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— сіх православних християн з Днем проро а Іоанна Хрестителя,
— фахівців, я і при рашають
наше житло і дов ілля, — з Днем
архіте т ри
— захисни ів раїнсь о о неба
— з Днем Війсь Протиповітряної оборони У раїни,
— морсь их і річ ових "вов ів",
я і забезпеч ють перевезення вантажів і приємні подорожі пасажирам та відпочино т ристам, — з
Днем працівни ів морсь о о та
річ ово о флот ,
— сіх вболівальни ів — з перемо ою
раїнсь о о ф тбол
над Швейцарією 3:0!!!

Місь а рада,
місь ви он ом, реда ція
азети "Виш ород"
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Ціни
ГАЗУють

Читайте на стор. 7

С бота, 1 липня 2006 ро

Попла ати від розл и із ш олою мені д же хотілося. Та спочат б ло ні оли — е замени.
Потім... теж не б ло час —
репетиції вист п вип с ни ів,
п вання свят ових вбрань. А в
день, оли ми рочисто ро вали за ор естром оловною
в лицею нашо о міста —
чом сь не вийшло.
Пор ч зі мною б ли та і елеантні хлопці-вип с ни и, та і
виш ані й яс раві дівчата-вип с ниці з б етами і та і
щасливо-схвильовані бать и з
фотоапаратами та відео амерами в р ах... Я не аж вже
про вчителів — вони просто-таи з ордістю дивилися на нас
— молодих, сильних і арних,
повних надій на змістовне майб тнє, до я о о вони от вали
нас дов і 10 ро ів.
Потім, оли нам рочисто вр чали атестати про повн середню освіт , мені теж не вийшло
попла ати. Я пишалася своїми
одно ласни ами. Серед 78
вип с ни ів імназії "Інтеле т" —
14 "золотих" і "срібних" медалістів. З них 7 — дівчата і хлопці з
мо о най ращо о в світі 11-А.
І хіба можна б ло рюмсати,

оли ми одержали стіль и подар н ів? За сприяння мера
нашо о міста Ві тора Решетняа ожен вип с ни отримав на
з ад дис з фотороли ами із
ш ільно о життя, з побажаннями ласних ерівни ів 11-А, 11Б, 11-В і 11-Г. Від СПУ і бать ів
одержала подар н и імназія. А
ми, вип с ни и, подар вали
всім д же веселий і дотепний
онцерт. Каж — ми, бо і я
брала в ньом часть.
Звісно, без дире тора імназії
Інни Василівни Ш б о та її
заст пни а — О сани Петрівни
Бо тено не б ло б ч дово о
сценарію, а без вчитель и фізии Світлани Хомен о — зла оджених репетицій. А ми б ли
а торами. Зал просто верещав
від захват , оли Пах ч Б лоч, на я
та облиз валися
старшо ласни и, забрав із
собою на перерві Малю з
почат ової ш оли ("Я маленьий, мені більше треба їсти, —
то вона піде зі мною!").
А жартівлива пісня про під ази, я ми всі співали ртом... А
"серйозні" поради Астроло а
всім Зна ам Зодіа а... А Ч бач,
я ий рався в садоч
з отиом... А майстерно ви онана
"Надія Прохорівна", я а щипливо розпі ала тих, хто запізнювався, начебто не помічаючи,
я дехто з них прослизає поза
спиною в двері... А пісня нашоо "соловей а" Олі Приньової
про ш ол , слова до я ої Олі
допома ала писати її мама
Леся... А еніальний омп'ютер-

ний роли про вчителів з веселими віршованими підписами
— ось т т я та и запла ала, але
від сміх , бо "Барон фон Холодо " з брижастим оміром і
б фами на р авах (рімей
відомої артини) б в неперевершений...
Сюрприз під от вав нам
бать івсь ий омітет: вист пами і дис оте ою в афе для
нашо о
лас
ер вала
оманда КВН авіаційно о
інстит т . У різних он рсах
із справжніми призами брали
часть і ми, і бать и, і вчителі.
Ми наспівалися і натанцювалися досхоч . А імпровізацію
"Знімаємо іно" я не заб д
ні оли. Від сміх я ледве не
вип стила з р фотоапарата.
І ви б не втрималися, оли
норовистий Кінь віз на собі
Принцес , а Принц нався за
ними ззад через Завіс , Ліс
з Деревами, Зайчи ом, Квітами, Джмелем, Феєю і навіть
двома Тронами (їх
рали
хлопці з паралельних ласів,

що зайшли в ості), на я их
сиділи справжні Король і
Королева. Дири вав
сім
вед чий-КВНни , а оманд вав Режисер (тато мо о одноласни а): "Мотор", "Знято",
"Цьо о в сценарії не б ло!".
Щирі слова подя и поч ла від
нас най оловніша за останні
шість ро ів вчитель а — ласний
ерівни 11-А Надія Сидорівна
Петено , я а вчила нас б ти
людьми і стіль и сво о час присвятила виставам, де роз ривала наші таланти. Роз мними і
наполе ливими побажали нам
б ти наші бать и і вчителі, др зі,
я і прийшли привітати нас із
першою значною подією —
за інченням ш оли. А ще нас
б в
рандіозний
феєрвер
(дале о від житлових б дівель) і
чарівний світано біля Чай и на
набережній, оли ми прощалися
з нашим дитинством. Попла ати
та і не вийшло.

Катерина
МАЗУР-ФЕДОРЧУК
Фото Андрія МЯТНИХ

ЗОЛОТА і СРІБНА молодь імназії "Інтеле т"
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Привітали вип с ни ів соціалісти

Юність — час становлення, пош ів, від риттів.
Вчорашні ш олярі, а сьооднішні вип с ни и, р жляючи
прощальном
вальсі, вже зад м ються
про те, я
стежин
в
житті обрати. І в та ий
момент прина ідні нап тні
слова, підтрим а з бо
вчителів, бать ів, старшоо по оління.
Виш ородсь ій районній імназії "Інтеле т" ІІ се ретар
Виш ородсь о о
рай ом
Соціалістичної партії У раїни
І ор Ма ала вр чив м зичний

центр з " арао е", а 11-ти
"золотим" і 8-ми "срібним"
медалістам — ни и. Вели ий
набір словни ів і енци лопедій
Виш ородсь
ЗОШ №1 І-ІІІ
ст пенів принесли на вип с ний вечір члени СПУ Валерій
Охрім і дире тор Кас ад Київсь их ГЕС і ГАЕС (де працює
ба ато вип с ни ів першої
ш оли) Ми ола Бідний.
Спеціалізованій ш олі "С зір'я"
ольоровий принтер
подар вала деп тат районної
ради, представни Соціалістичної партії Олена Шеста ова, а 12 "золотих" і 3 "срібних"
медалісти одержали ни и на
з ад . Особливо доро ими і
та ими необхідними для Вишородсь ої
спеціалізованої
ш оли "Надія"стали пилосос

та енци лопедичні видання,
я і вр чили ІІІ се ретар Вишородсь о о рай ом соцпартії Володимир На мен о та
І ор Ма ала (НА ФОТО).
Соціалісти не обійшли
ва ою жодної ш оли район . Я з ад а про вип с ниів 2006 ро
ш олах з'явилися 10 фа сів, 5 ольорових принтерів, 5 м зичних
центрів з " арао е", 2 цифрові фотоапарати, с анер,
плеєр з DVD, омп'ютерна
пам'ять (флеш а) і привабливі вітальні адреси 727
вип с ни ам від соціалістів.
А рім то о, ще й подар н и
62-м "золотим" і 25-ти
"срібним" медалістам.

Аеліта КНЯЗЄВА
Фото Андрія МАКСІМОВА
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Я і щоро , вип с ни и
ш іл Виш ородсь о о район отримали атестати зрілості. Я і щоро , вчителі
проводжали своїх вихованців доросле життя. Ш ільний вип с ний вечір — це
завжди рочиста подія, відч ття радості та с м , надії
й плани на майб тнє, поздоровлення й побажання.
Вип с ний вечір — це завжди свято.
У ба атьох ш олах з подар н ами від БЮТ поб вала
деп тат Виш ородсь ої районної ради, олова фра ції БЮТ,
олова районної партійної оранізації ВО "Бать івщина"
І.Побідаш.
Деп тати БЮТ-вчителі поздоровляли своїх оле та вип с ни ів
рідних ш олах: В.
Б бир —
Катюжанці, В.
Паш о — Синя , С. Лозицьа — м.Виш ороді, О. Усова
— в с. Лебедів а.
До ш іл район на рочисті
вип с ні вечори зі словами
шани та подя и з щирими поздоровленнями завітали й інші
деп тати Бло Юлії Тимошено — М. М сієн о і А. Єрмолен-

о, О. Мовчан, а та ож Г. Гол б
— людина, я а все своє життя
присвятила вчителюванню.
На д м деп тата М.С сленсь о о, бюджетне фінанс вання
освітян не є достатнім, том ,
разом із щирими побажаннями,
подар н и повинні не тіль и
підняти настрій вчителів й
вип с ни ів, але й стан ть
на оді. Адже сьо однішні ш олярі — це майб тнє нашої раїни, а про майб тнє треба т рб ватися вже сьо одні, — впевнений Ма сим С сленсь ий.
Деп тати фра ції БЮТ М.С сленсь ий та С.Мельнич , до
речі, наймолодші деп тати
Виш ородсь ої райради, вист пили з ініціативою — надати
ш олам район матеріальн
допомо . Разом із поздоровленнями представни и БЮТ
дар вали ш олам телевізори,
омп'ютерн ор техні , радіомі рофони, мі рохвильові пічі
тощо.
Б демо сподіватись, що
добрі справи, меценатство
знов стане традицією не тільи Виш ородсь ом районі, а
й по всій У раїні.

Світлана ГРЕЧУХА
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Перспе тиви теплово о
осподарства

Виш ород

÷≥ÌË √¿«”˛Ú¸
Постанова
Національної
омісії ре лювання еле троенер ети и У раїни (НКРЕ) від
08.06.2006 р. № 739
Про роздрібні ціни на аз
природний, що ви ористов ється дня потреб населення
Відповідно до Постанови Кабінет
Міністрів У раїни від
25.12.96 № 1548 "Про встановлення повноважень ор анів
ви онавчої влади та ви онавчих
ор анів місь их рад щодо ре лювання цін (тарифів)", на ви онання п н т 1 Постанови Кабінет
Міністрів У раїни від
29.04.2006 № 605 "Дея і питання діяльності Національної а ціонерної омпанії "Нафто аз У раїни",
рахов ючи по одження
Міністерством е ономі и У раїни ранично о рівня оптової ціни
підприємств на аз природний,

теплопостачання та аряч вод ?
На відмін від азових ор анізацій
та Обленер о теплові ор анізації
по одж ють тарифи на сесіях
сільсь их, селищних та місь ої рад,
зобов'язані та ож виносити тарифи
на об оворення через засоби
масової інформації, форм вати
ромадсь д м . Чом та і нерівні
мови? Адже теплоенер етичні
ор анізації виробляють теплов
енер ію, а енер оносії собівартості виробництва теплової енер ії
займають майже 67 відсот ів.
Місто не повинно жити ч т ами,
том ми оворимо правд про серйозні проблеми, я і є під отовці
центральної ма істралі до зими, а
та ож про зростання вартості енероносіїв. Тіль и ошти населення
змож ть забезпечити розрах н и по
забор ованості за аз 2003, 2004,
Граничні рівні оптових цін
2005, 2006 ро ів, провести своєчасно ремонтні роботи, допомо ти ни- на природний аз для підприємств ом нальної теплоен ти техно енної атастрофи.
Адміністрація ВРКП нер ети и, теплових еле "Виш ородтепломережа" тростанцій, еле троцентралей та
отелень с б'є тів
осподарювання,
том числі блочних (мод льних) отелень (в обся ах, що ви ористов ються на виробництво теплової енер ії для
населення та бюджетних
станов, за мови ведення
цими підприємствами о ремо о приладово о та б х алтерсь о о облі
тепла і
арячої води для зазначених
споживачів)
Граничні рівні оптових цін на
аз природний з рах ванням
цільової надбав и до ціни
Фото Ві тора ПОЛІЩУКА

Котельні м. Виш ороді поб довані більше 40 ро ів том , обладнання зносилося, потреб є заміни на
більш е ономічне, менш енер оємне. Є тр днощі і в під отовці міста
до зими. В інці березня вийшла з
лад теплова ма істраль, я а забезпеч є теплопостачанням та арячою водою 40 житлових б дин ів, 2
ш оли, ліцей, чбовий омбінат.
Проведені ш рф вання по азали,
що ст пінь орозійно о ш одження матеріал тр бопроводів с ладає 90 відсот ів і част овій заміні не
підля ає. За попередніми розрах н ами, на замін теплової ма істралі необхідно 1 700 тис. рн.
Державна адміністрація та ерівни
нашо о підприємства до ладають
ма сим м з силь, щоб отримати
ошти з Державно о бюджет , та
на сьо однішній день ошти не
надійшли.
Населення міста (разом з ооперативами) забор вало за посл и
теплопостачання та аряч вод
майже 2 млн. ривень. До зими
треба от ватися завчасно, починати замін центральної ма істралі
отельні № 3. Крім цієї ділян и, є ще
о ремі дільниці, я і терміново
потреб ють замін, а все це потреб є оштів.
Зростає вартість аз : я що на
15.10.05 р. аз ошт вав 213,83
рн., то на 1.01.2006 р. — 309,45
рн., на 1 травня — 383,40 рн., на
1 липня — 686 рн. Що б де з цінами після 15 жовтня, оли зазвичай
починається опалювальний сезон,
— невідомо. Рост ть ціни і на еле тричн енер ію та інші товари.
Я ими б д ть тарифи на посл и

Соці м
що
ви ористов ється
для
потреб населення (лист від
07.06.2006 № 89-24/43), Національна
омісія ре лювання
еле троенер ети и У раїни
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити роздрібні ціни на
природний аз, що ви ористов ється
для потреб населення (додаються).
2. Управлінню ре лювання та
цінової політи и нафто азово о
омпле с в становленом порядзабезпечити подання цієї Постанови на державн реєстрацію до
Міністерства юстиції У раїни.
3.
Постанов
НКРЕ
від
30.03.2006 № 400 "Про роздрібні
ціни на аз природний, що ви ористов ється для потреб населення", зареєстрован в Міністерстві
юстиції У раїни 11.04.2006 за №
4127/2286 визнати та ою, що
втратила чинність.

4. Ця постанова наб ває
чинності з 1 липня 2006 ро .

