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Виш ородсь ої місь ої ради

А що залишається
виборцям?
Читайте на стор. 2

Ремонт
і переплан вання
Читайте на стор. 2

Вперед — на зелений
си нал світлофора
Читайте на стор. 7

Історію рідно о раю
ми знаємо...
Читайте на стор. 7
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— з професійним святом
працівни ів Державної податової сл жби У раїни, я і береж ть і примнож ють с арбницю
держави — бюджет,
— аматорів і фахівців цієї справи
— з Днем рибал и (ні хвоста вам,
ні л с и на ловах!),
— сіх християн — з Днем Святих
Апостолів Петра і Павла.
Зичимо спіхів всіх ваших добрих починаннях.

Місь а рада, місь ви он ом,
реда ція азети "Виш ород"
УВАГА!
10, 11, 12 липня
Виш ороді
здійснюватиметься
відлов бродячих соба .
Прохання до власни ів домашніх тварин не вип с ати їх
на в лицю без до ляд .
ДП "Чисте місто"

Виходить
з 4 листопада 1995 ро

, № 27 (555)

В.Решетня : “Годі розмовляти, треба працювати”
Сесія місь ої ради — справа
серйозна, і можна зроз міти
прис іпливість місь их деп татів, з я ою вони ставляться до
розподіл деп татсь их обов'яз ів.
На жаль, меш анці міста не
мож ть місяцями че ати, а новий
місь ий олова Ві тор Решетня за
своїми посадовими обов'яз ами
повинен ер вати місь им осподарством, я е переб ває с р тном стані.
Четверто о червня на оперативн нарад в абінеті місь о о олови зібралися працівни и місь вион ом і ерівни и ом нальних
сл жб міста, щоб з одити спільний
план дій з бла о строю міста і підотов и до зими.
У своїй промові місь ий олова
зазначив, що до сьо одні 1 сесією
місь ої ради 5 с ли ання не затверджений с лад місь ви он ом ,
я ий повинен займатися проблемами міста незалежно від політичних подобань. На альних проблем
Виш ороді — безліч. Місто заросло б р'янами, л мби без вітів, а
азони непідстрижені. Стан дорі
ритичний: се в ямах та піс . Більшість тор івельних точо не ви он є
вимо и з бла о строю міста. Гостро стоїть питання під отов и міста
до зими. Д же т рб є стан по рівель, парадних, освітлення під'їздів
та дворів, пра тично відс тня зливова аналізація. На "оперативці"
об оворювалися дефіцит бюджет
КПЖ і КГ, доцільність доведення
тарифів до е ономічно обґр нтованих, стан технічно о пар , норми й

Лідер

У
простором
залі
Б дин
льт ри "Енер ети " відб лось яс раве
ювілейне свято.
Хлібом-сіллю с проводі феєрвер на почат вечора, присвячено о 60-річчю ВАТ "Гідромеханізація", привітав прис тніх Київсь ий
а адемічний театр х дожньо о
фоль лор "Бере иня" (під ерівництвом Ми оли Б равсь о о).
Чарівна вед ча Тамара Стратієн о
запросила на сцен олов правління ВАТ "Гідромеханізація" Юрія
Колодзяна, я ий щиро привітав зі
святом ветеранів- ідромеханізаторів і нинішній оле тив підприємства. Він розповів прис тнім про
здоб т и
підприємства
за
шістдесят ро ів, ви онані величезні
об'єми земляних робіт на об'є тах
ідроенер ети и, атомних і теплових еле тростанціях, промисловом , житловом б дівництві, на
спор дженні захисних протипове-

С бота, 8 липня 2006 ро

невих, меліоративних та інших
водо осподарсь их спор д в У раїні, раїнах ближньо о і дальньо о
зар біжжя.
Щиро вітали ідромеханізаторів
шановні ості, серед я их віце-президент холдин ової омпанії "Київмісь б д" Сер ій Дер ач, дире тор
Мос овсь о о на ово-прое тно о
інстит т "Гідромехпрое т" Ві тор
Ш льтайс, ерівни и виш ородсьих підприємств, станов і ор анізацій. Коле тив ВАТ "Гідромеханізація" отримав безліч вітів та подар н ів. Зо рема, помічни прези-

