про
iдеально о чоловi а"
22.15, 00.50
Ф тболштрассе
22.30 Х/ф "Кривава
робота"
01.05 ТСН
01.30 Т/с "Клан
Сопрано-3"

06.05, 16.20 Ми все про
вас знаємо
06.50, 10.00, 14.20, 17.20,
04.20 М льтфiльм
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.00 Новини
07.10 Подробицi
07.25 Сiм'я вiд А до Я
08.20 ВВС
08.55, Т/с "Приречена
стати зiр ою"
10.10 Х/ф "Принц за
сiмома морями"
12.20 Т/с "Таємнича
остя"
13.25 М/с "Лiло i Стiч"
13.55 М/с "Тiмон i П мба"
14.50 Т/с "FM i хлопцi"
17.50 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
18.55 Т/с "Вовчиця"
19.55 Т/с "Бажана"
21.00 Подробицi
21.30, 00.25 На ф тбол!
Щоденни . Чемпiонат
свiт
21.50 Ф тбол. Чемпiонат
свiт . 1/4 фiнал
00.35 Х/ф "Висо оповажний джентльмен"

06.45, 13.50 М/с "Кендi,
Кендi"
07.10 Одвiчнi iстини
07.15, 19.00 Свiт бiзнес
07.25, 13.30, 20.10
Бережiть себе!
07.30, 15.30, 17.30, 20.30,
23.30 СТН
08.10, 21.30 Т/с "Ночi i
днi"
09.00 Дiм живих iсторiй
09.20, 13.30, 15.25, 17.25,
20.25 А-фiш а по- иївсь и
09.30, 23.50 Д/с "Пере они
рiзь час"
10.40 Молодiжна сл жба
11.10, 15.40 Т/с "Жiн а
з ароматом ави"
12.10 Т/с "Тiнь"
13.00 Д/ф "Гри орiй
Гладiй. Повернення"
15.00 М/с "Наїзни и
дра онiв"
16.30 Життя на сi 100
17.50 Подолання
18.10 Д/с "Подорож
нав оло свiт "
19.15 Година мера
20.15 Вечiрня аз а
22.30 Бо с професiйний
00.45 Т/ф "В моїм
завершеннi почато мiй"
01.45 Один
бi

06.30, 11.30, 23.00 Дивись!
07.00 Т/с "Новi при оди
С иппi"
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 Т/с "Новi при оди
С иппi"
18.30 Вели е прання
22.00 Вi на
23.30 Зроби менi смiшно!

ТОНІС
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06.00 Кл б-700
06.30, 08.50, 16.35,
21.35, 00.45 Свiто ляд
07.05, 12.30 Реальнi
спостереження
07.25, 10.05, 02.15
Свiтсь i хронi и
07.45 Бан нота
08.35 Просто...
09.10 Хiт-парад
10.40, 14.00 Свiт
природи ВВС
11.40, 17.40 Коле цiя
К сто
12.55 Се рети спецсл жб
13.30 Енци лопедiя
таємниць
15.00 М/с "Чоботи"
15.30 М/с "Р ба и"
16.00 Реальна про рама
16.50, 05.00 Свiт, я ий
шо є
19.15 Най раще...
20.15 Сильнi свiт цьо о
21.40 Цей дивний свiт
23.20 Таємницi, ч деса,
чарiвництво
23.50 К нст амера
00.50 Х/ф "Воно
че ає"
03.05 Усiма широтами

04.35 3 тайм
06.05 Сл жба розш
дiтей
06.10 Фа ти
06.25 Дiловi фа ти
06.40 300 се / од
06.45 Т/с "Пляж.
Рят вальни и Малiб "
07.45 Фа ти
07.50 Дiловi фа ти
08.05 Щоденни . Ф тбол.
Чемпiонат свiт
08.45 Фа ти
09.10 Х/ф "П'ятдесят на
п'ятдесят"
11.10 Т/с "Мисливець
за старовиною"
12.10 Каламб р
12.45 Фа ти
13.05 Т/с "Полiцейсь i
на велосипедах"
13.55 Х/ф "Неземний"
15.55 Т/с "Мисливець
за старовиною"
16.55 Ш ола ремонт
17.50 Ф тбол. Чемпiонат
свiт . 1/4 фiнал
20.00 Фа ти. Вечiр
20.45 Х/ф "Ян ол помсти"
23.05 Автопар

06.30 Добро о ран !
08.00, 11.00, 14.00, 17.00
Новини
10.00 Малахов +
11.15 Т/с "Дев'ять
невiдомих"
12.15, 02.40 Лолiта. Без
омпле сiв
13.15 Дете тиви
14.15, 22.00 Нехай
оворять
15.15 Єралаш
15.30 Розi раш
17.10 Поза за оном
17.45 Поле ч дес
18.55, 04.35 Т/с
"Любов я любов"
20.00, 01.00 Час
20.25 Фестиваль
"Смiхота-2006"
22.00 Нехай оворять
23.00 Х/ф "Полiцейсь i
та злодiї"
00.50 Щоденни МКФ
01.25 Лi ар К рпатов

06.15, 18.45, 05.05
Київсь ий час
06.25, 09.55, 12.35, 23.30
О ляд преси
07.00 — 09.00 Час новин
07.50, 01.20 Автопiлотновини
09.30, 23.20, 02.10, 05.35
Час-тайм
10.00 — 16.00, 16.45, 17.00
— 19.00 Час новин
10.20, 19.20, 20.20, 03.00
Новий час
10.55 — 18.55 IнфоВi но
11.20 Час оментарiв
11.40 Це — У раїна!
13.20 Д/с "Хронi а надiй та
iлюзiй"
14.20 Страва вiд шефа
14.35 Та а орисна
страхов а
18.20 За рита зона
20.00, 21.00, 04.00 Час
20.50, 22.50, 23.50 Час
ф тбол
22.00, 02.30 Час за
Гринвiчем
22.45, 23.00, 00.00, 00.45,
01.25, 05.20, 05.30 Час

06.00 Ш ачi
07.00 Вi на
07.15 Увесь свiт.
Повалений Бо Монтес ма
08.00 Вi на
08.15 Нав оло свiт
10.10 Незба ненно, але
фа т
11.10 Паралельний свiт
12.10 Х/ф "Я ось 20
ро iв по том "
13.55 Т/с "Мiс Марпл"
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"
19.00 Очевидець
20.00 При оломшливi
ре орди свiт
21.00 Незба ненно, але
фа т
22.40 Х/ф "Ненависть"
00.15 Мiс Донбас Open2006

05.40 Т/с "Си вест"
06.20 ЖВЛ. Х. Хефнер
06.45 Репортер
06.55 Пiдйом!
07.00 М/с "Ра ети"
08.00 Репортер. Бiзнес
08.40 Т/с "Сабрина —
юна вiдьма"
09.15 Т/с "Флорiсьєнта-2"
10.20 Т/с "Ст денти"
11.30 Х/ф "Перема аючи
Лондон"
13.30 Репортер
14.55 Т/с "Сабрина —
юна вiдьма"
15.25 Обш i побачення
15.55 Т/с "Троє ди их
ян олiв"
17.00 Т/с "Енжел"
17.55 Т/с "Комiсар Ре с"
19.00 Репортер
19.25 Т/с "Дале обiйни и"
20.30 Точ а ипiння
21.05 ЖВЛ. Тимберлей
21.35 Х/ф "Едiссон"
23.40 Се с