природно о аз , подат
на
додан
вартість (ПДВ) та
тариф на транспорт вання,
постачання природно о аз (
за мови постачання за ре льованим тарифом) за 1000
м3 для імпортовано о природно о аз , отримано о на ви онання міждержавних од:
для платни ів подат
на
додан вартість — 585,60 рн
з ПДВ;
для неплатни ів подат
на
додан вартість — 686,00 рн
з ПДВ;
для імпортовано о природно о
аз , отримано о від
інших постачальни ів природно о аз — 686,00 рн з ПДВ;
Приміт и:
1. Зазначені раничні рівні

оптових цін на природний аз
є ма симально доп стимими
для йо о реалізації підприємствам ом нальної теплоенер ети и.
2. Базою для оподат вання
подат ом на додан вартість
операцій з продаж природно о
аз
підприємствам
ом нальної теплоенер ети и
є до овірна ( онтра тна) вартість природно о
аз
та
посл з йо о транспорт вання та постачання (за мови
постачання за ре льованим
тарифом).

В. КАЛЬЧЕНКО,
олова Комісії
Роздрібні ціни на аз
природний, що ви ористов ється для потреб населення
(зареєстровано в
Міністерстві юстиції У раїни
16.06.2006 р. за №
720/12594)
1. Ціна на аз природний для поб тових потреб та індивід ально о опалення б дин ів за наявності азових
лічильни ів — 40,7 оп. за м3 з ПДВ.
2. Ціна на аз природний для
поб тових потреб та індивід ально о опалення б дин ів за відс тності азових лічильни ів — 44,4
оп. за м3 з ПДВ.

Джерело: Виш ородсь а
філія по е спл атації
азово о осподарства

С. ВОЛОС,
начальни
правління
ре лювання та цінової
політи и нафто азово о
омпле с
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Нам самим не впоратися
Головном реда тор
азети "Виш ород"
Ми, меш анці першо о під'їзд
б дин №5 на по пр. І. Мазепи,
звертаємося до вас із проханням
висвітлити на шпальтах вашої
азети стан нашо о б дин , а
насамперед — під'їзд , в я ом ми
живемо.
Протя ом тривало о час (ро ів
зо три) ми звертаємося до наших
місь их ор анізацій, я і відповідають за стан б дин , з та их наболілих питань:
1. Де іль а ро ів том проводився ремонт аналізаційних тр б
під нашим б дин ом. Після цьо о
під'їзд став просідати, і за три
ро и ґано та територія нав оло
ньо о просіла вже майже на 50
сантиметрів. На ґано неможливо
ст пити навіть молодій і здоровій
людині, не оворячи вже про
людей похило о ві та інвалідів,
я их нашом під'їзді проживає
ба ато. А я що це взим
або
після дощ , то є постійна за роза
впасти. Бетонна по рівля над ґаном от-от паде ом сь на олов .
2. У вартирах на торцевій стороні б дин стіни по риті цвіллю.
Б дино панельний, а ізоляція
міжпанельних швів робиться д же
рід о. Меш анці роблять ремонти
в своїх оселях, але через те, що з
в лиці заті ає вода, в вартирах
сиро і незатишно.
3. Вже ба ато ро ів нам обіцяють ЖЕК та місь а рада, що зроблять
ремонт дах . Ми знаємо, що на це
виділялися ошти, та дах проті ає,
я і проті ав ба ато ро ів.
4. В підвалі під б дин ом
на опич ються всі нечистоти,
я і сті аються під наш під'їзд з

сьо о б дин з аналізаційних
тр б, що постійно р йн ються і
проті ають, том
що
лін
б дин йде в сторон нашо о
під'їзд . Через це під'їзді завжди сморід, я ий просоч ється і
в наші вартири.
5. Наш б дино розташований в
центральній частині міста, і молоді сподобалось в нашом під'їзді
розпивати спиртні напої, смітити,
бити пляш и. З під'їзд зробили
ромадсь ий т алет, бо місто не
под мало про потреби ромадян.
Ком нальне підприємство не
може виділити постійно о прибиральни а, том
під'їзді постійно
насмічено, тижнями не прибирається.
Всі наші звернення до ЖЕК та
місь ої ради не дали нія их
рез льтатів. Ми отрим вали я ісь
відпис и про те, що створюються
омісії, але до цих омісій жодноо раз не б ли в лючені жителі
нашо о б дин , а тим більше —
нашо о під'їзд .
У 10 вартирах нашо о під'їзд
проживають чотири інваліди, а
та ож люди похило о ві .
Ми хочемо жити достойно,
сплач ємо ре лярно плат за
посл и, я і повинні надавати нам
ом нальні сл жби. Але роші
вони отрим ють, а ви он вати
свої зобов'язання не д же спі-

шать.
Меш анці першо о під'їзд
створили рошовий фонд, поставили одовий замо , план ємо
зробити ремонт вхідних дверей,
але нам самим не впоратись з
сіма проблемами.
Том звертаємось зі сторіно
вашої азети до нині обраної місьої влади та до всіх посадовців,
від о о залежить вирішення
питань, я их ми тор н лися в
нашом листі:
Не б дьте байд жими! Зверніть
ва на людей! Допоможіть навести
лад! Ми хочемо жити ідно, наше
місто, наші люди засл ов ють на
це. Невже ми та і відсталі, що нам
байд же, що діється нав р и нас?
Гори сміття нав оло міста! Не
відремонтовані трот ари. Відс тні
бач и для сміття. Не маємо в місті
т алет . По міст страшно ходити
поночі, том що місто енер ети ів
не освітлюється достатньо.
Це все від байд жості, від ліності, від то о, що нема нія о о діла
до дітей, я і ходять в лицями і
бачать тіль и бр д. Ото для них і
байд же, де випити, де ви ин ти
сміття, де сходити в т алет.
З пова ою і надією на ваше
роз міння
меш анці I під'їзд б дин
№ 5 на пр. І. Мазепи
(9 підписів)

Коментар начальни а відділ очист и ДП "Чисте місто"
Лідії СЕЗОНЕНКО:
— За б дин ом № 5 по проспе т Мазепи за ріплений постійний
працівни ДП "Чисте місто". Робочий день — з 06.00 до 14.00, претензій в майстра до роботи двірни а немає.
Двері в першом під'їзді постійно від риті, і молодь " ляє" там
після 18.00, оли робочий день двірни а вже за інчений. Під час
ожної перерви ЗОШ № 1 до під'їзд сходяться ш олярі "на перер". Щоб вивезти все, що вони залишають "на пам'ять", потрібно
під аняти сміттєвоз. Неодноразово працівни и ДП "Чисте" просили
ш олярів піти з першо о під'їзд , та відповідь ч ли лише бр дн
лай . Ото ж, маб ть, дорослим перш за все потрібно вихов вати
своїх дітей.
До то о ж, 1-й вартирі під'їзд ремонт, на майданчи розсипаний пісо , цемент, я ий розноситься меш анцями по поверхах. Прибиранням цьо о повинні займатись осподарі вартири.
На лист реда ції від р пи меш анців, що проживають по
просп. Мазепи, 5, повідомляю:
1) Ремонт тр бопроводів проводився ПТ "Виш ородтепломережа" до
2000 р., рез льтатом чо о і сталася проблема із просіданням р нта та
дорожньо о по риття біля І парадно о б дин . На численні звернення
до КПТМ "Виш ородтепломережа" олишній ЖЕКРБП отрим вав відпис про непричетність їхньої ор анізації до наслід ів ремонт . Можна
тіль и здо ад ватись, на що вони спираються при наданні відповіді,
адже р нт просів і біля б дин № 7 по просп. Мазепи.
2) Дах на б дин по просп. Мазепи, 5 відремонтовано 2004 році;
на даний час заяв на заті ання дах немає.
3) Проблема ерметизації швів повинна вирішитись найближчим
часом, ведеться робота з ладання до овор з ор анізацією, я а займається специфі ою ерметизації швів та теплення стін.
4) Затоплення підвал сто ами відб вається не тіль и за рах но вн трішніх мереж, я і вже потреб ють апітально о ремонт , а і за рах но
старої мережі опалення.
Врахов ючи тривалий термін е спл атації мережі, немал проблем
с ладають зовнішні олодязі, я і знаходяться біля І парадно о. Я що
олодязь на підпорі, то сто и за найменшим с противом ід ть підвал.
На жаль, від ачати їх відраз неможливо, онстр ція підвал не передбачає та их робіт, але біля першо о парадно о немає постійних алюж,
при с ненні аварій воло а вивітрюється.
5) Відзнач ремонт парадно о, я ий проходив де іль а ро ів том .
Неможливо проводити ремонти ожен рі , я що люди ставляться до
чистоти безвідповідально, що і видно з фото (ЗЛІВА).
Врахов ючи вище в азане, проблем просідання ґан
б де
розв’язано методом підм р вання провалено о по риття.

В. ПОЛІЩУК, т. в. о. дире тора ДП "Ваше житло"
Виш ородсь ої місь ої ради
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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
07.05 Ера бiзнес
08.20 КНУКIМ
08.30 Фондова панорама
08.45 Ран овi поради
16.10 М/с "Залiзний дзьоб"
16.30 Т/с "Родина Твiстiв"
16.55 Новини ЄС
17.05, 03.35 Т/с "Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
18.30, 21.00 Новини
18.45 Дiловий свiт
19.00 Х/ф "Таємницi
мадам Вон "
20.35 Вечiрня аз а
21.30 Точ а зор
21.45 Дiловий свiт
21.55 Спорт
22.15 Наш ф тбол
22.50 Трiй а. Кено
23.00 Пiдс м и
23.30 По ляд
00.15 Новини Європи
00.55 Напросилися

06.30 Снiдано з 1+1
07.00 Веселi м льти +
Єралаш
08.00 Т/с "Др зi"
09.00 Т/с "Усi жiн и —
вiдьми"
10.00 Т/с "Сестри"
11.00 Т/с "Бiдна Настя"
12.00 М/с "Е с алiб р"
13.05 Т/с "Дiвчата
Гiлмор"
14.00, 19.30 ТСН
14.20 Т/с "Сiм мачо"
15.30 Т/с "Усе
враховано"
16.30, 20.05 Т/с "Не
родись вродлива"
17.30 Т/с "Др зi"
18.30 Т/с "Усi жiн и —
вiдьми"
21.05 Т/с "Той, хто
примнож є см то "
22.05, 00.30
Ф тболштрассе
22.15 Х/ф "Їх завжди
бiльше"
00.45 ТСН
01.10 Т/с "Клан
Сопрано-3"

06.05 Квадратний метр
06.40, 10.05, 14.55, 17.15
М льтфiльм
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.00 Новини
07.10 Подробицi. Е ономi а
07.20 На ф тбол! Щоденни .
Чемпiонат свiт
08.20 ВВС
09.00, 17.50 Т/с
"Приречена стати зiр ою"
12.20 Т/с "Таємнича
остя"
13.20 ВВС. Жива природа-3
14.25 М/с "Бетховен"
15.20 Т/с "Усе хiп-хоп"
16.20 У раїнсь а бере иня
18.55 Т/с "Вовчиця"
19.55 Т/с "Бажана"
21.00 Подробицi
21.35 На ф тбол! Щоденни .
Чемпiонат свiт
21.45 Т/с "Чоловi и не
плач ть"
22.45 Т/с "КДБ смо iн "
23.50 Подробицi
00.10 Т/с "Шпиталь
"Королiвство"

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 "У п стелi та
дж н лях"
10.40 Дивосвiт дитинства
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"
14.30 Київ ласичний
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 "Живi ле енди моря"
20.15 Вечiрня аз а
21.05 5 хвилин
21.30 Х/ф "Вiдставної ози
барабанщи "
23.00 Добро о вечора, ияни!

06.30, 11.30, 23.00 Дивись!
07.00 Т/с "Новi при оди
С иппi"
07.30, 12.00, 19.30, 00.00 Дiм2
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 Т/с "Район БеверлiХiллз"
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 БеверлiХiллз"
22.00 Вi на
23.30 Зроби менi смiшно!

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК ”УКРАЇНА”

06.00 Реальнi
спостереження
07.30, 22.15, 02.15 Свiтсь i
хронi и
07.50 М/ф "Найменший
во ни на рiздвянiй ялинцi"
09.10, 22.40 Хiт-парад
10.00 Розва а ба атiїв
10.50 Х/ф "Апачi"
12.45 Х/ф "Сiрi вов и"
14.40 Свiт природи ВВС
15.35, 05.30 М/с "Р ба и"
16.00 Х/ф "Точ а
падiння"
17.45 Коле цiя К сто
18.40 Свiтовi одiссеї
19.15 Т/с
"Амери ансь ий дядеч о"
20.15 Сильнi свiт цьо о
20.40 Се рети спецсл жб
21.15 Т/с "Чоловiча
робота"
23.40, 03.25 Т/с "Са а
про Форсайтiв"
00.20 Енци лопедiя
таємниць

04.30 3 тайм
05.50 Сл жба розш
дiтей
06.00 Фа ти тижня
06.40 300 се / од
06.45 Т/с "Пляж.
Рят вальни и Малiб "
07.45, 12.45, 18.45 Фа ти
07.50 Дiловi фа ти
08.05 Щоденни . Ф тбол.
Чемпiонат свiт
08.45 Фа ти
09.10 Х/ф "Вища лi а"
11.20 На свою олов
12.25 Каламб р
13.30 Т/с "Полiцейсь i на
велосипедах"
14.30 Т/с "Мисливець за
старовиною"
15.30 Х/ф "Сам раї"
17.30 Т/с "Темна
оняч а"
19.25 33 вадратних метри
20.00 Т/с "В лицi
розбитих лiхтарiв"
21.05 Острiв спо с
22.05 Х/ф "Форте с"
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 Поле ч дес
12.20, 02.00 Лолiта. Без
омпле сiв
13.10, 04.05 Дете тиви
14.15 Вип с ний вечiр
"Фабри и зiро "
17.10 Кримiнальна Росiя
17.45, 03.05 Федеральний
с ддя
18.50, 04.50 Т/с
"Любов я любов"
20.00, 01.00 Час
20.30 Т/с "Дев'ять
невiдомих"
21.30 Нехай оворять
22.30 Вартовi дорі
23.40 Нiчнi новини
23.55 Проти ночi
01.30 Лi ар К рпатов
05.45 Т/с "Талiсман"

14.20 "Арсенал"
14.55 — 18.55 IнфоВi но.
Що одини
15.00 — 16.00, 16.45, 17.00 —
19.00 Час новин. Що одини
15.25 5 елемент
16.20 VIP-жiн а
17.20 Не перший по ляд
17.45 Час. Важливо
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
22.30, 23.35, 00.20, 01.45,
04.45 Час спорт
22.40, 00.30, 04.55 Бiзнес-час
22.45, 23.00, 00.00, 00.45,
01.25, 05.20, 05.30 Час новин
23.15, 02.10, 05.35 Час-тайм
23.55 О ляд преси
00.50 Рестораннi новини
01.20 Автопiлот-новини