мови праці та зарплатня двірни ів
і прибиральни ів в лиць ДП "Чисте
місто". Розлядали проблеми освітлення в лиць міста, дорожновідновлювальних робіт, зал чення
техні и підприємств ом нально о
осподарства район й області (на
засадах співпраці найближчим
часом на в лицях Виш орода з'явиться
дорожньо-прибиральна
машина "Бродвей").
КПЖ і КГ отримало від місь о о
олови дор чення щотижня інформ вати місь о о олов про те, я
реаліз ється план з під отов и
міста до опалювально о сезон , в т.
ч. стосовно ремонт по рівель і
ревізії опалювальних систем ом нально о житлово о і нежитлово о
фонд .
Протя ом тижня КПЖ і КГ
зобов'язано під от вати пропозиції:
— щодо висадження вітів і зелених
насаджень місті, фарб вання бордюрів та стовпів еле тромережі, —
стосовно оптимізації стр т ри і
підвищення ефе тивності діяльності КПЖ і КГ, — щодо встановлення
додат ових рн для сміття (ба и
для сміття, що встановлені в ромадсь их місцях міста, необхідно
прибрати на спеціально облаштоване місце чи об ородити. У тижневий термін має б ти під отований
план і рафі з по ос азонів.
Протя ом тижня КПЖ і КГ разом
з фінансовім відділом місь ради
дор чено під от вати пропозиції
стосовно збільшення іль ості двірни ів та прибиральни ів в лиць і
щодо придбання спецодя .
КПЖ і КГ постійно онтролює

ал зі
дента Все раїнсь о о фонд сприяння міжнародном спіл ванню
"У раїнсь е народне посольство"
Оле сій Ма іланов вр чив підприємств Диплом переможця Національно о бізнес-рейтин
"Лідер
ал зі", олова правління Товариства Юрій Колодзян отримав на ород — орден Ми оли Ч дотворця
ІІІ ст пеня.
На вечорі б ла презентована
ни а Юрія Колодзяна "Гідромеханізація — чора, сьо одні, завтра",
при рочена до ювілею, арно ілюстрована фото рафіями, поб дова-

ви онання рафі а ремонт дорожно о по риття.
Юридичний відділ відслід ов ватиме і доповідатиме місь ом
олові про сит ацію нав оло вирішення бюджетних і земельних
питань, в том числі повернення територій міста станом на 01.01.2001 р.,
а та ож співпрацюватим ть на
цих теренах з районними стр т рами, з про раторою та іншими
заці авленими ор анами.
Фінансовий відділ повинен підот вати інформацію стосовно
попередніх рез льтатів а дит м ніципальних за ладів.
Ви он ом дор чено: — 10денний термін під от вати пропозиції: — щодо план роботи і створення омісії з онтролю за бла о строєм міста, — стосовно ор анізації вн трішньомісь о о маршр т
(в л. Ват тіна-Межи ірсь о о Спаса-пл. Шевчен о): — для систематизації діяльності м ніципальних
сл жб розробити і під от вати на
роз ляд місь ради прое т Концепції розвит міста.
— Метою найближчо о засідання 1 сесії місь ої ради V
с ли ання б де знайти спільн
мов між політичними партіями,
— під реслив Виш ородсь ий
місь ий олова, — а місь вион ом має зробити все, щоб
меш анці Виш орода нарешті
відч ли позитивн робот місцевої влади.
Оперативні наради відб ватим ться щовівтор а о 9 одині в
абінеті місь о о олови.