06.00 До . фiльм
06.30, 13.00, 17.00, 21.00,
00.00 Подiї
07.20 Срiбний апельсин
07.50 Т/с "Жiн а дзер алi"
09.00 Щиросердне зiзнання
09.40 М льтфiльм
10.00 Т/с "Др жна сiмей а"
11.00 Х/ф "Серця трьох"
13.30 Х/ф "Серця трьох"
16.00 Срiбний апельсин
17.30 Т/с "Жiн а
дзер алi"
18.40 Т/с "Др жна
сiмей а"
19.40 Щиросердне зiзнання
21.40 VIP — ви iдно, цi аво,
престижно
21.50 Х/ф "Пiпл"
00.00 Подiї свiтi
00.25 Х/ф
"Амери ансь ий
сам рай"
02.30 Подiї
02.50 Подiї. Спорт
03.00 Телетеатр
04.30 Подiї
04.50 Подiї. Спорт
05.00 Д/с "Мi ст ра для
термiнатора"

УТ-1

1+1

ІНТЕР

ТРК “КИЇВ”

ТЕТ

ЕНТЕР ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

06.05 Т/с "Коломбо"
07.40 М льтфiльм
08.00 М/с "Новi при оди
Вiннi-П ха"
08.30 М/с "Аладдiн"
08.55 Х/ф "Елоїз Плазi"
10.45 Бадьоро о ран !
11.25 Смачно
12.00 Ши анемо!
13.05 Т/с "FM i хлопцi"
14.55 Х/ф "Хiд
вiдповiдь"
16.40 Концерт
18.40 Х/ф "Я стати
принцесою"
21.00 Подробицi
21.30 На ф тбол! Щоденни .
Чемпiонат свiт
21.50 Ф тбол. Чемпiонат
свiт . 1/4 фiнал
00.00 На ф тбол! Щоденни .
Чемпiонат свiт
00.10 Х/ф "Я знаю, що ви
с оїли мин ло о лiта"
02.10 Х/ф "Майор Пейн"
03.50 Х/ф "Хiд
вiдповiдь"

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
08.50 Вiсни роботодавця
09.00 Корпорацiя "Сiмба"
09.10 Т/с "Ночi i днi"
10.00 Д/с "Пере они
рiзь час"
11.40 Форм ла здоров'я
12.00 "Володар а". Made
in Ukraine
12.15 Таємниця
Ма роп лоса
12.30 М/с "Сторiн ами
Вели ої ни и"
13.10 Х/ф "У п стелi i
дж н лях"
15.40 Д/с "Дивовижнi
стайнi"
16.10 Дiловi знайомства
16.20 Концерт
18.25 Шлях до спiх
19.10 Д/с "Чом ми
б'ємося?"
21.10 Чорний вадрат
21.40 Х/ф "Геймер"
23.50 Д/с "Мистецтво
виживання"
00.45 Х/ф "Щасливий
рейс"

06.15 Пiдс м и
06.50 Абзац
07.00 Темни
07.35 М льтфiльм
07.50 КНУКIМ
08.10 Форсайт
08.40 Д/с "Житiє святих"
09.05 Класнi ро и
09.30 Кро до зiро
10.30 Унi альна У раїна
10.50 Чотири стiни
11.15 Пани нахаби
11.45 М зи а
12.15 Хто домi хазяїн?
12.40 Незр чна тема
13.10 Вихiднi по- раїнсь и
14.05 Контрольний па ет
14.40 Милосердя
15.05 Живе ба атство У раїни
15.25 На проб
15.45 Кордон
16.10 Парламент
17.05 Перехрестя
17.35 Рада
18.10 Наша пiсня
19.00 Х/ф "Саботаж"
20.40 Ме алот
21.00 Новини
21.25 Спорт
21.45 С перлото. Трiй а
22.00 Кiно.ua. "Вiд рита нiч"

07.00 Бо атирсь i i ри
08.00 Прихована амера
09.00 Хто там?
10.00 Єралаш
10.30 Смачна раїна
11.20 Кiно деталях
12.20 Iсторiя ф тбол .
Пре расна ра
13.30 Т/с "Небезпечний
Еддi"
14.30 Х/ф "Таємниця
сфiн са"
16.50 Найроз мнiший
18.20 Т/с "Моя
пре расна нянь а"
19.30 ТСН
20.00 ТСН. ПроСпорт
20.10 Криве дзер ало
22.15 Ф тболштрассе
22.30 Х/ф "Нестерпна
жорсто iсть"
00.30 Ф тболштрассе
00.45 Х/ф "Я дза"
02.45 Х/ф "Ведмiдь"
03.40 Прихована амера
04.30 Кiно деталях
05.15 Смачна раїна
06.00 М/ф "Подорож
мин ле"

ЕНТЕР-ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

07.10 Дитячий сеанс
08.30, 13.05, 17.20, 23.05
Кiнофайли
08.40 Х/ф "Iнтервенцiя"
10.45 Завтрашнє iно
11.10 Х/ф "Ми веселi,
щасливi, талановитi"
13.30 Х/ф "Слово для
захист "
15.20 Завтрашнє iно
15.45 Дитячий сеанс
17.35 Х/ф "Братан
М нна — продавець
щастя"
20.35 Кiно алендар
21.00 Х/ф "Свiй серед
ч жих, ч жий серед
своїх"

07.00 Х/ф "Павло
Корча iн"
08.35 "Фітіль"
09.15, 18.15, 01.30 Т/с
"Приречена стати зiр ою"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
03.00 Вiстi
10.30, 13.20, 19.45, 03.40
Вiстi. Мос ва
10.45, 20.00, 02.15 Т/с
"Вовчиця"
11.30 Т/с "Сармат"
12.20 Епiзоди
13.35 Х/ф "Бо атир" йде
Марто"
14.55 М льтфiльм
Свідоцтво про право власності на б д. № 8 15.30, 06.25 Iнтер@ тив
16.00 Вiстi
по в л. Новій, с. Федорів а Виш ородсь о о
16.20 Вiстi. Пiвнiчний Кав аз
р-н Київсь ої обл., видане 22 червня 2000
16.35 У пош ах при од
р. Ровівсь ою сільсь ою радою без номера 17.25 "Аншла " i омпанiя
на ім'я Валентина Івановича СЕРЬОЖКІНА,
20.45, 03.55 Тим часом
вважати недійсним зв'яз з втратою
01.05 Я сам — артист
№ 327 04.45 Х/ф "С чi дiти"
ори інал .