06.00 Д ель розвiдо .
Росiя — Нiмеччина
07.00, 08.00,18.00, 22.00
Вi на
07.15 Увесь свiт. Гiмалаї
08.15 У пош ах при од
09.20 Заборонена зона
10.15 Х/ф
"Зас джений"
13.50 Т/с "Мiс Марпл"
15.00 Увесь свiт. Гiмалаї
16.00 Зна и
17.00 У пош ах при од
18.15 Т/с "К ла iн i
партнери"
19.00 Х/ф "Мiстер
Ма "
21.00 На межi життя i
смертi. Ч деса i сенсацiї
22.40 Д ель розвiдо .
Росiя — Нiмеччина
23.55 Невiдомий Берiя
00.55 Вели а п'ятiр а

06.45 ЖВЛ. Тімберлей
07.15 М/с "Ра ети"
07.45 М/ф "Троль
Центральном пар "
09.15 Т/с "Флорiсьєнта-2"
10.25 К нст амера
11.25 Х/ф "Острiв
с арбiв. Битва за острiв"
13.30 Репортер
14.00 М льтфільм
15.00 Т/с "Сабрина —
юна вiдьма"
15.30 Обш i побачення
16.05 Т/с "Троє ди их
ян олiв"
17.05 Х/ф "Сестри"
19.00 Репортер
19.25 Т/с "Ст денти"
20.30 Точ а ипiння
21.05 ЖВЛ. Голлiв дсь i
розтринь вачi. Б. Еффле i
Ш. Терон
21.55 Х/ф "Азартнi i ри"
00.10 Репортер
00.25 Спортрепортер

06.00 М/ф "Трiстан та
Iзольда"
07.20 Autonews
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 Д/ф "Шаман"
12.10 ТБ-про рама
13.00, 17.00, 21.00 Подiї
13.30 Х/ф "Втеча на
волю"
16.00 Срiбний апельсин
17.30 Т/с "Жiн а
дзер алi"
18.40 Т/с "Др жна
сiмей а"
19.40 ТБ-про рама
20.20 Щиросердне зiзнання
21.50 Х/ф "Повстання
iбор ів"
00.00 Подiї свiтi

УТ-1

1+1

ІНТЕР

ТРК “КИЇВ”

ТЕТ

ЕНТЕР -ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

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, 10.40, 16.30
М льтфiльм
08.50 Працевлашт вання.
Кро за ро ом
09.00 Дiм живих iсторiй
09.20 Х/ф "У п стелi та
дж н лях"
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
17.00 Е ономiчний вiсни
17.50 Pivot Point
18.00 Д/с "Подорож
нав оло свiт "
19.10 Ми — ео рафи
19.30 Д/с "Дивовижнi
стайнi"
21.30 Т/с "Союз адво атiв"
23.10 Споживач

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
16.30 Т/с "Район БеверлiХiллз"
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 БеверлiХiллз"
22.00 Вi на
23.30 Зроби менi смiшно!
00.30 Iсторiї деталях

07.10 Дитячий сеанс
08.30 Кiнофайли
08.55 Т/с "Ле енда про
Тiля"
11.10 Х/ф "Людина з
а ордеоном"
13.05 Кiнофайли
13.30 Х/ф "Пропон ю
р
i серце"
15.20 Постер-шо
16.00 Дитячий сеанс
18.40 Х/ф "Та
тримати, Ан лiє!"
20.40 Дитяча аз а
21.00 Х/ф "Кiн-дзадза"
23.40 Фотосесiя

07.00 Х/ф "Анастасія
Сл ць а"
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
10.45, 20.00, 02.15 Т/с
"Вовчиця"
11.30, 20.45, 03.55 Т/с
"Сармат"
12.20 М. Ларiонов. Коли
сходить опiвнiчне сонце
13.35 Т/с "Наречений для
Барбi"
15.10, 23.40, 04.55 Новини
льт ри
17.25, 00.40 Приватне життя
21.30 Вiстi. С.-Петерб р
21.50, 05.15 М. Кристалiнсь а.
Стала п стою без тебе
земля...
22.40 Апо риф
00.00, 06.25 Д/с "Нева оме
життя"

06.10, 06.30, 07.00, 08.00
Новини
08.20 КНУКIМ
09.00, 12.00, 15.00, 18.30,
21.00 Новини
09.30, 01.25 Т/с
"Повернення Б д лая"
10.45 Життя триває
12.20 Наш ф тбол
13.15 Далi б де...
14.10 Живе ба атство
У раїни
15.20 М/с "Черепаш им танти нiндзя"
15.50 Кро до зiро
16.30 Т/с "Родина
Твiстiв"
17.05, 03.50 Т/с
"Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
19.05 Х/ф "Тихоня"
20.35 Вечiрня аз а
21.40 Спорт
22.00 А дiєнцiя
22.25 Подат овий а ент
22.50 Трiй а. Кено
23.00 Пiдс м и
23.30 По ляд
00.00 Д/ф "Нi iта Хр щов.
Росiйсь а р лет а"
00.55 Фондова панорама

06.30 Снiдано з 1+1
07.00 Веселi м льти +
Єралаш
08.00 Т/с "Др зi"
09.00 Т/с "Усi жiн и —
вiдьми"
10.00 Т/с "Сестри"
11.00 Т/с "Бiдна Настя"
12.00 М/с "Е с алiб р"
13.05 Т/с "Дiвчата
Гiлмор"
14.00 ТСН
14.20 Т/с "Сiм мачо"
15.30 Т/с "Усе
враховано"
16.30, 20.05 Т/с "Не
родись вродлива"
17.30 Т/с "Др зi"
18.30 Т/с "Усi жiн и —
вiдьми"
19.30 ТСН
21.05 Т/с "Той, хто
примнож є см то "
22.05, 00.40 Ф тболштрассе
22.30 Х/ф "Рожевий
адила "

06.05 Карао е на майданi
06.40, 10.05, 14.50, 17.15
М льтфiльм
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.00 Новини
07.10 Подробицi
07.20 На ф тбол!
Щоденни . Чемпiонат свiт
07.30 Ран ова iмнасти а
08.20 Мелорама
09.00, 17.50 Т/с "Приречена стати зiр ою"
10.40 М льтфільм
12.20 Т/с "Таємнича
остя"
13.20 Дис аверi
14.20 М/с "Бетховен"
15.20 Т/с "Усе хiп-хоп"
16.20 Ключовий момент
18.55 Т/с "Вовчиця"
19.55 Т/с "Бажана"
21.00 Подробицi
21.35 На ф тбол!
Щоденни . Чемпiонат свiт
21.45 Т/с "Чоловi и не
плач ть"
22.45 Т/с "КДБ
смо iн "
23.50 Подробицi

ЕНТЕР-ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

06.00 Са ндтре и
07.10 Дитячий сеанс
08.30 Топ-10. Кiнотрейлери
08.55 Т/с "Ле енда про
Тiля"
10.40 Корот ий метр
11.10 Х/ф "Таємниця
чорних дроздiв"
13.20 Топ-10. Кiнотрейлери
13.50 Х/ф "Доро а Олено
Сер iївно"
15.50 Корот ий метр
18.30 Кiнофайли
18.45 Х/ф "Пропон ю р
i серце"
20.40 Дитяча аз а
21.00 Х/ф "Савой"
22.45 Постер-шо
23.20 Х/ф "В си мене"

07.00 Х/ф "Тан о на два
олоси"
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
10.45, 20.00, 02.15 Т/с
"Вовчиця"
11.30 Х/ф "Сiмнадцятий
трансатлантичний"
13.35 Т/с "Наречений
для Барбi"
15.30, 06.00 П'ятий вимiр
16.35 У пош ах при од
20.45, 03.55 Т/с
"Сармат"
21.30 Вiстi. С.-Петерб р
Підприємств
21.50, 05.15 Таємниця
потрібен водій з трьох о еанiв
22.40 М. Ларiонов. Коли
власним
сходить опiвнiчне сонце
автомобілем.
23.20, 04.40 Вiстi +
Тел: 463-75-34 00.00, 06.25 Д/с "Нева оме
№ 323 життя"

ПРОДАЮ ВАЗ-2106
1980 ро вип с
дви н 1,6 л в
арном стані.
Ціна 2 300 . о. тор .
Тел: 8 (067) 277-70-41,
5-17-96 (Вадим)
№ 349

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

06.30 Кл б-700
07.00, 12.25 Звiряча робота
07.30, 10.10, 22.15, 02.15
Свiтсь i хронi и
07.50 Свiт, що шо є
08.35, 18.40 Свiтовi одiссеї
09.05, 16.45, 22.10, 00.50
Свiто ляд
10.35, 13.55 Свiт природи
ВВС
11.35, 17.45 Коле цiя К сто
12.55, 20.40 Се рети
спецсл жб
14.50, 05.05 М/с "Чоботи"
15.20, 05.30 М/с "Р ба и"
15.45, 19.15 Т/с
"Амери ансь ий дядеч о"
16.50, 21.20 Т/с
"Чоловiча робота"
20.15 Сильнi свiт цьо о
23.40, 03.30 Т/с "Са а
про Форсайтiв"
00.20 Енци лопедiя
таємниць
00.55, 04.10 Т/с
"Амапола"

06.10, 07.45, 08.45, 12.45,
18.45 Фа ти
06.40 300 се / од
06.45 Т/с "Пляж.
Рят вальни и Малiб "
08.05 Щоденни . Ф тбол
09.10 Т/с "Мисливець за
старовиною"
10.10 Т/с "А ентство
"Мiсячне свiтло"
11.10 Т/с "Темна оняч а"
12.10 Каламб р
13.25 Т/с "Полiцейсь i на
велосипедах"
14.25 Т/с "Мисливець за
старовиною"
15.30 Т/с "Во зал"
16.30 Т/с "В лицi
розбитих лiхтарiв"
17.30 Т/с "Темна оняч а"
19.25 33 вадратних метри
20.00 Т/с "В лицi
розбитих лiхтарiв"
21.05 Острiв спо с
21.50 Ф тбол. Чемпiонат
свiт . 1/2 фiнал
23.55 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"
12.20, 02.00 Лолiта. Без
омпле сiв
13.15, 04.05 Дете тиви
14.15, 21.30 Нехай
оворять
15.30 Фестиваль "Смiхота2006"
17.10 Поза за оном
17.45, 03.05 Федеральний
с ддя
18.50, 04.50 Т/с "Любов
я любов"
20.00, 01.00 Час
22.30 Кремль-9
23.40 Нiчнi новини
23.55 Проти ночi
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, 23.15, 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, 15.25 5 елемент
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, 23.50 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
новин

05.55 Д ель розвiдо . Росiя
— Нiмеччина
07.00 Вi на
07.15 Увесь свiт. Гiмалаї
08.00 Вi на
08.15 У пош ах при од
09.55 Х/ф "Мiстер Ма "
11.50 Х/ф "Сiм наречених
єфрейтора Збр єва"
13.45 Т/с "Мiс Марпл"
15.00 Увесь свiт. Гiмалаї
16.00 Зна и
17.00 Нав оло свiт
18.00 Вi на
18.15 Т/с "К ла iн i
партнери"
19.00 Х/ф "Весна на
Зарiчнiй в лицi"
21.00 На межi життя i
смертi. Ч деса i сенсацiї
22.00 Вi на
22.30 Вi на. Спорт
22.40 Д ель розвiдо . Росiя
— Нiмеччина
00.05 На межi життя i
смертi. Ч деса i сенсацiї

06.05 ЖВЛ. Голлiв дсь i
розтринь вачi. Б. Еффле i
Ш. Терон
09.10 Т/с "Флорiсьєнта-2"
10.25, 19.25 Т/с "Ст денти"
11.40 Х/ф "Острiв
с арбiв"
13.30, 19.00 Репортер
14.55 Т/с "Сабрина —
юна вiдьма"
15.55 Т/с "Кобра-11"
17.05 Т/с "Енжел"
18.00 Т/с "Комiсар Ре с"
20.30 Точ а ипiння
21.35 Х/ф "Настав час
бити чоловi а"
23.50 Репортер

ТРК “УКРАЇНА”
06.00 Д/ф "Шаман"
06.30, 13.00, 15.50, 17.00,
21.00 Подiї
07.20 Срiбний апельсин
07.50, 17.30 Т/с "Жiн а
дзер алi"
09.00, 12.10 Щиросердне
зiзнання
10.00, 18.40 Т/с
"Др жна сiмей а"
11.00 Д/ф "Чорний пояс"
13.30 Х/ф "С пер рос"
16.10 Срiбний апельсин
21.50 Х/ф "Най ращi з
ращих"
00.00 Подiї

свiтi

МЕБЛЕВОМУ СКЛАДУ в м. Виш ороді,
на постійн робот ,
ПОТРІБНІ ВАНТАЖНИКИ.
Зарплата офіційна: о лад 1 500 + премія.
Тел: 8 (050) 443-70-30 (Ві тор Лемеха) №351

4

СЕРЕДА 5 ЛИПНЯ 2006 РОКУ

УТ-1

ЧЕТВЕР 6 ЛИПНЯ 2006 РОКУ

Телепро рама

1 липня 2006 ро
06.10, 06.30, 07.00, 08.00
Новини
06.35, 07.15, 08.10, 23.50
Спорт + Mundial
08.20 КНУКIМ
08.45 Ран овi поради
09.00, 12.00, 15.00, 18.30,
21.00 Новини
09.30, 01.35 Т/с
"Повернення Б д лая"
10.45 Життя триває
12.20 Тр дова ниж а
12.40 Край
13.05 Хай щастить!
13.30 В остях ...
15.20 М/с "Черепаш им танти нiндзя"
15.50 Подр ж и
16.05 Т/с "При оди
Ге льберрi Фiнна"
17.05, 04.10 Т/с "Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
18.55 Х/ф
"Кримiнальний вартет"
20.25 Вечiрня аз а
20.45 Ме алот
21.30 Точ а зор
22.20 Реверс
22.45 С перлото. Трiй а
23.00 Пiдс м и