Лариса ІЛЬЧУК
на на хроноло ії розвит
ідромеханізації. Без мовно, вона б де
ці ава не лише для нинішніх працівни ів ал зі, ветеранів підприємства, а й для широ о о ола читачів.
А ще — відб вся ч довий онцерт за частю провідних артистів
раїнсь ої сцени.
Співали тріо тенорів "Солов'ї
У раїни", володар а е с люзивної
золотої медалі Марії Каллас Валентина Матюшен о, визнаний світі
вартет "Гетьман", соліст ансамблю Збройних сил У раїни Оле сандр Василен о. Ч десами ілюзіон порад вали прис тніх Надія та
Оле сандр Морозови — володарі
Гран-Прі Карлових Варах. Кри ами "біс" та "браво" вітали прис тні
вист пи народної артист и У раїни
Валентини Степової, я завжди —
чарівною б ла Алла К длай. Зливами сміх с проводж вався вист п
відомо о мориста Анатолія Паламарен а.
Н і, звісно, натхненно і професійно провела вечір вед ча телебачення, наша земляч а, народна
артист а У раїни, професор інстит т ім. Дра оманова, незрівнянна
Тамара Ми олаївна Стратієн о.
Вечір за інчився вист пом театр
"Бере иня" з вітальними піснями,
свят овим тортом із свіч ами,
феєрвер ом і ч довим настроєм.

Влас. інф.
Фото Андрія МЯТНИХ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 8
від 05 липня 2006 ро
Про с ли ання третьо о
пленарно о засідання І сесії
Виш ородсь ої місь ої ради
V с ли ання
Кер ючись п. 9 ст. 46 За он
У раїни "Про місцеве самовряд вання в У раїні", с ли ати
третє пленарне засідання І сесії
Виш ородсь ої місь ої ради V
с ли ання 11 липня 2006 ро
о 10.00 одині вели ом залі
засідань адмінб дин за адресою: м. Виш ород, пл. Шевчена, 1, з та им поряд ом денним:
1. Про обрання се ретаря
Виш ородсь ої місь ої ради V
с ли ання.
2. Про творення постійних
омісій ради.
3. Про затвердження с лад
постійних
омісій ради та
обрання олів омісій.
4. Про розподіл територій
міста за деп татами ради.
5. Про творення ви онавчо о
омітет ради, визначення йо о
чисельності, затвердження персонально о с лад .
6. Про затвердження стр т ри ви онавчих ор анів ради,
за альної чисельності апарат
ради та її ви онавчих ор анів.
7. Про онцепцію Ре ламент
місь ої ради V с ли ання.
8. Земельні питання.
9. Різне.

Місь ий олова В. РЕШЕТНЯК
19 деп татів місь ої ради ініціюють проведення третьо о
пленарно о засідання І сесії
Виш ородсь ої місь ої ради V
с ли ання 9 липня о 10 одині та зверн лися до місь о о
олови з проханням забезпечити приміщення.
Коментар юридично о відділ
Виш ородсь ої місь ої ради:
З ідно з п. 8 ст. 46 За он У раїни "Про місцеве самовряд вання в
У раїні", сесія може б ти с ли ана
за ініціативою деп татів за мови
дотримання вимо , передбачених
п. 7 зазначеної статті, а саме:
випад , я що за вимо ою однієї
третини деп татів місь ий олова
не с ли ав сесію
двотижневий
термін.
Вимо деп татів про проведення третьо о пленарно о засідання
сесії 09 липня 2006 ро б ло подано до місь ої ради 06 липня 2006
ро після 16 одини. Тим часом,
05 липня 2006 ро місь им оловою б ло видано Розпорядження
по раді № 8 про с ли ання третьоо пленарно о засідання першої
сесії Виш ородсь ої місь ої ради,
отре призначене на 10.00 11
липня 2006 ро . О рім то о, на
момент подання звернення переважн більшість деп татів б ло
повідомлено про проведення сесії
11 липня телефоно рамами.
Врахов ючи ви ладене вище,
вимо а про проведення пленарноо засідання сесії Виш ородсь ої
місь ої ради 09 липня за ініціативою однієї третини деп татів не відповідає вимо ам чинно о за онодавства.
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Соці м