07.00 Х/ф "Сiмнадцятий
трансатлантичний"
08.50 Х/ф "Проти течiї"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
03.00 Вiстi
10.10 Вiстi. Мос ва
10.20, 01.45 "Городо "
10.50, 22.55 Блеф- л б
11.35 Рiзночитання
12.00 Бiблiйний сюжет
12.30 За сiмома печат ами
13.15, 23.40 Т/с "Дов а
доро а дюнах"
14.30 У пош ах при од
15.20 Ма iя iно
16.20 Вiстi. Мос ва
17.00 Злети i падiння М.
Лiєпи
17.50 Нав оло свiт
Державний а т на право власності на 18.15, 02.15 Т/с
землю, виданий на ім'я Кр шановсь о о С. І. "Ви радення"
19.20, 03.20 Чесний
на земельн ділян № 188 (м-н ГАЕС), про дете тив
що в Книзі записів державних а тів на право 19.50, 03.50 Нав оло смiх
приватної власності на землю зроблено 20.30, 04.30 К льт рна
запис за № 2442, вважати недійсним через революцiя
21.25, 05.25 С ботнiй вечiр
№ 328
втрат ори інал .
00.50 Т/с "Любов моя"
06.30, 11.30, 23.00 Дивись!
07.00 М/с "Редволл"
07.30, 12.00, 19.30 Дiм-2
08.30 М/с "За iн "Гала ти а"
09.00, 20.30 М льтфiльм
10.00 М/с "Веселi мелодiї"
10.30 Рят йте, ремонт!
13.00 Життя пре расне
14.00 Х/ф "Дiм ча л на"
16.00 Життя пре расне
17.00 Зроби менi смiшно!
18.30 Слава за хвилин
21.00 Х/ф "Висхiдна
зiр а"
23.30 Зроби менi смiшно!

07.05 Дитячий сеанс
08.35, 13.35, 17.55 Кiнофайли
08.45 Х/ф "Братан М нна
— продавець щастя"
11.35 Кiно алендар
11.50 Х/ф "Тiнь"
13.50 Х/ф "Свiй серед
ч жих, ч жий серед своїх"
15.45 Кiно алендар
16.20 Дитячий сеанс
18.25 Х/ф "Iн о нiто з
Петерб р а"
20.25 Топ-10. Са ндтре и
21.00 Х/ф "День повно о
мiсяця"
23.05 Кiнофайли
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06.00 Вели а планета
06.30 24 одини. Спорт
06.35 Сильнi свiт цьо о
06.55, 12.30 Свiто ляд
07.00 Реальнi
спостереження
07.35 Усiма широтами
08.05, 05.50 Невiдома
земля
08.35 Свiт тварин
09.05 Звiряча робота
09.40 Свiт природи ВВС
10.40 Реальна про рама
11.35 Коле цiя К сто
12.45 Е стремi с
13.05 Безстрашнi
13.40 Цей дивний свiт
14.10 В лицi свiт
15.10 Мiста свiт
16.40 Розва а ба атiїв
17.35 Най раще...
18.40 Спецпрое т
19.00 Се рети археоло iї
19.35 Тваринний жах
20.05 Анатомiя атастроф
21.05 Х/ф "Ян ол, я ий
впав з небес"
22.50 Дива и
23.25 Цей дивний свiт
00.00 Х/ф "Воно че ає"
01.30 Х/ф "Кни а долi"

04.35 3 тайм
06.10 Фа ти
06.30 Х/ф "Останнiй
р їз"
08.10 Щоденни . Ф тбол
08.50 Автопар
09.30 На свою олов
10.30 Т/с "Леся + Рома"
11.10 Ш ола ремонт
12.10 К хня для "чайни iв"
12.45 Фа ти
13.05 Пiймати злодiя
13.45 Х/ф "Життя з
Май і"
15.40 Х/ф "Ян ол помсти"
17.50 Ф тбол. Чемпiонат
свiт . 1/4 фiнал
20.00 Фа ти
20.25 Квартирне питання
21.25 Х/ф "Щоденни
Бриджит Джонс"
23.45 3 тайм
01.20 Х/ф "Б iмен"

06.30 Генiї та лиходiї
07.00, 09.00, 11.00, 17.00
Новини
07.10 Х/ф "Жорсто iсть"
09.10, 15.45 Єралаш
09.30 Здоров'я
10.15 Грай, армонь
люблена!
11.15 Сма
11.35 Принцеса Дiана.
Се рети оролiвсь ої
родини
12.20 Х/ф "Вiдп ст а за
власний рах но "
14.55 Д/ф "Люся"
16.15 Зiр и мор
17.10 Хто хоче стати
мiльйонером?
18.05 Х/ф "Операцiя "З
Новим ро ом!"
20.00, 01.00 Час
20.20 Вип с ний вечiр
"Фабри и зiро "
23.50 Х/ф "Напередоднi"
00.50 Щоденни МКФ

06.15, 18.45, 05.05 Київсь ий
час
06.25, 09.55, 12.30, 23.40
О ляд преси
07.00 — 09.00 Час новин
09.30, 23.20, 02.10, 05.35
Час-тайм
10.00 — 16.00, 16.45, 17.00
— 19.00 Час новин
10.20 Ш ола бiзнесстрате iй
10.30 Ви пра тично здоровi
10.55 — 18.55 IнфоВi но
11.15 Драйв
12.35 Страва вiд шефа
13.15 Колiя
14.20 Вiд рита зона
15.20 Перший вiддiл
15.55, 05.20 Це — У раїна!
16.10 На перший по ляд
16.30 Та е орисне
страх вання
17.20 VIP-жiн а
17.45 Б дмайданчи
19.30, 02.00 5 опiйо
20.50, 22.50, 23.50 Час
ф тбол
22.00 Територiя за он
22.45, 23.00, 00.00 Час
новин
00.45 Нi п х нi пера!

05.40 Х/ф "Дiдьє"
07.20 Х/ф "Ненависть"
09.00 Їмо вдома
09.30 К лiнарний двобiй
10.35 Сам собi режисер
11.45 При оломшливi
ре орди свiт . Найжахливiшi
техноло iчнi атастрофи
13.40 Т/с "Афромос вич"
14.40 Х/ф "Зас джений"
18.00 Неймовiрнi iсторiї
охання
19.00 Заборонена зона
20.00 С ботнiй вечiр
22.00 Х/ф "Помста"
00.45 Х/ф "Любить — не
любить"

07.00 Т/с "Троє ди их
ян олiв"
07.45 Т/с "Енжел"
08.50 Т/с "Дале обiйни и"
09.55 К хня
10.30 Ульотна вiдп ст а
12.15 Р йнiвни и мiфiв
13.25 Перевiрене на собi
14.30 Мас и-шо
15.50 Х/ф "Дже i бобове
дерево"
17.50 Весiлля за 48 один
19.00 Репортер
19.20 Х/ф "Пiдземелля
дра онiв"
21.35 Х/ф "Се сi-бойз,
або Франц зь ий пирi "
23.35 Спортрепортер

06.30, 09.00, 21.00 Подiї
06.55 Подiї. Спорт
07.10 Х/ф "Дайте нам
чоловi iв"
09.40 VIP — ви iдно,
цi аво, престижно
09.50 Срiбний апельсин
11.00 М/ф "Втеча на
волю"
12.40 М льтфiльм
14.00 Х/ф "Пiд
Полярною зiр ою"
17.10 Щиросердне
зiзнання
18.10 Х/ф "Нiчнi
забави"
20.10 ТБ-про рама
21.50 Х/ф "ФанфанТюльпан"
00.20 Х/ф "Пiпл"
02.30 Подiї
02.50 Подiї. Спорт
03.00 Телетеатр
04.00 Подiї
04.20 Подiї. Спорт