1+1

ІНТЕР

06.05 Ключовий момент
06.50, 10.05, 14.20, 17.15
М льтфiльм
09.00, 18.30 Т/с "Усi
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.00 Новини
жiн и — вiдьми"
07.10 Подробицi. Е ономi а
10.00 Т/с "Сестри"
07.20 На ф тбол!
Щоденни . Чемпiонат свiт
11.00 Т/с "Бiдна Настя"
07.30 Ран ова iмнасти а
13.05 Т/с "Дiвчата
08.20 Бадьоро о ран !
09.00, 17.50 Т/с
Гiлмор"
"Приречена стати зiр ою"
14.00, 19.30 ТСН
10.35 М/ф "Болто"
12.20 Т/с "Таємнича
14.20 Т/с "Сiм мачо"
остя"
15.30 Т/с "Усе враховано" 13.20 Дис аверi. Джеф
Корвiн
16.30, 20.05 Т/с "Не
14.50 Т/с "Писа и"
родись вродлива"
16.20 Ключовий момент
17.30 Т/с "Др зi"
18.55 Т/с "Вовчиця"
19.55 Т/с "Бажана"
21.05 Т/с "Той, хто
21.00 Подробицi
примнож є см то "
21.35 На ф тбол!
22.05, 00.35 Ф тболштрассе Щоденни . Чемпiонат свiт
21.50 Ф тбол. Чемпiонат
22.15 Х/ф "Море охання" свiт . 1/2 фiнал
00.00 Подробицi
00.45 ТСН
06.30 Снiдано з 1+1
08.00 Т/с "Др зi"

Виш ород

ТРК ”КИЇВ”

ТЕТ

06.45, 13.40 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 М льтфільм
09.00 Дiм живих iсторiй
09.20, 21.30 Т/с "Союз
адво атiв"
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
14.10, 21.15 Дозвольте
запитати
15.00 М льтфільм
16.30 Кiно онцерт
17.00 Молодiжна сл жба
18.00 Д/с "Подорож
нав оло свiт "
19.10 Концерт
20.15 Вечiрня аз а
22.30 Чорний вадрат
23.00 Форм ла здоров'я
00.50 Х/ф "Вели е
життя"

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
16.30 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
23.00 Дивись!
23.30 Зроби менi смiшно!
00.30 Iсторiї деталях
Семеро VJ

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 Т/с "Ле енда
про Тiля"
10.30 Фотосесiя
11.00 Х/ф "Перi ола"
12.40 Кiнофайли
13.10 Х/ф "Кiн-дзадза"
15.50 Фотосесiя
16.05 Дитячий сеанс
18.00 Кiнофайли
18.20 Х/ф "Бать о
сiмейства"
20.35 Дитяча аз а
21.00 Х/ф "Романс про
за оханих"
23.50 Хiт-парад
00.15 Х/ф "Та
тримати, Ан лiя!"
02.00 Кiнотрейлери
03.10 Х/ф "Людина з
а ордеоном"
04.45 Т/с "Ле енда
про Тiля"

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК”УКРАЇНА”

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, 23.15, 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
14.20, 15.25 5 елемент
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
23.00, 00.00, 00.45, 01.25,
05.20, 05.30 Час новин

06.00 Д ель розвiдо .
Росiя — Нiмеччина
07.00, 08.00, 18.00, 22.00
Вi на
07.15 Увесь свiт. Гiмалаї
08.15 Нав оло свiт
09.55 Х/ф "Весна на
Зарiчнiй в лицi"
12.00 Х/ф "Вийти
замiж за апiтана"
13.50 Т/с "Мiс Марпл"
15.00 Увесь свiт. Гiмалаї
16.00 Зна и
17.00 У пош ах при од
18.15 Т/с "К ла iн i
партнери"
19.00 Х/ф "Утi ачi"
21.00 На межi життя i
смертi. Ч деса i сенсацiї
22.40 Д ель розвiдо .
Росiя — Нiмеччина
00.05 На межi життя i
смертi. Ч деса i сенсацiї
00.55 Вели а п'ятiр а

05.55 Т/с "Си вест"
06.40 ЖВЛ. "Вiдчайд шнi
домо осподар и"
07.10 М/с "Ра ети"
07.40 Ти — с пержiн а!
07.45 М/ф "Я ось лiсi"
09.10 Т/с "Флорiсьєнта2"
10.20 Т/с "Ст денти"
11.25 Х/ф "Ведмежа,
що потрiбний сiм"
13.30 Репортер
14.00 М льтфільм
14.55 Т/с "Сабрина —
юна вiдьма"
15.25 Обш i побачення
15.55 Т/с "Кобра-11"
17.00 Т/с "Енжел"
17.55 Т/с "Комiсар
Ре с"
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.25 Т/с "Ст денти"
20.30 Точ а ипiння
21.05 ЖВЛ. 40 найстильніших шт чо свiтi
22.00 Х/ф "Стильнi
шт ч и Ромi та Мiшель"
23.55 Репортер

06.00 Д/ф "Чорний пояс"
06.30, 13.00, 15.50, 17.00,
21.00 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 Д/ф "Росiйсь а дивiзiя
СС"
12.10 Щиросердне зiзнання
13.30 Х/ф "Тiль и ти"
16.10 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 "Най ращi з
ращих-2"
00.00 Подiї свiтi

РТР-ПЛАНЕТА

ТОНІС

ICTV

06.00 Реальнi
спостереження
06.30 Кл б-700
07.00, 12.25 Звiряча робота
07.30, 10.10, 22.15, 02.15
Свiтсь i хронi и
08.35, 18.40 Свiтовi одiссеї
09.05, 16.45, 22.10, 00.50
Свiто ляд
09.10, 22.35 Хiт-парад
10.35, 13.55 Свiт природи
11.35, 17.45 Коле цiя К сто
12.50, 20.40 Се рети
спецсл жб
13.25, 00.20 Енци лопедiя
таємниць
14.50, 05.10 М/с "Чоботи"
15.25, 05.35 М/с "Р ба и"
15.50, 19.15 Т/с
"Амери ансь ий дядеч о"
16.50, 21.20 Т/с
"Чоловiча робота"
20.15 Сильнi свiт цьо о
23.40, 03.30 Т/с "Са а
про Форсайтiв"

06.05 Сл жба розш
дiтей
06.10 Фа ти
06.25, 07.50 Дiловi фа ти
06.45 Т/с "Пляж.
Рят вальни и Малiб "
07.45, 08.45, 12..45, 18.45
Фа ти
08.05 Щоденни . Ф тбол.
Чемпiонат свiт
09.10, 14.25 Т/с "Мисливець за старовиною"
10.10 Т/с "А ентство
"Мiсячне свiтло"
11.10 Т/с "Темна оняч а"
12.10 Каламб р
13.25 Т/с "Полiцейсь i на
велосипедах"
15.30 Т/с "Во зал"
16.30 Т/с "В лицi
розбитих лiхтарiв"
17.30 Т/с "Темна оняч а"
19.25 33 вадратних метри
20.00 Т/с "В лицi
розбитих лiхтарiв"
21.05 Острiв спо с
22.05 Х/ф "Гар льї"
23.55 3 тайм

УТ-1

1+1

ІНТЕР

ТРК ”КИЇВ”

ТЕТ

ЕНТЕР-ФІЛЬМ

06.10, 06.30, 07.00, 08.00
Новини
07.05 Ера бiзнес
07.25 КНУКIМ
07.40 Ера-е спрес
09.00, 12.00, 15.00, 18.30,
21.00 Новини
09.10, 18.45, 21.25
Дiловий свiт
09.30, 01.25 Т/с
"Ходiння по м ах"
10.50 Життя триває
12.10 Д/с "Мальовнича
Амери а"
13.25 Ваш вихiд!
14.15 Авiасалон
15.15 М/с "Черепаш им танти нiндзя"
15.40 Iнди о
16.05 Т/с "При оди
Ге льберрi Фiнна"
17.05 Новини ЄС
17.10, 04.10 Т/с
"Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
19.05 Х/ф "Сюжет для
невели о о оповiдання"
20.40 Вечiрня аз а
22.00 Д/ф "Баянiст iз
Градизь а"
22.50 Трiй а. Кено
23.00 Пiдс м и

06.30 Снiдано з 1+1
07.00 Веселi м льти +
Єралаш
08.00 Т/с "Др зi"
09.00, 18.30 Т/с "Усi
жiн и — вiдьми"
10.00 Т/с "Сестри"
11.00 Т/с "Бiдна Настя"
12.00 М/с "Е с алiб р"
13.05 Т/с "Дiвчата
Гiлмор"
14.00 ТСН
14.20 Т/с "Сiм мачо"
15.30 Т/с "Усе
враховано"
16.30, 20.05 Т/с "Не
родись вродлива"
17.30 Т/с "Др зi"
19.30 ТСН
21.05 Т/с "Той, хто
примнож є см то "
22.05, 00.45
Ф тболштрассе
22.30 Х/ф "Селен"
01.00 ТСН
01.30, 06.20 Сл жба
розш
дiтей
01.35 Т/с "Клан
Сопрано-3"

06.05 Ми все про вас
знаємо
06.50, 10.05, 14.20, 17.20
М льтфiльм
07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.00 Новини
07.20 На ф тбол!
Щоденни
07.30 Ран ова iмнасти а
08.20 ВВС
09.00, 17.50 Т/с
"Приречена стати
зiр ою"
10.30 М/ф "Змiна. Лiтнi
анi ли"
12.20 Т/с "Таємнича
остя"
13.20 Дис аверi
14.50 Т/с "Писа и"
16.20 Ми все про вас
знаємо
18.55 Т/с "Вовчиця"
19.55 Т/с "Бажана"
21.00 Подробицi
21.35 На ф тбол!
Щоденни
21.45 Т/с "Чоловi и не
плач ть"
22.45 Т/с "КДБ
смо iн "
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 льтфiльм
09.00 Дiм живих iсторiй
09.20, 13.30, 15.25, 17.25,
20.25 А-фiш а по- иївсь и
09.30, 21.30 Т/с "Союз
адво атiв"
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"
14.30 М зей iно
15.00 М/с "Наїзни и
дра онiв"
16.30 Pivot Point
18.00 Д/с "Подорож
нав оло свiт "
18.50 Поради лi аря
20.15 Корпорацiя "Сiмба"
22.30 Київ ласичний
00.45 Х/ф "Вели е
життя"

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
20.30 М льтфiльм
21.00 Т/с "Район
Беверлi-Хiллз"
22.00 Вi на
23.30 Зроби менi смiшно!
00.30 Iсторiї деталях

08.30, 12.55, 18.20 Кiнофайли
08.45 Т/с "Ле енда про
Тiля"
11.15 Х/ф "Ровесницi"
13.10 Х/ф "Романс про
за оханих"
18.45 Х/ф "Гол Спась i
ворота"
20.40 Дитяча аз а
21.00 Х/ф "Любов до
смертi"
22.55 Завтрашнє iно

ГРТ МІЖНАРОДНЕ
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
14.15 Нехай оворять
15.20 Х/ф "... На
прiзвись о Звiр"
17.10 Поза за оном
17.40, 03.05
Федеральний с ддя
18.50, 04.50 Т/с
"Любов я любов"
20.00, 01.00 Час
21.35 Нехай оворять
22.30 Д/ф "Вiдп ст а.
Квито в один iнець"
23.40 Нiчнi новини
23.45 Ударна сила
01.40 Лi ар К рпатов
05.45 Т/с "Талiсман"

РТР-ПЛАНЕТА
07.00 Х/ф "Незаб д и"
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
10.45, 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 "Наречений для
Барбi"
15.10, 23.40, 04.55 Новини
льт ри
15.30, 06.00 Ле енди свiтово о
iно
16.35 У пош ах при од
17.25, 00.40 Приватне життя
21.30 Вiстi. С.-Петерб р
21.50, 05.15 Нац. iнтерес
22.40 Романти а романс
00.00, 06.25 Д/с "Нева оме
життя"

07.00 Х/ф "Б льварний
роман"
08.35 "Фитиль"
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 "Немає
Києва
порят н вiд охання"
ПРИВАТИЗОВАНУ 15.10 Новини льт ри
15.30, 06.00 Мiднi тр би
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 Се ретнi
8 (044) 463 - 93 - 88 сестри Тереш ової
8 (044) 412 - 49 - 03 22.40 Епiзоди
№265 00.00, 06.25 Д/с
"Нева оме життя"

К плю ДАЧУ

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК “УКРАЇНА”

06.00 Реальнi
спостереження
06.30 Кл б-700
07.00, 12.25 Звiряча робота
07.30, 10.10, 22.15, 02.15
Свiтсь i хронi и
07.50 Свiт, що шо є
08.35, 18.45 Свiтовi одiссеї
09.05, 16.45, 22.10, 00.50
Свiто ляд
09.10, 22.35 Хiт-парад
10.35, 13.55 Свiт природи
ВВС
11.35, 17.45 Коле цiя К сто
12.55, 20.40 Се рети
спецсл жб
13.25, 00.20 Енци лопедiя
таємниць
14.50, 05.05 М/с "Чоботи"
15.25, 05.35 М/с "Р ба и"
15.45, 19.15 Т/с "Амери ансь ий дядеч о"
16.50, 21.20 Т/с
"Чоловiча робота"
20.15 Сильнi свiт цьо о
23.40, 03.35 Т/с "Са а
про Форсайтiв"

06.10, 07.45, 08.45, 12.45,
18.45 Фа ти
06.25 Дiловi фа ти
06.45 Т/с "Пляж.
Рят вальни и Малiб "
07.50 Дiловi фа ти
08.05 Щоденни . Ф тбол.
Чемпiонат свiт
09.10 Т/с "Мисливець за
старовиною"
10.10 Т/с "А ентство
"Мiсячне свiтло"
11.10 Т/с "Темна оняч а"
12.10 Каламб р
13.25 Т/с "Полiцейсь i на
велосипедах"
14.25 Т/с "Мисливець за
старовиною"
15.30 Т/с "Во зал"
16.30 Т/с "В лицi
розбитих лiхтарiв"
17.30 Т/с "Темна оняч а"
19.25 33 вадратних метри
20.00 Т/с "В лицi
розбитих лiхтарiв"
21.05 Острiв спо с
22.05 Х/ф "Нестримнi"
23.45 3 тайм
01.40 Фа ти

06.30 Добро о ран !
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
04.00 Новини
08.15 Добро о ран !
10.00 Малахов +
11.15, 20.30 Т/с
"Дев'ять невiдомих"
12.15, 02.00 Лолiта. Без
омпле сiв
13.15, 04.05 Дете тиви
14.15 Нехай оворять
15.15 Новi пiснi про
оловне
17.20 Поза за оном
17.50, 03.05 Федеральний
с ддя
18.50, 04.50 Т/с "Любов
я любов"
20.00, 01.00 Час
21.30 Нехай оворять
22.30 Д/ф "Влада в д "
23.40 Нiчнi новини
23.55 Ш ачi
01.30 Лi ар К рпатов

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 — 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.
Що одини
11.20 Час оментарiв
11.40 Це — У раїна!
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

06.00, 22.40 Д ель
розвiдо . Росiя — США
07.00, 08.00, 18.00 Вi на
07.15 Увесь свiт. Гiмалаї
08.15 У пош ах при од
10.10 Х/ф "Утi ачi"
12.10 Х/ф "Ч жi т т не
ходять"
14.00 Т/с "Мiс Марпл"
16.00 Зна и
17.00 Нав оло свiт
18.15 Т/с "К ла iн i
партнери"
20.00 Паралельний свiт
21.00 На межi життя i
смертi. Ч деса i сенсацiї
23.50 На межi життя i
смертi. Ч деса i сенсацiї
00.55 Вели а п'ятiр а

07.05 М льтфільм
09.15 Т/с "Флорiсьєнта2"
10.25, 19.25 Т/с
"Ст денти"
11.30 Х/ф "Стильнi
шт ч и Ромi та Мiшель"
13.30 Репортер
14.00 М льтфільм
15.00 Т/с "Сабрина —
юна вiдьма"
15.25 Обш i побачення
15.55 Т/с "Кобра-11"
17.00 Т/с "Енжел"
17.55 Т/с "Комiсар
Ре с"
19.00 Репортер
20.30 Точ а ипiння
21.55 Х/ф "Собачий дiм"
00.15 Репортер

06.00 Д/ф "Росiйсь а
дивiзiя СС"
06.30 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 Д/ф "Охоронцi"
12.10 ТБ-про рама
13.00 Подiї
13.30 Х/ф "Нiчна подiя"
15.30 Подiї
16.00 Срiбний апельсин
17.00 Подiї
17.30 Т/с "Жiн а
дзер алi"
18.40 Т/с "Др жна
сiмей а"
19.40 Щиросердне зiзнання
21.00 Подiї
21.50 Х/ф "Най ращi з
ращих-3"
00.00 Подiї свiтi
00.25 Х/ф "Останнiй звiт"
02.30 Подiї
02.50 Подiї. Спорт

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

П’ЯТНИЦЯ 7 ЛИПНЯ 2006 РОКУ

Виш ород

1 липня 2006 ро

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
08.35 КНУКIМ
08.45 Ран овi поради
09.00, 12.00, 15.00, 18.30,
21.00 Новини
09.10, 18.45, 21.30 Дiловий
свiт
09.30, 01.35 Т/с "Ходiння
по м ах"
10.45 Життя триває
11.10 Надвечiр'я
12.10 Д/с "Мальовнича
Амери а"
13.20 Наша пiсня
14.05 Територiя безпе и
15.15 М льтфільм
15.45 Мiстеч о Надiя
16.05 М льтфільм
16.30 П'ять iз семи
17.05, 03.15 Т/с "Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
19.10 Д/ф "Генезис"
20.35 Вечiрня аз а
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"
09.00 Т/с "Усi жiн и —
вiдьми"
10.00 Т/с "Сестри"
11.00 Т/с "Бiдна Настя"
12.00 М/с "Е с алiб р"
13.05 Т/с "Дiвчата
Гiлмор"
14.00 ТСН
14.20 Т/с "Сiм мачо"
15.30 Т/с "Усе
враховано"
16.30, 20.05 Т/с "Не
родись вродлива"
17.30 Т/с "Др зi"
18.30 Т/с "Усi жiн и —
вiдьми"
19.30 ТСН
21.05 Т/с "Той, хто
примнож є см то "
22.05, 00.20
Ф тболштрассе
22.15 Х/ф "У розш
"
00.30 ТСН
01.00 Т/с "Клан
Сопрано-3"
01.55 Т/с "Той, хто
примнож є см то "
02.40 Прихована амера

06.05 Ми все про вас
знаємо
06.50, 10.05, 14.20, 17.20,
03.30 М льтфiльм
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.00 Новини
07.10 Подробицi
07.25 Сiм'я вiд А до Я
07.40 Ран ова iмнасти а
08.20 ВВС
09.00, 17.50 Т/с "Приречена стати зiр ою"
10.35 М/ф "Ти р ля"
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 "Писа и"
16.20 Ми все про вас
знаємо
18.55 Т/с "Вовчиця"
19.50 Х/ф "З рая"
21.00 Подробицi
21.35 На ф тбол!
Щоденни . Чемпiонат
свiт
21.45 Х/ф "З рая"
22.55 Концерт "Аль Бано i
йо о ледi"
01.05 Подробицi

06.45, 13.50 М/с "Кендi,
Кендi"
07.25, 13.30, 20.10
Бережiть себе!
07.30, 15.30, 17.30, 20.30,
23.30 СТН
08.05, 21.05 5 хвилин
08.10, 13.35, 15.25, 17.25,
20.25 А-фiш а по- иївсь и
08.20 М льтфiльм
09.00 Дiм живих iсторiй
09.20, 21.30 Т/с "Союз
адво атiв"
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 Молодiжна сл жба
14.10, 21.15 Дозвольте
запитати
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 Най ращi пiснi ро
20.15 Вечiрня аз а
22.30 З адай мелодiю
00.45 Х/ф "Весiлля"
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, 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
01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Сiм новин
01.15, 02.15 Сьоме небо

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

06.30 Добро о ран !
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
04.00 Новини
08.15 Добро о ран !
10.00 Малахов +
11.15 Т/с "Дев'ять
невiдомих"
12.15, 02.40 Лолiта. Без
омпле сiв
13.15, 04.05 Дете тиви
14.15, 22.00 Нехай
оворять
15.25 Рози раш
17.10 Поза за оном
17.45 Поле ч дес
18.50, 04.35 Т/с
"Любов я любов"
20.00, 01.00 Час
20.25 Фестиваль
"Смiхота-2006"
23.00 Х/ф "Уїмблдон"
01.25 Лi ар К рпатов
01.55 С дiть самi
03.40 Л. Целi овсь а.
"Любов i пiдст пнiсть"

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
07.50, 01.20 Автопiлотновини
09.30, 23.15, 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
16.20 Драйв
20.00, 21.00, 04.00 Час
20.50, 22.50, 23.50 Час
ф тбол
22.00, 02.30 Час за
Гринвiчем
22.50 Ультратема
00.50 Рестораннi новини

ІНТЕР

ТРК “КИЇВ”

06.05 Т/с "Коломбо"
07.45 М льтфiльм
08.00 М/с "Новi при оди
Вiннi-П ха"
08.30 М/с "Аладдiн"
08.55 Х/ф "Про Червон
Шапоч "
10.15 Бадьоро о ран !
10.50 Смачно
11.30 Ши анемо!
12.35 Т/с "FM i хлопцi"
14.25 Х/ф "Бать о
нареченої"
16.40 КВН-2006
18.25 Х/ф "Привид"
21.00 Подробицi
21.35 На ф тбол! Щоденни .
Чемпiонат свiт
21.45 Фестиваль
23.55 Х/ф "Я все ще
знаю, що ви с оїли
мин ло о лiта"
01.50 Х/ф "Бiйцi"
03.20 Х/ф "Привид"
05.20 М льтфiльм

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
08.30 Сiнема- онфетi
08.50 Вiсни роботодавця
09.00 Корпорацiя "Сiмба"
09.10 Т/с "Союз
адво атiв"
10.00 Д/с "Пере они
рiзь час"
11.40 Форм ла здоров'я
12.00 Дося ти мети
12.15 Таємниця
Ма роп лоса
12.30 М/с "Сторiн ами
Вели ої ни и"
13.10 Х/ф "Чин ач
Вели ий Змiй"
14.30 Д/с "Живi ле енди
моря"
15.00 Авто ласи а
16.10 На схилах Днiпра
17.00 Д/с "Стро ата
планета"
17.45 Гаряча тема
18.25 Шлях до спiх
19.10 Д/с "Долi тварин"
21.10 Чорний вадрат
21.40 Х/ф "Навiдниця"
23.50 Д/с "Мистецтво
виживання"

06.00 Реальнi
спостереження
06.30 Кл б-700
07.00, 12.30 Звiряча
робота
07.30, 10.10, 02.10
Свiтсь i хронi и
08.35, 18.40 Свiтовi
одiссеї
09.05, 16.40, 22.10, 00.25
Свiто ляд
09.10 Хiт-парад
10.35, 13.55 Свiт
природи ВВС
11.35, 17.45 Коле цiя
К сто
12.55 Се рети спецсл жб
14.50 М льтфільм
15.50 Т/с "Амери ансь ий дядеч о"
16.50 Т/с "Чоловiча
робота"
19.15 Най раще...
20.15 Сильнi свiт цьо о
20.40 Цей дивний свiт
21.10 Т/с
"С перпожежа"
22.15 Неопiзнанi живi
об'є ти
23.10 Таємницi, ч деса,
чарiвництво

УТ-1

СУБОТА 8 ЛИПНЯ 2006 РОКУ

Телепро рама

06.00 Ран ова молитва
06.05, 07.50, 08.30, 23.50
Спорт + Mundial
06.15 Пiдс м и
07.35 М льтфiльм
07.50 КНУКIМ
08.10 Форсайт
08.40 Д/ф "Житiє святих"
09.05 Класнi ро и
09.30 Пани нахаби
10.00 С пер ни а
10.20 Х/ф "Капiтан
Кро с"
12.00 Хто домi хазяїн?
12.25 Чотири стiни
12.50 Унi альна У раїна
13.15 Живе ба атство У раїни
13.50 На проб
14.05 Контрольний па ет
14.45 Д/ф "Генезис"
17.00 Перехрестя
17.30 Рада
18.05 Наша пiсня
19.00 Х/ф "Гетьмансь i
лейноди"
20.45 Ме алот
21.00 Новини
21.50 Т/с "Граф МонтеКрiсто"
22.45 С перлото. Трiй а
23.00 Ле i рошi

04.35 3 тайм
06.05 Сл жба розш
дiтей
06.10, 07.45, 08.45, 12.45,
18.45 Фа ти
06.25 Дiловi фа ти
06.45 Т/с "Пляж.
Рят вальни и Малiб "
07.50 Дiловi фа ти
08.05 Щоденни . Ф тбол.
Чемпiонат свiт
09.10, 14.35 Т/с
"Мисливець за
старовиною"
10.10 Т/с "А ентство
"Мiсячне свiтло"
11.10 Т/с "Темна
оняч а"
12.10 Каламб р
13.35 Т/с "Полiцейсь i
на велосипедах"
15.35 Т/с "Во зал"
16.40 Т/с "В лицi
розбитих лiхтарiв"
17.45 Ш ола ремонт
19.25 Х/ф "Остiн
Па ерс-2. Шпи н, що
мене спо сив"
21.30 Свобода слова
23.00 С шi-ТБ

1+1
07.00 Бо атирсь i i ри
08.00 Прихована амера
09.00 Хто там?
10.00 М/ф "Червонень а
вiточ а"
10.45 Смачна раїна
11.45 Кiно деталях
12.45 Т/с "Дете тив без
лiцензiї"
13.45 Т/с "Джої"
14.50 Х/ф "Iмiтатор"
16.45 Найроз мнiший
18.20 Т/с "Моя
пре расна нянь а"
19.30 ТСН
20.00 ТСН. ПроСпорт
20.10 Криве дзер ало
22.20 Ф тболштрассе
22.30 Х/ф "Улюбленець
жiно "
00.10 Ф тболштрассе
00.20 Х/ф "Страх"
02.10 Х/ф "Iмiтатор"
03.40 Прихована амера
04.30 Кiно деталях
05.15 Смачна раїна
06.00 М/ф "С пер ни а"

ТОНІС

ICTV

06.00 Реальнi
спостереження
06.30, 06.55 Свiто ляд
06.35 Сильнi свiт цьо о
07.20 Усiма широтами
07.50 Свiт, що шо є
09.05 Свiтовi одiссеї
09.40 Свiт тварин
10.10 Звiряча робота
10.40 Свiт природи ВВС
11.50 Коле цiя К сто
12.45 Е стремi с
13.05 Безстрашнi
13.35 Цей дивний свiт
14.05 Най расивiшi
б дин и свiт
14.35 В лицi свiт
15.35 Мiста свiт
16.05 Хiт-парад
17.00 Розва а ба атiїв
17.55 Най раще...
18.55 Се рети археоло iї
19.30 Тваринний жах
20.00 Анатомiя атастроф
21.00 Х/ф "Лiта летить
Росiю"
22.55 Дива и
23.25 Цей дивний свiт
00.00 Х/ф "Кро одил"
01.35 Таємницi, ч деса,
чарiвництво

04.35 3 тайм
06.10 Фа ти
06.30 Х/ф "Хлопцi з
Шаолiня"
08.00 Щоденни . Ф тбол.
Чемпiонат свiт
08.45 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
13.50 Х/ф "Подвiйний
дра он"
15.50 Х/ф "Кiль а арних
хлопцiв"
18.45 Фа ти. Вечiр
19.05 Квартирне питання
19.55 Х/ф "Та сi"
21.50 Ф тбол. Чемпiонат
свiт
23.55 3 тайм

ГРТ МІЖНАРОДНЕ
06.30 Генiї та лиходiї
07.00, 09.00, 11.00, 17.00
Новини
07.10 Х/ф "Пора
тай ово о пролiс а"
09.30 Здоров'я
10.15 Грай, армонь
люблена!
11.10 Сма
11.30 Д/ф "Помста
Алтайсь ої принцеси"
12.30 Х/ф "Тартюф"
14.20 Д/ф "Вiдп ст а.
Квито в один iнець"
15.20 КВН-2006
17.15 Х/ф "Особливостi
нацiональної полiти и"
19.00 Хто хоче стати
мiльйонером?
20.00, 01.00 Час
20.20 Смiшнi люди
21.55 Х/ф "Та ба!"
23.55 Концерт Г. С ачова
"Панян а i Дра он"

ЕНТЕР-ФІЛЬМ

5

РТР-ПЛАНЕТА

06.00 Са ндтре и
07.00 Х/ф "Мрiя"
07.10 Дитячий сеанс
08.35 "Фітіль"
08.30 Кiнофайли
09.15, 18.15, 01.30 Т/с
08.40 Х/ф "Очеретяний
"Приречена стати
рай"
зiр ою"
10.30 Завтрашнє iно
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
11.00 Х/ф "Поїзд и на
03.00 Вiстi
старом автомобiлi"
10.45, 20.00, 02.15 Т/с
12.50 Кiнофайли
13.15 Х/ф "Гол Спась i "Вовчиця"
11.30 Т/с "Сармат"
ворота"
12.20 Епiзоди
15.05 Завтрашнє iно
13.35 Т/с "Немає
15.30 Дитячий сеанс
17.05 Кiнофайли
порят н вiд охання"
17.20 Х/ф "Н , що,
15.10 Новини льт ри
за охався?"
15.30, 06.25 Iнтер@ тив
20.35 Кiно алендар
16.00 Вiстi
21.00 Х/ф "Небеса, я i
16.20 Вiстi. Пiвнiчний
впали"
Кав аз
23.15 Х/ф "Любов до
16.35 У пош ах при од
смертi"
17.25 "Аншла " i омпанiя
ПОТРІБЕН
20.45, 03.55 Театральнi
ПРОДАВЕЦЬ.
бай и
Зарплата від 1 000 до 21.45 Х/ф "Нiчнi забави"
1 500 рн. Тел: 8 (066) 23.25 Фестиваль "Юрмала199-49-88 № 337
2006"