ТОВ "Швейна фабри а "Дитячий
те стиль" запрош є на постійн робот :
— ШВАЧКУ, — ПАКУВАЛЬНИКА,
— ВИШИВАЛЬНИЦЮ
Місцезнаходження фабри и:
м. Виш ород, в л. Шол ден а, 19
(завод "Карат"). Тел: 8 (296) 2-53-12,
8 (044) 331-70-98, 8 (044) 331-70-99 № 273
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06.00 Ран ова молитва
06.05, 07.10, 08.00, 23.50
Спорт + Mundial
06.15, 00.05 Д/ф "Римляни
Китаї"
07.20 Напросилися
07.40 КНУКIМ
08.10 Авто онтинент
08.35 Патрiот
09.00, 13.15, 19.00, 21.50 До
Дня Вiйсь ово-Морсь их Сил
У раїни
10.50 Телефорт на
11.35 Нова армiя
12.05 Сiльсь ий час
12.50 Здоров'я
13.35 Вi но в Амери
14.00 Бла овiсни
14.35 Х/ф "Солярiс"
17.25 В остях ...
18.20 Дiловий свiт. Тиждень
21.00 Новини
21.30 Спорт
22.25 Е iпаж
22.50 Трiй а. Кено
23.00 Ера бiзнес . Пiдс м и
23.35 Меридiан
01.20 Сл жба розш дiтей
01.25 Classic-прем'єр

07.00, 23.10 Бо с посправжньом . К. О ма —
М. А. Р бiо
08.00 Хоч б ти зiр ою!
09.05 Лото-забава
10.50 Криве дзер ало
12.50, 18.20 Т/с "Моя
пре расна нянь а"
14.00 Бо атирсь i i ри
15.00 Х/ф "Плiт а"
16.45 Концерт
19.30 ТСН
20.20 Х/ф "Вiдш од вання збит iв"
22.35 Висо а нота
00.10 Х/ф "Висоти
свободи"

ТОНІС

ICTV

06.15 Тваринний жах
06.50 Звiряча робота
07.15, 16.05 Хiт-парад
08.20, 17.00 Розва а
ба атiїв
09.15 Е стремi с
09.35 Безстрашнi
10.00 В лицi свiт
11.00 Дива и
11.40 Цей дивний свiт
12.10 Х/ф "Апачi"
14.00 Мiста свiт
14.35 Се рети археоло iї
15.10 Анатомiя атастроф
17.50 Режисери
19.05 Х/ф "Точ а
падiння"
20.50 Х/ф "Сiрi вов и"
23.00 Х/ф "Кни а долi"
00.30 Непiзнанi живi
об'є ти
01.30, 02.50 Свiт, я ий
шо є
02.05 Обертання земної
лi
02.30 Створюючи iсторiю
03.30 Х/ф "Пiд идьо "

06.05 М льтфiльм
07.05 Про инься i спiвай!
08.00 М/с "Тiмон i П мба"
08.30 М/с "Чорний плащ"
08.55 Х/ф "Рiздво
Елоїз"
10.50 Квадратний метр
11.40 Карао е на майданi
12.35 Усе для тебе
13.40 Т/с "FM i хлопцi"
14.15 Мелорама
14.55 ВВС. Жива
природа-3
16.00 Iмена.
О. Лаврентьєв
16.45 Х/ф
"Джентльмени дачi"
18.40 Х/ф "Робо оп-2"
ПРОДАМ
21.00 Подробицi тижня
ВАЗ-21013, 1984 р. 21.45 На ф тбол!
вип с , фіолетовий Щоденни . Чемпiонат
свiт
олір, ап. ремонт
22.00 Х/ф "Крас ня"
дви на, добром
00.25 Х/ф "Дете тив
стані; ціна — 1 200 . о. Варшавсь и"
Тел: 5-74-27
02.05 Х/ф "Я мрiяла
№ 331 про Афри "

05.20 3 тайм
06.50 Фа ти
07.15 К хня для "чайни iв"
07.45 Щоденни . Ф тбол.
Чемпiонат свiт
08.20 Х/ф "Життя з
Май і"
10.15 Пiймати злодiя
10.50 Квартирне питання
11.45 Фабри а раси
12.45 Фа ти
13.05 М/ф "Вели ий бiй
Астерi са"
14.30 Х/ф "Вища лi а"
16.30 Х/ф "Щоденни
Бриджит Джонс"
18.45 Фа ти тижня
19.15 Т/с "Леся + Рома"
19.55 Х/ф "Сам раї"
21.55 Х/ф "Б iмен"
23.45 3 тайм
01.20 Х/ф "Хазяй а"
03.00 Х/ф "Бо сери"

“ÛËÒÚË˜Ì‡ ‡„ÂÌˆ≥ˇ
"–ÛÚ‡-“Û"
В Хорватію на відпочино
власним авто з Виш орода.

Тел: 25-100, в л. Ш ільна, 93, e-mail: Rutatur@svnet.kiev.ua
Ліц. ДСТК АВ № 081507 від 27.04.2006

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ
на робот КАСИРИ
в зал і рових
автоматів.
Тел: 8 (044) 531-72-99,
8 (067) 445-19-09 №334
В аптечний п н т ПОТРІБНА ЗАВІДУЮЧА
З ФАРМАЦЕВТИЧНОЮ ОСВІТОЮ.
Звертатися за тел: 8 (067) 406-03-43
(Тетяна Оле сандрівна)

№ 308

ІНТЕР

№ 307

С лад :
с.Нові Петрівці,
тел.8 (067) 505-63-41

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ.
Зарплата від 1 000 до 1 500 рн.
Тел: 8 (066) 199-49-88 № 337
Виробничом підприємств терміново
потрібен ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР
з досвідом роботи від 3 ро ів, ві ом від 27
до 45 ро ів. Бажано проживання в м. Виш ороді.
Резюме за тел/фа с:
8 (04496) 23-534, 8 (067) 466-13-95 № 324

ГРТ МІЖНАРОДНЕ
06.30 Генiї та лиходiї
07.00, 09.00, 11.00, 17.00
Новини
07.10 Х/ф "Ось та а
м зи а..."
09.55 Д/ф "Пiснi нашо о
двор . Територiя волi"
11.15, 05.30 Неп тнi нотат и
11.35 До и всi вдома
12.25 Фазенда
13.00 Х/ф "Тютюновий
апiтан"
14.35 Вели i династiї.
Дол ор i
15.40 Смiшнi люди
17.00, 01.00 Доба
18.20 Новi пiснi про оловне
20.00 Час
20.50 Розi раш
22.20 За риття МКФ
23.10 Х/ф "... На
прiзвись о Звiр"
00.50 Х/ф "Двобiй"
02.40 Королi смiх
03.10 Грай, армонь
люблена!