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК ”УКРАЇНА”

06.15 Найдивнiшi оселі
знаменитостей
07.05 М/с "Ра ети"
07.35 М/ф "Людина-пав .
Двобiй iз за iнченим
не iдни ом"
09.15 Т/с "Флорiсьєнта-2"
10.20 Т/с "Ст денти"
11.25 Х/ф "Навiть ян оли
хоч ть одно о"
13.30 Репортер
14.00 М льтфільм
14.55 Т/с "Сабрина —
юна вiдьма"
15.25 Обш i побачення
15.55 Т/с "Кобра-11"
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. Дивний Лондон
22.00 Х/ф "Посланець
оролеви"
00.15 Се с

06.00 Д/ф "Охоронцi"
06.30 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 Д/ф "Кримiнальний
передiл"
12.10, 19.40 Щиросердне
зiзнання
13.00 Подiї
13.30 Х/ф "К бансь i
оза и"
15.40 Подiї
16.00 Срiбний апельсин
17.00 Подiї
17.30 Т/с "Жiн а
дзер алi"
18.40 Т/с "Др жна
сiмей а"
21.00 Подiї
21.40 VIP — ви iдно, цi аво,
престижно
21.50 Х/ф "Най ращi з
ращих-4"
00.25 Х/ф "Сiм днiв до
смертi"

ТЕТ

ЕНТЕР ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

06.30, 11.30, 23.00 Дивись!
07.00 М/с "Чарiвнi аз и"
07.30, 12.00, 19.30, 00.00
Дiм-2
08.30 М/с "За iн "Гала ти а"
09.00 М льтфiльм
09.30 Єралаш
10.00 М/с "Веселi мелодiї"
10.30 М льтфiльм
13.00 Життя пре расне
14.00 Х/ф "Сад о"
16.00 Життя пре расне
17.00 Зроби менi смiшно!
18.30 Слава за хвилин
20.30 М льтфiльм
21.00 Х/ф "Прорив"
23.30 Зроби менi смiшно!
00.30 Iсторiї деталях
Семеро VJ
01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Сiм новин
01.15, 02.15, 03.15, 04.15,
05.15, 06.00 Сьоме небо

06.00 Са ндтре и
07.05 Дитячий сеанс
08.35 Кiнофайли
08.45 Х/ф "Н , що,
за охався?"
11.55 Кiно алендар
12.10 Х/ф "Стал ер"
13.35 Кiнофайли
13.50 Х/ф "Стал ер"
15.40 Кiно алендар
16.15 Дитячий сеанс
17.50 Кiнофайли
18.15 Х/ф "Оп дало"
20.30 Топ-10. Са ндтре и
21.00 Х/ф "Бла итний лiд"
23.15 Кiнофайли
23.30 Х/ф "Небеса, я i
впали"

06.00 Сходження на
Еверест
07.00, 08.00, 18.00, 22.00
Вi на
07.15 Увесь свiт. Гiмалаї
08.15 Нав оло свiт
10.05 Незба ненно, але
фа т
11.00 Паралельний свiт
12.00 Х/ф "Воєннопольовий роман"
13.50 Т/с "Мiс Марпл"
15.00 Увесь свiт. Гiмалаї
16.00 Зна и
17.00 У пош ах при од
18.15 Т/с "К ла iн i
партнери"
19.00 Очевидець
20.00 При оломшливi
ре орди свiт .
Найнебезпечнiшi професiї
21.00 Незба ненно, але
фа т
22.40 Х/ф "Тачан а з
пiвдня"
00.25 Вели а п'ятiр а

РЕМОНТ
ТЕЛЕВІЗОРІВ ТЕЛ:
8 (050) 763-15-35,
45-379 № 345

07.00 Х/ф "Аннич а"
08.25 Надбання респ блi и
08.40 Х/ф "Мiсто
майстрiв"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
03.00 Вiстi
10.20, 01.45 "Городо "
10.50, 22.55 Н. Г ляєва.
Театр — це артисти
11.35 Рiзночитання
12.00 Бiблiйний сюжет
12.30 За сiмома печат ами
13.15, 23.40 Т/с "Дов а
доро а дюнах"
14.20 М льтфiльм
14.30 "Аншла " i омпанiя
15.20 Ма iя iно
16.20 Вiстi. Мос ва
17.00 Бр мель та iншi
17.50 Нав оло свiт
18.15, 02.15 Т/с
"Ви радення"
19.20, 03.20 Нав оло смiх .
Нон-стоп
21.00, 05.00 Фестиваль
"Слов'янсь ий базар
Вiтебсь "
00.50 Т/с "Любов моя"

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК “УКРАЇНА”

06.15, 18.45, 05.05 Київсь ий
час
07.00 — 09.00 Час новин.
Кожнi 30 хв.
09.30, 23.20, 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
21.00, 04.00 Час
22.00, 03.30 Територiя
за он
22.45, 23.00, 00.00, 00.45,
01.25, 05.20, 05.30 Час
новин

07.00 Х/ф "Тачан а з
пiвдня"
09.30 К лiнарний двобiй
10.35 Сам собi режисер
11.45 При оломшливi
ре орди свiт
12.45 Кiмната смiх
13.40 Т/с "Афромос вич"
14.45 Х/ф "Рiдна дитина"
18.00 Неймовiрнi iсторiї
охання
19.00 Заборонена зона
20.00 С ботнiй вечiр
22.00 Х/ф "Кат"
01.20 Х/ф "М с льманин"

07.45 Т/с "Енжел"
08.50 Т/с "Дале обiйни и"
09.50 К хня
10.25 Ульотна вiдп ст а
11.05 Жертва моди
11.45 Тач на про ач
14.25 Мас и-шо
15.10 Х/ф "При оди
барона Мюнх а зена"
17.50 Весiлля за 48 один
19.00 Репортер
19.20 Х/ф "Гарячi олови"
21.05 Х/ф "Весiлля"
23.40 Спортрепортер

06.20 Подiї
07.00 Х/ф "К бансь i
оза и"
09.00 Подiї
09.40 VIP — ви iдно,
цi аво, престижно
09.50 Срiбний апельсин
11.10 М/ф "Принцеса на
орошинi"
13.00 Х/ф "Золота
жила"
15.00 Нова хвиля
17.10 Щиросердне
зiзнання
18.10 Х/ф "Дося ни
спiх "
20.10 ТБ-про рама
21.00 Подiї
21.50 Х/ф "Шахраї"
23.50 Подiї свiтi
00.10 Х/ф "Най ращi з
ращих-4"
02.20 Подiї
02.40 Подiї. Спорт
02.50 Телетеатр

ТОВ "Кен-Па (У раїна)"
запрош є на робот
ІНЖЕНЕРА З АВТОМАТИЗАЦІЇ (АСУТП).
Вимо и: вища т/о, хороші знання
еле троні и, пром. автомати и, мінім.
досвід про рам вання, техн. ан лійсь а.
Резюме надсилайте за адресою:
se@canpack.com.ua або
тел/фа с 8 (044) 496-97-80 № 348
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1+1

06.00 Ран ова молитва
06.05, 07.10, 08.00, 23.50
Спорт + Mundial
06.15, 00.05 Д/ф "Ба дад,
тисяч ро iв том "
07.20 Напросилися
07.40 КНУКIМ
08.10 Авто онтинент
08.35 Патрiот
09.10 Кро до зiро
10.00 Телефорт на
10.50, 22.25 Е iпаж
11.20 Нова армiя
12.00 Вихiднi по- раїнсь и
12.25 Сiльсь ий час
13.20 Здоров'я
13.45 Олiмпiйсь а панорама
14.30 Вi но в Амери
15.00 Бла овiсни
15.30 Милосердя
15.50 Х/ф "Аннич а"
17.30 В остях ...
18.20 Дiловий свiт. Тиждень
19.05 Х/ф "У мить
порожнечi"
21.00 Новини
21.40 Далi б де...
22.50 Трiй а. Кено
23.00 Ера бiзнес . Пiдс м и

07.00 Бо с посправжньом . Р.
Кармазiн — К. Спiн с
08.00 Т/с "Джої"
09.05 Лото-забава
10.00 М/ф "Каз а про
рибал i риб ", "Сiра
Ший а"
10.50 Криве дзер ало
12.50 Т/с "Дете тив
без лiцензiї"
14.00 Бо атирсь i i ри
14.50 Х/ф
"Б ревiсни "
16.40 Концерт
18.15 Т/с "Моя
пре расна нянь а"
19.30 ТСН
20.20 Х/ф
"Ведмежатни "
22.50 Висо а нота
23.20 Бо с посправжньом . Р.
Кармазiн — К. Спiн с
00.20 Ф тболштрассе
00.30 Х/ф "Повернення Баттерфляй"

ТОНІС

ICTV

06.15 Тваринний жах
06.40, 18.55 Свiто ляд
06.55 Звiряча робота
07.20, 16.05 Хiт-парад
08.20, 17.00 Розва а
ба атiїв
09.15 Е стремi с
09.35 Безстрашнi
10.05 В лицi свiт
11.00 Дива и
11.35 Цей дивний свiт
12.05 Най расивiшi
б дин и свiт
12.35 Х/ф "Северино"
13.55 Мiста свiт
14.35 Се рети археоло iї
15.10 Анатомiя атастроф
17.50 Режисери
18.55 Х/ф
"Амери ансь i
зени"
20.40 Свiто ляд
21.00 Х/ф "К роч а
Ряба"
23.15 Х/ф
"Божевiльна"
00.45 Неопiзнанi живi
об'є ти

05.30 3 тайм
06.50 Фа ти
07.10 К хня для "чайни iв"
07.40 Щоденни . Ф тбол.
Чемпiонат свiт
08.25 Х/ф "Подвiйний
дра он"
10.15 Пiймати злодiя
10.50 Квартирне питання
11.45 Фабри а раси
12.45 Фа ти
13.05 М/ф "Дванадцять
подви iв Астерi са"
14.45 Х/ф "Вища лi а-2"
16.55 Х/ф "Та сi"
18.45 Фа ти тижня
19.15 Т/с "Леся + Рома"
19.55 Х/ф "Дiти шпи нiв"
21.45 Х/ф "Розп сни "
23.55 3 тайм
01.40 Х/ф "Вищий
пiлотаж"
03.25 Х/ф "Нес оренi"

“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

№ 340

С ладальни и-монтажни и орп сних
меблів з ДСП, алюмінієвих та
металопласти ових онстр цій
(від замірювання до встановлення). Цех
Виш ороді. Тел: 430-14-25, 468-91-78,
468-91-17
№ 342

ТОВ "Транспортні мережі"
ПОТРІБЕН РОБІТНИК.
Зарплата до овірна. Довід и за тел: 25-167;
8 (050) 458-08-54
№ 325
ТЕРМІНОВО ПРОДАЄТЬСЯ САДИБА 46 сото
в центрі села Лебедів а Виш ородсь о о р-н , в л.
Шол ден а, 11. Можна двом хазяям навпіл).
Прохання звертатися без посередни ів.
Тел: 8 (066) 992-47-82 (моб.) № 343

В аптечний п н т ПОТРІБНА ЗАВІДУЮЧА
З ФАРМАЦЕВТИЧНОЮ ОСВІТОЮ.
Звертатися за тел: 8 (067) 406-03-43
(Тетяна Оле сандрівна)

№ 307

ВИРОБНИЦТВО БІЛОРУСЬ
Міні-тра тори, мотобло и, тра тори
МТЗ з навісним обладнанням.
Газові отли (Житомир-3) зі зниж ою
Можлива достав а. Тел: 8 (044) 430-31-45№ 341

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ

—Армат ра
—К тни
—Швелер

С лад: с.Нові Петрівці.
Тел: (044) 496-21-29
8 (067) 505-63-41

ІНТЕР

ТРК “КИЇВ”

ТЕТ

ЕНТЕР ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

06.05 М льтфiльм
06.50 Про инься i спiвай!
07.45 М/с "Тiмон i П мба"
08.10 М/с "Чорний плащ"
08.40 Х/ф "Про Червон
Шапоч "
10.15 Квадратний метр
11.05 Карао е на майданi
11.55 Усе для тебе
13.05 Мелорама
13.40 ВВС. Жива природа-3
14.55 Х/ф "Во зал для
двох"
17.55 Х/ф "Робо оп-3"
20.00 Подробицi тижня
20.50 Ф тбол. Чемпiонат
свiт . Фiнал
23.20 Х/ф "К-19"

06.30, 11.30, 23.00 Дивись!
07.00 М/с "Чарiвнi аз и"
07.30, 12.00, 19.30 Дiм-2
08.30 М льтфільм
10.30 Знiмiть це не айно!
13.00 Життя пре расне
14.00 Х/ф "Андрiєш"
16.00 Життя пре расне
17.00 Знiмiть це не айно!
18.30 Слава за хвилин
21.00 Х/ф "Прое т "Альфа"
23.30 Зроби менi смiшно!
00.30 Iсторiї деталях

ДЛЯ ОХОРОНИ
БУДМАЙДАНЧИКА
ПОТРІБЕН
ОХОРОНЕЦЬ.
Звертатись за тел:
23-329 з 08.00 до
17.00 № 350

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 Х/ф "Острiв
iржаво о енерала"
10.40 Форм ла здоров'я
11.00 Працевлашт вання.
Кро за ро ом
11.30 С пер ни а
12.00 Днiпровсь i хвилi
12.30 Д/с "Таємнича
Афри а"
13.10 КВН. К бо Києва
14.30 Д/с "Ч деса
морсь их либин"
15.45 Подолання
16.00 Вiзит
16.10 Х/ф "Ат iнс"
17.30 Д/с "Стро ата
планета"
19.10 Концерт Вiтаса
20.00 Київсь i мiнiатюри
20.30 СТН
21.10 Добро о вечора,
ияни!
22.10 Х/ф "На
добранiч!"
23.40 Д/с "Долi тварин"

06.00 Са ндтре и
07.05 Дитячий сеанс
08.25 Топ-10. Са ндтре и
08.55 Х/ф "Оп дало"
11.10 Кiнофайли
11.25 Х/ф "Твiй
с часни "
12.40 Топ-10. Са ндтре и
13.05 Х/ф "Твiй
с часни "
14.50 Корот ий метр
15.20 Дитячий сеанс
17.10 Кiнофайли
17.30 Х/ф "Те еран-43"
20.30 Топ-10.
Кiнотрейлери
21.00 Х/ф "Площа
П'яти Мiсяцiв"
23.00 Кiнофайли
23.15 Х/ф "Бла итний
лiд"
01.15 Кiнотрейлери
03.20 Х/ф "Стал ер"

07.00 Х/ф "Iван
Грозний"
10.00, 13.00, 16.00 Вiстi
10.10 Вiстi. Мос ва
10.20 Смiхопанорама
10.45 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"
14.30, 01.40 Камертон
15.00 Х/ф "Ди е
охання"
16.55 "Фітіль"
17.35 У вашом домi
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 Концерт
"Мос онцерт -75!"
22.30 Концерт
К бансь о о озачо о хор
00.50 Т/с "Любов моя"

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

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 — 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
16.20 "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
23.40, 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 Стародавнi олiмпiади.
Нехай почн ться i ри
11.50 Оазис золотих м мiй
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 За ад и Тiто
22.00 Х/ф "Ледi
Гамiльтон"
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!
09.40 Доро а передача
10.10 Ви — очевидець
10.45 К нст амера
11.40 ЖВЛ. 40 самих
стильних шт чо
свiтi
12.40 Точ а ипiння
13.15 Х/ф "Таємниця
Анд"
15.30 Лi а фанатiв
"Ре сона-мен"
16.10 Х/ф "Гарячi олови"
17.50 Поза рою
19.00 Репортер
19.10 Спортрепортер
19.20 Х/ф "Гарячi
олови-2"
21.05 Х/ф "Жовтий
арли "
23.30 Ф тбол. Гол!
00.35 Спортрепортер
00.45 Х/ф "Хамелеон"
02.15 Репортер

06.30, 09.00, 21.00 Подiї
07.10 Х/ф "Золота
жила"
10.50 Х/ф "Дося ни
спiх "
13.00 Шо -бiз
16.00 Х/ф "Шахраї"
18.00 Autonews
18.40 Х/ф "Остiн Па ерс.
Людина-за ад а"
20.30 Х/ф "Близню и"
23.30 Х/ф "Розп сни "

06.30 Генiї та лиходiї
07.00, 09.00, 11.00, 17.00
Новини
07.10 Х/ф "Торiшня
адриль"
08.25 Армiйсь ий ма азин
09.10 Ш ачi
09.55 Вартовi дорі
11.10 Неп тнi нотат и
11.30 До и всi вдома
12.20 Фазенда
13.10 Х/ф "Це сильнiше
мене"
14.45 Вели i династiї.
Вол онсь i
15.50 Д/ф "Амери ансь i
сльози росiйсь их др жин"
17.00, 01.00 Доба
17.55 Зiр и мор
20.00 Час
20.50 70 ро iв
Державтоінспе цiї Росiї
22.50 Х/ф "Вантаж 300"
00.25 Х/ф "Сiмейне
щастя"

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,
— ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР
арантія, зниж и: м. Виш ород, перед
заводом "Карат", тел: 8 (050) 353-04-78;
(досвід роботи, з/п від 1 750 рн.),
8 (066) 618-50-00, 8 (067) 647-09-74;
— ДРУКАРІ НА ГАЗЕТНО-РОЛЬОВУ МАШИНУ
8 (296) 23-280 (після 20:00). № 335
(досвід роботи, з/п від 2 500 рн.),

Др арні "Ма нат"
терміново потрібні на робот

ЕКО-мар ет
зв'яз
з розширенням штат
о олош є набір на
ва ансії:

— ПОМІЧНИКИ ДРУКАРЯ (з/п від 1 000 рн.).
Перспе тиви ар'єрно о рост . Перева а надається
меш анцям сіл Старі та Нові Петрівці, Лютіж, Демидів,
селища Димер. Довід и за тел: 8 (066) 732-24-49, 8 (050)
353-69-62 (Володимир Васильович)
№ 346

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.
ТОВ "Транспортні мережі"
ПОТРІБЕН РОБІТНИК. Зарплата
Тел/фа с 23-305 (8.00-16.00)
до овірна. Довід и за тел: 25-167;
м. Київ, в л. С лярен а, 5.
8 (050) 458-08-54
№ 325
Тел: 8 (044) 463- 93 - 88 №263
ТУРИСТИЧНА АГЕНЦІЯ

— 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

Виробляємо меблі на замовлення
"РУТА-ТУР"
(з матеріалів та омле т ючих провідних
Т ризм, відпочино ,
виробни ів). КУХНІ, СПАЛЬНІ, ДИТЯЧІ, ШАФИ,
най ращі вітчизняні та
ШАФИ-КУПЕ, ВБУДОВАНІ МЕБЛІ.
Дизайн,
прое т вання, індивід альний підхід,
за ордонні
рорти.
Тел: 25-100, в л. Ш ільна, 93,
e-mail: Ruta-tur@svnet.kiev.ua

№212

Виш ород

Ліц. ДСТК АВ № 081507 від 27.04.2006

№ 338

я існо, стильно. Пропон ється різноманітна ольорова
ама. Висо ий професіоналізм персонал .
Тел: 8 (050) 383-41-90
№344

Тема

Виш ород
Ë³êàð ðàäèòü

’‚Ó≥ Ú‚‡ËÌË ó ÌÂ6ÂÁÔÂÍ‡ ‰Îˇ ÍÓÊÌÓ„Ó
"Хай ніхто не розповідає, що б в по саний с аженою соба ою
і залишився живий" ( з "Талм д ")
С аз — остре інфе ційне захворюПерша допомо а по саним — ретельне
вання. Інфе ція передається через промивання ран, подряпин стр мом води з
ран , вражає центральн
нервов
милом — мило р йн є ліпідн оболон
систем і завжди за інч ється смертю. вір с . Своєчасна і правильна оброб а
Зб дни с аз — вір с, д же ч тливий до рани арант є незараження на с аз. Можна
дії льтрафіолетових сонячних променів. ви ористов вати та ож пральний порошо ,
При ип'ятінні ине миттєво. Невелич а рід е мило, шамп нь. При отриманні
сів
онцентрація дезінфі ючих засобів (миль- слід не айно зверн тись
найближчий
ний розчин, розчин йод ) вбивають вір с ФАП, амб латорію, дільничн лі арню, поліпротя ом однієї хвилини. Одна
заморо- ліні . Спеціалізована допомо а надається
женом стані він може жити до 750 днів.
Виш ородсь ій центральній районній
Зараження передається найчастіше при лі арні. К рс антирабічних щеплень в люсі с аженою твариною, оли слина чає обов'яз ове переб вання постраждапотрапляє на пош оджені ш іряні або сли- ло о в стаціонарі протя ом 14 діб.
зові по рови. Механічно можна занести
Статистичні дані постраждалих від
сів
вір с при розробці т ш тварин, при ори- в районі та і: 2003 році по допомо зверст ванні пос дом, на я ий потрапила слина н лись 80, 2004 році — вже 102 особи.
с аженої тварини. Але найбільша небезпеПрофіла ти а с аз — проблема ома — це порізатися ножем при знятті ш іри пле сна. Частин заходів з боротьби з
з хворої лисиці.
цією інфе цією ви он ють лісова охорона
У містах с аз розповсюдж ють бездомні та товариство мисливців та рибало .
соба и, іш и, я і заражають домашніх тва- Координ є робот надзвичайна протиепірин. Хвора тварина роздратована, ш ає зоотична омісія. Контроль здійснюють
віддалений т під ліж ом або ан ом, ав- санітарні та ветеринарні сл жби район . В
ає без причини хриплим олосом, хапає омпле сі заходів боротьби зі с азом —
пащею повітря. Хара терним є те, що вона відловлення безприт льних тварин на
овтає неїстівні речі — л с и, амінці. Зб - території міста, селища, сіл, дотримання
джений соба а ті ає з дом , пробі ає за меш анцями район правил тримання
день до 50 м, нападає на людей і тварин, соба і отів — обов'яз ове щеплення
в том числі на хижа ів. По сані хворою соба , тримання в сім'ї не більше однієї
твариною ин ть на 6-8 день хвороби.
соба и і одно о ота, ви лювання соба
Кіш и та ож схильні до бродяжництва.
ромадсь их місцях з намордни ом і на
При цьом можливі їх онта ти з лисицями, повід . Пор шни и цих правил нес ть
адже цих тварин є за альний інтерес — адміністративн відповідальність з ідно зі
мишеподібні риз ни.
ст. 107 Адмін оде с У раїни.
Озна и захворювання вини ають раптоАнатолій КАТУРГА,
во. Кіш а відмовляється від орм , ни ає
лі ар-травматоло
своїх осподарів, стає а ресивною, напаВиш ородсь ої ЦРЛ
даючи на соба і людей.
У Виш ородсь ій дільничній лі арні ветеринарної медицини працюють
завід ючий, фельдшер, епізоотоло (спеціаліст з інфе ційних захворювань
тварин) та санітар. Т т видають ветеринарні довід и, роблять щеплення вели ій
ро атій х добі проти сибір и, лей оз , проводять алер ічні дослідження на
т бер льоз. Ведеться ж рнал реєстрації щеплення тварин проти с аз . Я що
власни а є паспорт на тварин , ньом робиться відповідна познач а.
Лі арня знаходиться підвальном приміщенні житлово о б дин за адресою:
в л. Київсь а, 12, том о ляд, швид а допомо а, омпле сна ва цинація домашніх
тварин проводиться за ви ли ом на дом . Конс льтації стосовно тримання,
од вання тварин можна одержати за тел. 53-611 з 9.00 до 17.00.
В селі Демидів працює лабораторія ветеринарної медицини. Районна ветлі арня
та Управління ветеринарної медицини розташована в Димері.
Ува а! Всім власни ам домашніх тварин необхідно вжити відповідних
профіла тичних заходів в зв'яз з сезонним раженням ліщами.

Íàì ïðèéøîâ ëèñò

Шап а з Др ж а

Знов я поверн вся з базар впорожні й за лян в олодні очі Др ж а олодними очима. І соба а відч в. Мовч и
поластився пис ом об мої но и, присів,
схиливши олов . І тоді я зроз мів: мій
пес отовий не тіль и разом зі мною
олод вати, а отовий разом і померти
Отоді я й вирішив порят вати хоч соба ,
я що вже мені та не поталанило в житті. Я
просто маю ви ідно продати пса, тобто
знайти надійно о йом ново о осподаря. І ні
в я ом разі та о о, щоб той пив мою
соба собі на шап .
На том ж базарі з стрів і по пця. Дядечо з р м'янцем на повні що и, з веселими
сірими очима, певне, моїх літ, б в
арній
пижи овій шапці, в добротній ш ірянці.
К п ючи Др ж а, обіцяв не тіль и бере ти
пса, а й водити йо о щодня на про лян .
Мій Др жо , оли я передав йо о в намордни з р
р и, та жалібно с и лив і
с мно дивився на мене, що я по вапився
мерщій відійти подалі, бо, може, хоч тоді не
б де та дивитися і пла ати, я і я за ним.
Та через дея ий час по том з стрів я то о
добродія:
— Чом ви самі, без соба и?
— Пробачте, — зітхн в він знічено. — Два
тижні я пром чився разом з вашим Др жом, але він та і не визнав мене за хазяїна.
Тож і зм шений б в йо о продати. Ви ж не

дали мені своєї адреси, то й не знав, де вас
ш ати.
— А ом ? — переверн лося в мене серце.
— Незнайомцеві ... але я віддав Др ж а за
т ж сам цін , хоч мі би запросити значно
більше...
Що я мі с азати? Пос аржитись, що віддав я пса за безцінь, бо сподівався: він
потрапив добрі р и... Та що тепер допомож ть мої слова, оли цей добродій не взяв
і адрес ново о осподаря соба и...
І хоч по том мені вже не б ло з чим ходити на базар, я бл ав, сподіваючись з стрітити ново о хазяїна з Др ж ом. І та и
з стрів. Та не соба , а шап , сріблясто о
ольор , ольор мо о Др ж а. Шап продавав молоди , задешево. І я не втримався,
спитав:
І вам не ш ода б ло соба и?
Ш ода, — зізнався молоди . — Соба а
б в ніби арний, але не визнав мене за хазяїна. Не че ати ж б ло, оли він здохне. То й
вирішив, по и ньо о добра шерсть, ви ористати хоч для шап и...
Звісно, не пив я тої шап и, і не тіль и
том , що не б ло за що. Бо й без шап и маю
постійний до ір, що з бив та о о Др ж а. І
не перший, і не др ий по пець, а я сам
винен, бо не под мав, продаючи пса, про
йо о вірність.

Оле ВЕРНИГОРА
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Може, ом сь мій біль видасться
смішним. Знаю, що зроз міють мене ті,
в о о домашні любленці — повноправні члени родини. В мене за ин ла
иць а. Та -та , саме за ин ла. Отр їлася миш ою, що поїла протравлено о
зерна (ним знищ вали в під'їзді мишей
та пацю ів).
Я — лі ар і, звісно, обома р ами за
чистот в під'їзді, тим паче, що в нашом б дин
(в л. Набережна, 4-а) —
сміттєпровід. І, звісно, поважаю людей,
я і ви он ють свої професійні обов'язи. Питання в іншом : хіба важ о і займе
ба ато час і папер начепити об'яв на
одном під'їзді? Попередження про те,
щоб тимчасово не вип с али з вартир
домашніх тварин.
Моя М р а — мишолов а, от і в сила отр єн миш . П'ять днів поспіль (з
6 по 12 червня) ми лі вали наш ішечза призначенням лі аря-ветеринара:
ставили рапельниці з речовинами, я і
виводять отр т з ор анізм і нормалі-
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з ють стан тварин и. Нічо о не допомоло, иць параліз вало, померла вона
в страшних с домах
мене на р ах.
Все це озна и не звичайнісінь о о
отр єння, а отр єння висо ото сичною
речовиною.
Моя 74-літня мати важ о хвора, сама
на в лицю не виходить. М роч а б ла її
розрадою, тепер мамі ірше, вона не
спить вночі, плаче, в при ніченом
стані.
Я не мо ла з цим змиритися і вияснила, що відповідала за дератизацію працівни ДП "Чисте місто" — майстер
Галина К рил о. Пані Галина із с мом
зізналася, що вин вата в том , що не
на леїла об'яв на дверях під'їзд ; н що
ж, наст пно о раз виправиться.
От тіль и хто поверне мені частин
нашої родини — наш М роч , а моїй
мамі — спо ій?