Виш ород

ТРК “КИЇВ”

ТЕТ

ЕНТЕР ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

07.00, 08.05 М льтфiльм
07.20, 13.00, 18.50
Бережiть себе!
07.25, 12.25, 15.25 А-фiш а
по- иївсь и
07.30 СТН
08.30 Авто ласи а
09.20, 19.00 Д/с "Чом ми
б'ємося?"
10.40 Форм ла здоров'я
11.00 Працевлашт вання.
Кро за ро ом
11.30 С пер ни а
12.00 Д/с
13.10 Х/ф "У п стелi i
дж н лях"
14.30 М з/ф "Кармен
Street"
15.30 День Днiпра
15.45 Подолання
16.00 Вiзит
16.20 Х/ф "По и
шаленiє мрiя"
17.30 Д/с "Стро ата
планета"
18.30 Мерiя
20.00 Київсь i мiнiатюри
20.30 СТН
21.10 Добро о вечора,
ияни!
22.10 Х/ф "Пiдстава"
23.50 Д/с "Долi тварин"

06.30, 11.30, 23.00 Дивись!
07.00 М/с "Редволл"
07.30, 12.00, 19.30 Дiм-2
08.30 М/с "За iн "Гала ти а"
09.00, 20.30 М льтфiльм
10.00 М/с "Веселi мелодiї"
10.30 Знiмiть це не айно!
13.00 Життя пре расне
14.00 Х/ф "Ма сим а"
17.00 Знiмiть це не айно!
18.30 Слава за хвилин
21.00 Х/ф "Код "Оме а"
23.30 Зроби менi смiшно!

06.00 Са ндтре и
07.05 Дитячий сеанс
08.25 Топ-10. Са ндтре и
08.55 Х/ф "Тiнь"
10.50 Кiнофайли
11.20 Х/ф "Iн о нiто з
Петерб р а"
13.05 Топ-10. Са ндтре и
13.30 Х/ф "День
повно о мiсяця"
15.35 Корот ий метр
16.10 Дитячий сеанс
18.00 Кiнофайли
18.20 Х/ф "Таємниця
чорних дроздiв"
20.30 Кiнотрейлери
21.00 Х/ф "Доро а
Олено Сер iївно"
23.05 Кiнофайли
23.20 Х/ф "Бджоляр"
01.35 Кiнотрейлери
03.10 Х/ф "Чорна
троянда — емблема
печалi, червона троянда
— емблема охання"

07.00 Х/ф "Ро -н-рол
для принцес"
09.20 "Фітіль"
10.00, 13.00 Вiстi
10.10 Вiстi. Мос ва
10.20 Смiхопанорама
10.45, 23.30 У "Город "
10.50 Сам собi режисер
11.35 Збiрна Росiї
12.00 Хто домi хазяїн?
12.30 Переп товi острови
13.15, 23.40 Т/с "Дов а
доро а дюнах"
14.20 М льтфiльм
14.30, 01.45 Партит ри не
орять
15.00 Х/ф "Злодiй а"
16.35 Фестиваль "Щит i
лiра"
17.35 Бiльше за любов
18.15, 02.15 Т/с
"Ви радення"
19.00, 03.00 Вiстi тижня
20.00, 04.00
Спец ореспондент
20.30, 04.30 Лiнiя життя
21.25, 05.25 "Аншла " i
омпанiя
22.55 Серце на долонi
00.50 Т/с "Любов моя"

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК “УКРАЇНА”

06.15 Київсь ий час
06.30 — 09.00 Час новин.
Кожнi 30 хв.
09.30 Вi но в Амери
10.00 — 16.00, 16.45, 17.00
— 19.00 Час новин.
Що одини
10.20 Д/ф "Справа честi"
10.45 Страва вiд шефа
10.55 — 18.55 IнфоВi но.
Що одини
11.15 Енер етичний ж рнал
11.40 Новоб дова
12.20 5 опiйо
14.20, 03.30 VIP-жiн а
16.30 "Арсенал"
17.20 Час за Гринвiчем
18.20 За рита зона
18.45 Час. Важливо
19.30, 02.00 Майдан
20.50, 22.50, 23.50 Час
ф тбол
21.00, 04.00 Час
22.00 Чи на п'ять?
23.00, 00.00 Час новин
23.20, 05.35 Час-тайм
23.55, 05.05 О ляд преси
00.45 Ко тейль
05.20 Це — У раїна!

06.15 Неймовiрнi iсторiї
охання
06.50 Подорожi
нат ралiста
07.20 Д/с "Ди а
Амазонiя"
08.20 Д/ф "Ди а Пiвнiчна
Амери а"
09.25 Iнстин т бивати
10.35 Плач вов iв
11.50 У пош ах дра онiв
12.55 Найбiльшi втечi в
iсторiї
13.55 Дитина — це ч до
14.30 Заборонена зона
15.25 Телефiльм
16.00 С ботнiй вечiр
18.00 Очевидець.
Неймовiрнi iсторiї
19.00 Заборонена зона
20.00 Паралельний свiт
21.00 Невiдомий Берiя
22.00 Х/ф "Повiтрянi
при оди"
00.35 Вели а п'ятiр а

07.45 Цер ва Христова
08.00 Запитайте лi аря
08.35 Тач на про ач
09.05 Усмiхнiться, вас
знiмають!
09.35 Доро а передача
10.05 Ви — очевидець
10.45 К нст амера
11.40 ЖВЛ. Дже сон
12.40 Точ а ипiння
13.10 Х/ф "Старий
Боб"
15.05 Лi а фанатiв
"Ре сона-мен"
15.45 Х/ф "Пiдземелля
дра онiв"
17.50 Поза рою
19.00 Репортер
19.10 Спортрепортер
19.20 Х/ф "Сестри"
21.00 Х/ф
"Амери ансь ий пирi "
23.05 Ф тбол. Гол!
00.05 Спортрепортер
00.15 Х/ф "Лиховiсний
осмiчний завойовни "
02.05 Репортер

06.30, 09.00 Подiї
07.10 Х/ф "Нiчнi забави"
09.50 Срiбний апельсин
12.30 М льтфiльм
13.00 Шо -бiз
16.00 Х/ф "Пацю и,
або Нiчна мафiя"
18.40 Х/ф "ФанфанТюльпан"
20.45 Х/ф "С пер рос"
23.30 Х/ф "Критичний
стан"

Кондиціювання
та вентиляція.
Зволож вачі та
ос ш вачі
повітря. Тел:
8 (044) 592-97-09;
8 (044) 332-62-58
№ 329

ТОВ
"Моторо омпле т"
ВІЗЬМЕ В ОРЕНДУ
Приміщення для
тор івлі
запчастинами
Виш ороді
та на трасі КиївІван ів. Тел:
8 (044) 463-93-88
(9.00-17.00) №264

Підприємство рит альних посл
ПРОДАЄМО в ілля антрацит різних маро , навал та
пропон є:
фасований в міш ах 30-50 . Низь а ціна — висо а я ість!
— ПАМ'ЯТНИКИ РІЗНОЇ СКЛАДНОСТІ; Адреса: м. Виш ород, Набережна, 5, територія промзони. Тел:
— ОБЛИЦЮВАЛЬНА ПЛИТКА;
8 (050) 828-58-69, (044) 434-18-59 № 218
— ЦОКОЛІ БЕТОННІ, ГРАНІТНІ;
— ВИРОБИ З ГРАНІТУ, МАРМУРУ,
КАМІННЯ; — ФОНТАНИ;
— ПІДВІКОННЯ; — ВАЗИ.
Ви отовлення, достав а, монтаж,
арантія, зниж и: м. Виш ород, перед
заводом "Карат", тел: 8 (050) 353-04-78;
8 (066) 618-50-00, 8 (067) 647-09-74;
8 (296) 23-280 (після 20:00). № 335