Лілія БРИЖАНОВА

Чи
оли-неб дь
замислюємося
ми...
... я живеться безприт льним тваринам, отрих "добрі" осподарі ви нали з дом ? Ось та , просто —
по ралися і ви ин ли на смітни ...
Не всі звертають ва на братів наших
менших, я і бі ають по в лицях пош ах
поживи. Чи часто ви од вали отів або
соба , я і підвалі чи під'їзді с авчать від
олод ?
При ро, що пор ч із нами жив ть люди,
я і, не маючи змо и допомо ти, ще й зн щаються над тваринами: мож ть вдарити
боляче жив істот , я а теж має відч ття і
поч ття, дихає тим самим повітрям, ходить
тими самими доро ами, що і ми з вами.
Єдине, чо о не вміють тварини — це оворити людсь ою мовою. Але зазирніть їх
роз мні очі, хіба вас не похолоне на серці,
що ви робите їм боляче?
Але є невелич а р па ент зіастів, я і
рят ють цих тварин — добровільно, безоштовно віддають частин своєї д ші і
нічо о не потреб ють
відповідь. Вони
створили прит ло
Гостомелі, в я ом
зараз меш ають 400 соба і 160 отів. Дах
над оловою надала стара ферма.
Нещодавно я мала змо поспіл ватися
з одним із та их рятівни ів.
Ма сим Костен о — людина, я а з ран
до вечора працює, ще й майже весь свій
вільний час проводить
прит л . Я що
йо о нема вдома, можна б ти певним, що
зараз він Гостомелі. Здавалося б, хлопцю
23 ро и, та ом віці не про соба та про
ішо д мати, але для Ма сима задоволення допома ати іншим. Йо о вартира не
раз ставала рідною домів ою для тварин,
я их Ма сим знаходив на в лиці. Йом не
ш ода ні оштів, ані час . У ньо о не ви лиає о иди прибрати за хворими тваринами.
Він оворить, що немає ращо о відч ття,
ніж оли ти дивишся в очі малень о о др а
і бачиш подя і любов. Любов до то о, хто
не побоявся взяти тебе на р и та зі ріти
своїм теплом, до то о, чиї ро и вже почав
впізнавати, до то о, чиї добрі слова дають
надію на раще.

Костен о неодноразово др вав і розповсюдж вав листів и із за ли ами допомо ти. Він за ли ає однод мців або просто
людей, не байд жих до чотирино их др зів,

допомо ти речима або предметами, я і
ш ода ви идати. Для цьо о навіть не потрібно їхати до прит л . Ви можете зателефон вати за номером (8 (044) 241-04-35 (після 19.00) або 8 (066) 257-91-08 (Ася
Віль ельмівна — осподар а прит л )), і
до вас приїде машина і забере все, що не
потрібно Вам, та життєво необхідно братам
нашим меншим.
Поспіл вавшись із Ма симом Костеном, я зробила для себе певні виснов и.
Ма сим Костен о може сміливо пишатись тим, що
р дях має не шматочо
заліза, а справді м жнє, щире і добре
серце, я е ладне надати допомо
б дья ий час, за б дь-я их обставин. Повірте,
це відч ття не зрівняти ні з чим, оли ти
знаєш, що твоє існ вання принесло
ористь іще ом сь і врят вало чиєсь,
нехай малень е, але життя.
У наш час ле о б ти байд жим, не звертати ні на що ва и, д мати лише про себе.
Важче допомо ти потрібний момент, щоб
не відвертати потім вин вато очі, з стрівшись по лядом з безприт льною твариною.
Все наших р ах, і, можливо, той ро
наз стріч добр стане першим боротьбі зі
злом, я е заполонило д ші ба атьох людей.

Діана КОНСТАНТИНОВА

Виш ород
Калейдос оп
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Молоді рила надії
Першість Києва. Гравці:

Под мали м дрі державни и і
започат вали в У раїні Свято
молоді. Свято юних і не д же ромадян, що динамі ою сво о життя
розб рх ють с спільство та своєю
безмежною нев амовністю вед ть
йо о до про рес в сіх сферах
людсь их: виробництві, а рарном се торі і, звісно, спорті.
Районна рада фіз льт рно-спортивно о товариства "У раїна" запропон вала відзначити День молоді
вітрильниць ою ре атою "Крила
надії". Оперативно від н вся
начальни Відділ з питань молоді і
спорт РДА Оле сандр Гордійч —
24 червня аванпорт Київсь о о
шлюз за вітчали вітрила яхт. На
старти вийшли вітрильни и юнацьих, дитячих та олімпійсь их ласів,
ільові яхти з яхт- л бів "Водни " і
"Енер ети ", з флотилії "Вільні вітрила" та з ДЮСШ вітрильниць о о
спорт обласної ради ФСТ "У раїна". Все б ло ч дово: і по ода тепла,
і сонеч о літнє — та Бо чом сь не
дав вітр ! Б валі яхтсмени не втрачали ент зіазм : десь з 13:30 потя н в вітер, і все море ожило р хом

ба аточисельної спортивної ес адри. Чотирибальний вітер — най ращий і для юна ів, і для рейсерни ів!
А др о о дня вза алі вже з вітром не
б ло затримо !
Ре ата вдалась на слав ! І свято
молоді на воді вдалось і с лалось!
34 с дна, 58 часни ів, ч дові
рез льтати.
Вітрильни "Ліра" ( апітан Антон
Ні олаєн о з яхт- л б "Водни ")
на ороджений дипломом 1- о ст пеня, с веніром та золотою медаллю ФСТ "У раїна": володар бла итної стріч и — найпочесніший трофей моря а всіх часів і народів!
Перемо и
здоб ли
яхти
"Стриж" (тип М-1, апітан Борис
Катюшин), "Слав та" (тип Т-2,
апітан Леонід Тимофієн о) і
"Веста" (мі ротонер, апітан Лідія
Мельни ова). Яхта "Топаз" відзначена в номінації "спр т" (найращий час до стоян и!), яхта
"Удай"
( апітан
Оле сандр
Бельсь ий) — в номінації "Ех, проач !" Блис че арні яхти "Еол" та
"Тони ", на жаль, не фініш вали.
Гр па яхт юнаць их та дитячих
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Ось і за інчилася пора
ш ільних вип с них. Залишилась лише приємним
спо адом
для
жителів
міста. Для о ось особливішим, для де о о зовсім
незнач щим, але, адаю,
що жоден виш ородець,
я ий принаймні на в лиці
бачив парад вип с ни ів
або ч в зв и ор естр , не
залишився байд жим.
В перш чер
виринають
нестерті спо ади про свій
вип с ний, незалежно від
то о, в я ом році за інчено
ш ол . Бо ж із завершенням
вип с но о вечора за інч ється чарівна юність, починається нова сторін а вже майже
доросло о б ття. При ад ються одно ласни и, вчителі,
медні випад и із ш ільно о
життя. Починаєш перебирати
в пам'яті імена, час, оли
востаннє бачився з ш ільними
др зями. Я тіль и ст паєш за

порі ш оли, д маєш, що ні оли не розл чатимешся із
ними, але життя вносить свої
оре тиви — ожен іде своєю
стеж ою і дале о не завжди
вони пересі аються.
Цей дов оочі ваний день,
я ий чом сь зазвичай проходить я одна мить, не менш
важливий для бать ів, чиї діти
стоять на порозі доросло о
життя. Їхнє малень е чадо, я е
тіль и вчора вчилося оворити
й ходити, вже отрим є атестат
про середню освіт . Відповідальним і пам'ятним цей день
є для вчителів, особливо для
перших вчительо і ласних
ерівни ів. Адже, я би там
хто не вчився і
о о б я а
поведін а на році не б ла,
вони т рб ються про майб тнє своїх чнів, бо ж і від них
залежить, я с ладатиметься
далі життя ожно о, вчителів
хвилює, чи змо ли вони навчити чнів жити в цьом світі.
211 юних ромадян вип стили ш оли, ліцей і імназія
Виш орода — наше майб тнє,
наш надію.
Хочеться побажати вип с ни ам, щоб в їхньом житті
б ло вдосталь миттєвостей,
я і б д ть ви ли ати та і приємні спо ади, я спо ади про
Останній ш ільний вечір. Той
вечір, оли ожен вип с ни
б в на висоті, оли ожен б в
щасливий. І тоді, відповідно,
У раїна б де мати ба ато
приємних спо адів, б де на
висоті, б де щасливою.

Ярослава ТИМОШЕНКО
Фото Андрія МЯТНИХ
та Андрія МАКСІМОВА

ФК "Восход" — ФК "Чай а"
(дор.), 0:1
1989 р. нар. ФК "Чай а" —
"ДЮСШ № 17", 1:4
1990 р. нар. ФК "Чай а" —
"ДЮСШ № 14", 1:0
1991 р. нар. ФК "Чай а" —
"Восход", 4:0
1992 р. нар. ФК "Чай а" —
ласів: "Оптиміст" — раща трій а: "Восход", 1:3
1993 р. нар. ФК "Оболонь" —
Оле сій Растрьопін, Дмитро Гольцов, Вадим Шеремет. "Промінь": ФК "Чай а", 2:0
Сер ій К р зов, Андрій Бистрі ,
Першість район : ІV т р
Ма сим Ореш ов. "Промінь-2":
"Межи ір'я" (Н. Петрівці) —
Єв ен Фещен о—Андрій Литвинено. "Кадет": Борис Швець—Дмитро "Олімп" (Лютіж), 5:2
Фещен о, Єв енія П щинсь а—Ана"Катюжан а" — "Непт н"
стасія Ч бач, Анастасія Вино радо(Ст.
Петрівці), 3:2
ва—Аліна Т р . "Фінн": Валерій Праведний, В'ячеслав Г ра, Дан Лізін.
"Віраж" — "Ват тинець"
На ороджені та відзначені всі
(Ст. Петрівці), 6:1
призери і переможці.
"Димер" — "ФК "Чай а", 7:1
Наст пна ре ата "К бо ня ині
Оль и". Ш аємо Кня иню та ошти!
"Демидів" — Десна" (Ж ин),

Анатолій МИСЬКО,
оловний с ддя зма ань

ра б ла перенесена

Óâàãà: êðàä³æêè!

Злодії під дверима

Літо нарешті з адало про
сонце. Після тижня дощ —
спе а, що меж є з б йними
зливами. Вдома не всидиш:
ліс, річ а,
ороди, дачні
ділян и приваблюють більше
за телевізор. Хіба що ф тбол збирає вболівальни ів
біля ол бих е ранів. Але це
ввечері. Вдень —
ожно о
свої т рботи. У ба атьох
виш ородців — неприємні.
Повертаються після роботи
(чи й в обід) додом — і бачать
понівечені двері та сп стошен
вартир . Вже не один знайомий чи с сіда роз аз вав про
в радені речі. Громадяни дзвонять до реда ції: — Треба попередити людей, злодії пор ч!
Кримінальн сит ацію в місті

омент є начальни римінальної міліції Виш ородсь о о РВГУ
Валерій ПРИВАЛОВ:
— Насправді почастішали
випад и вартирних радіжо по
міст та район . Почався сезон
відп сто . Люди від'їжджають на
відпочино і залишають своє
майно без до ляд . А чом не
попередити с сідів або не підлючити вартир до си налізації? Та , це ошт є рошей, але
дає змо спо ійно відпочивати.
Прохання до всіх меш анців
міста: б дьте пильними! Я що
бачите підозрілих або незнайомих людей, машини, не
соромтесь, дзвоніть чер ов
частин . Простіше переш одити злочин , ніж потім ш ати злочинців. Працівни и міліції фізично не в змозі охопити
своєю ва ою все місто. Сподіваємось на роз міння даноо питання і ще раз за ли аємо — не прово йте злочинців. Попередьте с сідів, віддайте їм лючі від поштової
с ринь и, щоб вони забирали
ореспонденцію (для злодіїв
повна поштова с ринь а — це
зна , що осподарів немає
тривалий час дома). Стосовно
радіїв провадяться пош ові
заходи.

Михайло РУДЕНОК

—Â„Ó‰Ìˇ, 1 Ë˛Îˇ, ˛·ËÎÂÈ Û Ì‡¯Â„Ó
Î˛·ËÏÓ„Ó Û˜ËÚÂÎˇ, ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎˇ
ÛÒÒÍÓ„Ó ˇÁ˚Í‡ Ë ÛÒÒÍÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛ˚ ó

ŒÎ¸„Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì˚ ﬂÍÓ‚ÂÌÍÓ
В памяти мно их Ваших чени ов прерасные ро и для д ши — ро и р сс ой литерат ры, замечательные литерат рные остиные. Вы привили нам
любовь чтению, на чили важать ни .
А лавное — чили нас быть Настоящими
Людьми. Вели ое спасибо Вам, Оль а
Але сандровна, за это.
П сть в ш оле праздни , ш м и ам,
А на д ше чителя — спо ойствие!
П с ай работа радость дарит Вам
И доставляет море довольствия!
Примите эти праздничные стро и
В зна само о высо о о признания,
За Ваши интересные ро и, за доброт , терпение и знания!

Вып с ни и 1980, 1988
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Вліт ба атьох малю ів забирають в село до баб сі, оздоровлюють в санаторіях, розташованих на
березі річ и чи моря. Та й вихователям треба відпочити, й поточний
ремонт дитсад ах зробити. За
заявами тих же бать ів, чиї діт и
потреб ють до ляд
садоч ах
вліт цьо о ро , дош ільні навчальні за лади працюватим ть:
— липень — ДНЗ "Сонеч о",
ДНЗ "Чеб раш а",
— серпень — ДНЗ "Золотий
лючи ", ДНЗ "Ластів а".
В межах ошторисних призначень на харч вання під час оздоровчо о період б де збільшено
вартість харч вання 1 дитини на 1
рн. в день.
***
З Днем державно о сл жбовця і Днем Констит ції привітали
виш ородців працівни и БК "Енерети " і Виш ородсь ої м зичної
ш оли, народний артист У раїни
Мар'ян Гаден о і засл жений
артист У раїни І ор Красовсь ий.
***
На ви онання рішення ви оном
місь ої
ради
від
31.12.2005 р. № 474, за одою
ТОВ "Автошляхови " почало
ремонтно-шляхові роботи заальною вартістю до 400 тис.
рн. Відновлено 65 дорожніх
зна ів, встановлені "лежачі
поліцейсь і" біля імназії "Інтеле т" та спеціалізованої ш оли
"С зір'я". Розпочали ремонт вати шляхове по риття між б д.
1 та 1-а/б по в л. Симонен а.
Найближчим часом РайШРБУ
почне ремонт дорі на в л.
Набережній, Київсь ій, К р зова і Шол ден а (за лопотанням
місь ради Облавтодор надав
додат ові ошти до 1 млн. рн.)
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