Фірма "Ні а-Нор"
(метало-пласти ові ві на від виробни а)
ЗАПРОШУЄ РОБІТНИКІВ В ЦЕХ ТА
МОНТАЖНИКІВ КОНСТРУКЦІЙ.
Оплата праці монтажни ів за домовленістю,
в цех від 1000 рн. Адреса:
тел: 23-303 (м. Виш род, Київсь а, 10),
8 (044) 451-84-26 (м. Київ, Тверсь а, 16) № 339

№ 272

Ком нальном підприємств
житлово о і ом нально о осподарства
Виш ородсь ої місь ої ради на постійн
робот ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ:
— ГАЗОЗВАРЮВАЛЬНИКИ; — МУЛЯРИ;
— СЛЮСАРІ-САНТЕХНІКИ; — ВОДІЇ.
Оплата за домовленістю.
Звертатися: в л. К р зова, 9-а, тел: 54-885 № 336

ТОВ "Транспортні мережі"
ПОТРІБЕН РОБІТНИК. Зарплата
до овірна. Довід и за тел: 25-167;
8 (050) 458-08-54
№ 325

ТУРИСТИЧНА АГЕНЦІЯ
"РУТА-ТУР"
Т ризм, відпочино ,
най ращі вітчизняні та
за ордонні
рорти.
Тел: 25-100, в л. Ш ільна, 93,
e-mail: Ruta-tur@svnet.kiev.ua
Ліц. ДСТК АВ № 081507 від 27.04.2006

№152

Виш ород

Тема

24 червня 2006 ро
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З
ожним ро ом все менше
залишається тих, чиє дитинство
або молодість пов'язані з олючим
дротом таборів смерті.
В Києві їх б ло п'ять: на в лицях
Керосинній, Інстит тсь ій,
КиєвоПечерсь ій Лаврі, в Дарниці і на
Сирці. Останній, філіал онцтабор
За сенха зен, б в найжахливішим.
Саме в ньом та
Бабином Яр
б ло знищено більше 250 тис. чолові . На Нюрнберзь ом
процесі
Сирець ий онцтабір роз лядався
на одном рівні з Б хенвальдом та
Освенцімом.
Розстріли та ат вання
Києві
почались відраз після приїзд до
міста фахівця зі знищення людей
Адольфа Ейхмана. Зараз
дея их
ЗМІ можна з стріти інформацію, що
о панти
Києві б ли добрими й
пі л вались про місцеве населення.
Але ось я опис вали розстріли
иян підле лі Ейхмана. Чолові ів,
жіно , дітей різно о ві
есесівці
прим ш вали роздя атись і с ладати речі, о ремо — вз ття, одя ,
білизн . Люди роздя алися без
ри
й плач . Сім'ї прощалися,
обнімали одне одно о. Потім олі
жертви сп с алися в яр, ля али
оловами до олів вбитих раніше.
Л нало де іль а автоматних чер …
Першими в'язнями Сирець о о
онцтабор стали солдати та офіцери Київсь о о арнізон . Потім там
тримали смертни ів: війсь овополонених, підпільни ів, партизан, євреїв,
тих, хто ховався від прим сових
робіт Німеччині. В центрі табор за
олючим дротом — малень ий табір
для жіно та дівчат. Табір існ вав до

Земля ви идає
з себе небезпе
На території області продовж ють
виявляти виб хонебезпечні предмети — боєприпаси часів Вели ої Вітчизняної війни.
Знайдені боєприпаси (або предмети,
що схожі на них) повинні знеш одж ватися тіль и фахівцями.
Про виб хонебезпечний предмет
необхідно терміново повідомити місцеві ор ани державної влади (сільради,
райвійсь омати, відділення міліції, відділи з питань надзвичайних сит ацій та
цивільно о захист населення).
Що робити після виявлення виб хонебезпечно о предмет :
— З пиніть б дь-я і роботи пор ч
небезпечно о місця. Ні в я ом разі не
чіпайте підозрілий предмет.
— Ор аніз йте охорон небезпечно о
місця.
— Не доп с айте сторонніх осіб до
небезпечно о предмет , до и не приб ли спеціалісти.
Та і дії збереж ть вам і оточ ючим
здоров'я та життя!

Фото Андрія МЯТНИХ

Андрій САМОЙЛЕНКО,
інспе тор РВ ГУ МНС У раїни
в Київсь ій обл.

інця вересня 1943 ро , оли полонені здійснили втеч (врят валося
лише півтора десят а).
В таборі на в л. Керосинній
(зараз — Шол ден а) перші п'ять
днів в'язнів од вали тіль и один
раз. Це б ло півлітра баланди —
тріш и м и, розведеної водою, та
де іль а рамів ап сти. Води не
давали зовсім. Полонені пили вод
з алюж. Ін оли давали л шпай и
артоплі.
Лише через чотири місяці стали
давати по 100 рамів просяно о
хліба. На лядачі мо ли ин ти олодним людям б ханець хліба, а потім
автоматними чер ами не давали
в'язням підійти до ньо о.
У Бабином Яр вісь овополонені
спалювали тр пи розстріляних раніше, щоб повністю знищити сліди
злочинів.
Лише де іль а сторіно
нових
підр чни ах історії з ад ють про траічні ро и Вели ої Вітчизняної війни,
про дні оборони та о пації Київа,
про ероїчне визволення столиці
У раїни від фашистсь ої неволі. Але
я можна заб ти тих, чий попіл досі
ст ає до наших сердець!
Наш м зей запрош є всіх тих, ом не
байд же ероїчне мин ле нашо о народ , відвідати е спозицію ращо о воєнно о сільсь о о м зея Київсь ої області
і на власні очі побачити винят ові е спонати, зброю, техні
та однострої
(війсь ов форм ) Др ої світової війни.

Оль а СУБАЧ,
заввідділом е спозиції
Державно о м зею-заповідни а
"Битва за Київ
1943 р."

У неба попелястий олір, н а в болю —
білий.
Ховаються сірий пил стр моч и пом тнілі
У серці той же с м, що і в дощі.
Він помирав, та все ньом ще б ло
живим.
Німі в ста — немов за робна таємниця…
І наст пає темна ніч-черниця,
І чорні хмари напливають орі,
Світ мер не бездонній сірій млі.
А ще болить під серцем помста
Та мер не по ляд, і мертвіє сонце.
Зір и плив ть свій останній п ть.
Йо о же че ають Там, йо о Там жд ть...
У неба попелястий олір, н а в смерті —
чорний.
Останній блис очей, залитих ров'ю.
Вже смерть тор н лася йо о чолом.
Життя біжить, я дим лишає по асаючий
во онь,
І темна тінь очей злилася з тінню смерті.
Лежить Солдат наві и розпростертий.
За обрій впав промінчи ранньої зорі.
Ніщо тебе не потривожить, спи собі.
У вічнім домі десь степ , десь лощині
Зі сма ом порох й оріло о полин ,
Де ожний лист повторює твої останнії
слова:
— Я вмер, мене нема, нема, нема ...
У неба попелястий олір, н а в оря —
сірий.
Лист и б р'ян , мертвих птахів рила.
Сире збіччя з палою листвою.
Без ньо о висох й птах від оря.
Засохлою по рита ров'ю рана,
Коли біжить він, ще живий, бій з е рана.
І матері сивом вбранні
Нес ть серці смерть своїх синів.
Їх сльози потопають в порожнечі
В холодний, сірий, одино ий вечір.
Та ще орять три вос ові свічі
У дов і ночі й сірі поминальні дні...

Володимир КИСІЛЬ

К ди б не йшов ти
— з пинись і цій
мо илі
лонись
22 червня ерівни и міста і район , часни и Вели ої Вітчизняної війни, вдови за иблих, ветерани Війсь ових сил, представнии місь ої та районної ради ветеранів, різних
політичних партій, ромадяни Виш орода і
район зібралися на площі Шевчен а. Урочистою ходою вир шила процесія з прапорами часів Вели ої Вітчизняної до Братсь ої
мо или на в л. Ш ільній.
Висо і слова, я их завжди замало для
Солдата, що полі за Вітчизн … Спо ади
тих, на чиї дитинство і юність припали
страшні ро и воєнно о лихоліття… Прапор,
я ий місь а рада ветеранів я святиню сво о
по оління передала молоді… Хвилина мовчання, схилені олови, с орботні ста, сльози на очах, я их віддзер алився спомин…
Панахида по за иблих: "Вічная пам'ять!.." І
повні ві ової м дрості слова священи а Бо дана Ни олина про мир, я ий починається в
наших д шах і я им ми можемо по ращити,
вдос оналити наш світ. А мо или ероїв нам
— з ад а: "К ди б не йшов ти — з пинись і
цій мо илі лонись!"
За даними Генштаб Збройних сил Росії,
за чотири ро и Вели ої Вітчизняної війни
СРСР втратив 26 мільйонів 600 тис. ромадян. Повні демо рафічні втрати Червоної
армії 1941-1945 р. р. с лали 9 млн. 168
тисяч 400 чолові . Більше за все постраждало мирне, ромадянсь е населення — за ин ли й померли 17,4 мільйона.
(“Известия”, № 114 від 25.06.1998 р.)
Фото Андрія МЯТНИХ

Попіл онцтаборів смерті ст ає до наших сердець
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Рішенням № 214 від 25 вітня 2003
ро Виш ородсь ої місь ої ради садиба № 11 по в л. Межи ірсь о о
Спаса б ла передана Виш ородсь ом істори о- льт рном заповідни .
Вона переб вала в досить непривабливом стані: пічне опалення не працювало,
не б ло води, освітлення, підло и в імнатах. Б дино б в аварійном стані, без
о орожі.
За період з 25 вітня 2003 ро по 19
травня 2006 ро заповідни ом проведена
вели а робота: відремонтоване пічне опалення, підведена вода, під лючене освітлення, телефон, зроблені підло а в одній
імнаті і підлив а ф ндамент з ліво о бо
б дин , облаштована територія, поставлений пар ан, роз опаний та досліджений
давньор сь ий орн, я ом в ХІ столітті
обпалювалися орщи и… Все це б ло
зроблено силами працівни ів заповідни а.
Не обійшлося і без підтрим и меценатів,
зо рема олови Спостережної ради трест "ПівденАтомЕнер об д" Сер ія Оле сандровича Костир а, я ий надав значн
допомо в бла о строї території ончарно о центр .
Зараз б дин садиби по в л. Межиірсь о о Спаса, 11 від рита вистав а
"Давньор сь е осподарство".
В 2006 р. істори о- льт рний заповідни міста, де дире тором є невтомна ент -

зіаст а і ор анізатор м зейної справи Ірина
Пирожен о, зареєстр вав народження
дов оочі вано о М зею ончарства.
Перлиною м зею є ончарний орн ХІ ст.
для обпал линяно о пос д , виявлений
під час археоло ічних роз опо на території садиб за адресою: в л. Межи ірсь о о
Спаса, 11-13 (НА ФОТО).
Створено м зейн е спозицію давньор сь о о ончарства за частю оловно о
онс льтанта вистав и Р слана Орлова, а
та ож заввідділом раєзнавства Обласноо центр з охорони пам'ято Олени Брея
і х дожни а Оле а Распопіна.
Р слан Орлов — на овий співробітни
Інстит т археоло ії НАН У раїни, археоло , мистецтвознавець, професійний
фото раф, автор близь о 200 на ових
праць (серед них — з ранньослов'янсь ої
середньовічної археоло ії, при ладно о
мистецтва та архіте т ри Київсь ої Р сі),
співавтор на ово- раєзнавчої
ни и
"Виш ород. Мин ле і с часне" (Київ,
"Рада", 2005, 293 с.).
Вистав ова е спозиція знайомить відвід вачів з ерамі ою ХІ ст., є інформація
про ончарні вироби трипільсь ої льт ри, значний інтерес ви ли ають зна и на
денцях ончарно о пос д і самі ончарні
вироби. Представлені фра менти ерамічних виробів Межи ірсь ої фаянсової
фабри и та прод ція це ельних заводів
Виш орода.
В м зеї збері ається м зеєфі ований
фра мент с лепіння храм св. св. Бориса і
Гліба ХІ ст., ви онаний із плінфи.
В е спозиції можна побачити ончарний
р і вироби, зроблені на ньом . О ремо
на стенді інформація вчених, що здійснювали археоло ічне дослідження давньо о Виш орода. Доповнюють м зейн
е спозицію ні альні фото рафії а варелей Де ля Фліза та Ф. Солнцева (автор
фото — Р слан Орлов).
Необхідно зазначити, що тисячі знахідо
не мож ть по и що б ти по азані, бо для

них немає місця. Б дино м зею потреб є
реставрації (зведений 1948 ро ). Відс тнє
централізоване водопостачання та опалення. Працівни ам м зею в рай важ о
б ло переносити люті морози цієї зими,
оли познач а термометра в приміщенні
не піднімалась вище 10 рад сів за Цельсієм і доводилось відрами носити вод з
олон и по засніженій дорозі, щоб приводити до лад імнати м зею, опалювати
дровами р б , щоб підтримати хоч я есь
тепло в робочій імнаті. В та их е стремальних мовах оформляв е спозицію
м зею відомий х дожни і с льптор, талановитий педа о Оле Распопін.

Коле тив м зею наполе ливо намаається облашт вати занедбан десятиліттями територію, саджає віти. (Сподіваюсь, що виш ородці не идатим ть, я
раніше, сміття на вітни и.)
В оле тив м зею ба ато роботи і
творчих планів. К льт рний шар території садиби ще збері ає свої таємниці, том археоло ічні роз оп и та на ові дослідження триватим ть, і неодмінно б д ть від риття, з я ими
обов'яз ово ознайомляться відвід вачі м зею.
М зей працює з понеділ а по п’ятницю
(10.00—16.00), тел: 25-3-15.

Оль а КУЛЬЧИЦЬКА,
завід юча М зеєм давньор сь о о
ончарства
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—¸Ó„Ó‰Ì≥, 22 ˜Â‚Ìˇ, Ì‡¯ÓÏÛ Î˛·ÓÏÛ
œÂÚÛ —Â„≥ÈÓ‚Ë˜Û Ã¿ ¿–◊” ” 60 ÓÍ≥‚!
Летят ода, а быстрые воды,
И не вернёшь их назад,
Нам не верится, что се одня
Тебе же шестьдесят.
П сть оды не старят тебя ни о да.
Ты знай, что я люблю тебя.
Желаю здоровья, добра, всех бла
земных,
Потом что ты достоин их!

Др жина Катерина Михайлівна Ма арч

№ 333

Õ≥ÌÛ —Â„≥ø‚ÌÛ ÿ≈–≈Ã≈“,
„‡ÌÛ, ÏÛ‰Û, ˜‡≥‚ÌÛ È ÔË‚‡·ÎË‚Û Ê≥ÌÍÛ,
¬≤“¿™ÃŒ Á 60-Ï ‰ÌÂÏ Ì‡Ó‰ÊÂÌÌˇ!
П сть в этот день
Тебе солнце ярче светит,
Цветы под но и падают овром.
Желаем Тебе здоровья, счастья, света,
Все о то о, что называется добром!

Петро і Катерина Ма арч

и

№ 332

ЕКО-мар ет
зв'яз
з
розширенням штат
о олош є набір на ва ансії:
— КАСИРІВ (без ДР), з/п від 950 рн.
— ВАНТАЖНИКІВ, з/п від 1 000 рн.
Звертатися за адресою: м. Виш ород,
в л. Шол ден а, 1 або за телефоном:
8 (296) 2-33-38

№ 321

Б дівельна омпанія

ЗАТ
"Київсоцб д"

ПЕРШІСТЬ КИЄВА. Гравці:
ФК "Чай а-1" (дор.) — ФК "Атлет", 2:1 (під час ри арбітр
призначав два рази одинадцятиметрові дари в наші ворота, але
воротар Денис Саботю врят вав оманд . На останніх хвилинах
вирішальний ол забив Оле сандр Безмалий (в мин лом
вихованець ФК "Атлет").
ФК "Атлет" — ФК "Чай а-2" (мол.), 0:4
1989 р. нар. ФК "Чай а" — "Оболонь", 2:2
1991 р. нар. ФК "Чай а" — "Мастер-Юніор", 3:0
1992 р. нар. ФК "Чай а" — "ФК Київ", 1:1 ( ра з лідером
чемпіонат , ращий бомбардир — равець нашої оманди Денис
Б дни ).
1993 р. нар. ФК "Чай а" — ФК "Атлет", 1:0
ФК "Чай а" — ФК "Омі с", 4:2
1994 р. нар. ФК "Чай а" — ФК "Омі с", 2:0
1995 р. нар. ФК "Чай а" — ФК "Омі с", 0:3 (протя ом ри арбітр
виявив незаявлено о равця оманди "Омі с", та им чином
остаточний рез льтат матч б де з'ясов вати дисциплінарна омісія
ФФК).
У місті Борисполі відб лась фінальна частина VIII Літніх спортивних
і ор молоді Київщини. Перша ра між омандами міст Борисполя та
Бо слава за інчилась з рах н ом 4:2. В др ій з стрічі Виш ород
перемі Фастів — 3:0. За рез льтатами і ор, трете місце Бо слав
виборов
оманди міста Фастова (2:1). Розпочалась фінальна ра.
В запе лій боротьбі за К бо Виш ород ви рав Борисполя 2:1. Ми
перші! Команд ( равці ФК "Чай а" 1988-89 р.р. нар. під
ерівництвом тренерів Оле а Санжари та Роберта А опова)
на ородили медалями, і К бо приїхав до нашо о міста.
ПЕРШІСТЬ РАЙОНУ:
ІII т р
"Олімп" (Лютіж) — ФК "Чай а", 5:2
"Димер" — "Десна" (Ж ин), 4:0
"Демидів" — "Межи ір'я" (Н. Петрівці), 2:1
"Катюжан а" — "Ват тинець"
(Ст. Петрівці), 5:4
"Непт н" (Ст. Петрівці) — "Віраж", 1:5
ЧЕМПІОНАТ ОБЛАСТІ:
XI т р
ФК "Діназ" — "МАУП", 2:1

Ці ава пропозиція для бать ів!!!
Табір "РАЙДУГА" запрош є всіх охочих ві ом від 8 до 14
ро ів провести незаб тній відпочино на березі річ и Десни.
Заїзд з 17 липня. Зміна триває 12 днів. Довід и за телефонами: 22-180, 8 (097) 965-08-04
ВМГО "Молодь, за я ою майб тнє"
№ 330

веде продаж НЕЖИТЛОВИХ
ПРИМІЩЕНЬ
новоб довах, що розташовані
за адресами:

Введення б дин в
е спл атацію —
ІІІ вартал 2006 ро .
Вартість 1 м2 — 3 500 рн.

м. Виш ород,
в л. Гр шевсь о о, 9

№ 219

Автоб с
без аварій
Тіль и за чотири місяці цьо о
ро з вини водіїв автоб сів сталося 338 дорожньо-транспортних при од, за ин ло 28 і травмовано 528 осіб. 46 ДТП с оєно
водіями автотранспорт ліцензованих перевізни ів (за ин ло
6 і поранено 140 осіб).
Вліт поті пасажирів автоб сах стає масовим. Ось чом
червень цьо о ро
для водіїв
проходитиме під мовною назвою "Автоб с-2006".
Працівни ами ДАІ здійснюватим ться перевір и: я перевізни и
ви он ють За они У раїни "Про
дорожній р х" та "Про автомобільний транспорт"; чи перевіряють технічний стан автоб сів
перед рейсом (надто — справність запасних і аварійних виходів,
омпле тованість
засобами
пожежо асіння та медичними
аптеч ами, неза онне переобладнання автоб сів додат овими
місцями для сидіння); чи дотрим ються перевізни и режим
праці та відпочин водіїв.
Під час онтролю на лінії та перевіро авто осподарств б д ть с ладатися а ти про пор шення правил
перевезень людей ( т. ч. дітей),
перевищення водіями встановлених
обмежень швид ості, р х через
залізничні переїзди, ер вання автоб сами стані сп'яніння й ладання
фі тивних од на збері ання автоб сів на визначеній території.
Та ий омпле с профіла тичних заходів проводитиметься
для попередження аварій на
пасажирсь ом транспорті.

Юрій ЯЦЕНКО,
начальни відділ ДАТІ
3- о МРВ ДАІ УДАІ ГУМВС
У раїни в Київсь ій
області, майор міліції

Виш ород

м. Виш ород,
пр. Шевчен а, 7-а

Введення б дин в
е спл атацію —
ІІ вартал 2007 ро .
Вартість 1 м2 — 4 500 рн.
Відділ інвестицій ЗАТ
"Київсоцб д":
м. Київ, в л. Щерба ова,
56/7 (фасад),
телефон: 422-25-40.

Виш ород

ТОВ "Моторо омпле т" пропон є
запчастини НА ВАНТАЖІВКИ
ГАЗ-53, 3307, Газель, ЗИЛ-130,
131, 133-ГЯ, МАЗ, КАМАЗ,
КАМАЗ-євро-1, 2
м. Виш ород , в л. Київсь а, 10.
Тел/фа с 23-305 (8.00-16.00)
м. Київ, С лярен а, 5.
Тел: 8 (044) 463- 93 - 88 №263

Засновни —
Виш ородсь а місь а рада
* * *
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