Виш ород
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Голова, відповідно до за он ,
повинен пропон вати оманд , з
я ою йом
ви он вати передвиборч про рам . А значна частина
деп татів пропон ють своїх андидатів на відповідні посади. Я
по аз ють олос вання, пра тично
виходить 50 х 50, тобто по и що —
зам н те оло. А без роботи деп татсь о о орп с неможливо виріш вати на альні питання розвитміста.
Знов всі змирилися, що відс тня
аряча вода, не працюють
водовідводи, під час злив
се
потопає (напри лад, біля б дин
8 по в лиці Шол ден а з двох
водовідводів не працює жоден).
Не по ращ ється санітарний стан

Пройшло три місяці після завершення виборів до місцевих рад.
Проте до цьо о час ор ани ви онавчої влади міста пра тично не мають
можливості ви он вати свої обов'язи. Деп тати місь ої ради обрані за
партійними спис ами. Для них основне — власні амбіції та амбіції партійних лідерів, том що немає особистої
відповідальності перед виборцями.
Про рама за альна — відповідальність оле тивна, а я що оле тивна
— то нія а. Я пере онаний, що о ремі деп тати самі незнайомі із про рамою, я а розроблялась ор анізаційним штабом напередодні виборів. І
виходить, що місь о о олов обрано
індивід ально, більшістю олосів, а
деп татів — за сма ом ( ом я а партія сподобалася). І по и що вони тя н ть воза в різні сторони.
міста, а про під отов
до зими
житлово о фонд та інших ом ніацій вза алі немає сенс
оворити.
Тобто питань безліч, а портфелі
не поділені… а що робити виборцям? Спостері ати і ви р ч ватись
самим, я можна, чи вжити дієвих
заходів з ідно з чинним за онодавством У раїни? Виріш вати
вам, шановні виборці. Я ж я
патріот міста, я заст пни
олови
районної партійної ор анізації Народної Партії за ли аю знайти пороз міння. Насамперед звертаюсь
до деп татів фра ції БЮТ, особисто до Валентини Гри орівни Парч ,
ерівни а фра ції. Виборці
Вам повірили та вашом лідер ,

Стін зносити не можна залишити,
або Де ставити ом
Приватиз вавши вадратні метри
своїх вартир, ми радісно перетворюємо свою територію в поле для фантазій і починаємо ремонт.
Я що це звичайні відновлення стін і
стель, проблем немає. Та я що ви
зважилися на лобальні зміни, ре оменд ємо почати з вивчення Правил,
я і встановлюють порядо заб дови.
Відповідно до Правил:
переплан вання (пере стат вання)
вартир, нежитлових приміщень — це
ремонтно-б дівельні роботи, я і здійснюються за відповідними прое тами зі
зміною фізичних параметрів цих приміщень, зносом або переносом вн трішніх
ле их не апітальних пере ородо , вб дов ванням нових елементів і деталей,
прорізів без втр чання в зовнішні стіни,
міжповерхові пере риття й інші нес чі
онстр ції житлово о б дин з метою
поліпшення бла о строю вартири, її
е спл атаційних теплотехнічних та інших
по азни ів без обмеження інтересів
інших ромадян, що проживають
цьом б дин .
Кожна зі з аданих змін
вартирі вимаає одержання дозволів
відповідних
інстанціях і ретельної е спертизи.
Ці вимо и повною мірою відповідають положенням чинно о Житлово о
оде с У раїни, 152 стаття я о о
оворить: "Пере стат вання
й
переплан вання житлово о б дин( вартири), що належать ромадянинові на правах приватної власності, здійснюються з дозвол
ви онавчо о
омітет
місцевої
ради народних деп татів".
Для одержання дозвол на апітальний ремонт, т.ч. на переплан вання
вартир і нежитлових приміщень, замовни звертається з письмовою заявою на
ім'я місь о о олови В. О. Решетня а.
До заяви додаються:
— до менти на право власності на
б дівлю (приміщення);
— з ода власни а (співвласни а) б -

дин на проведення відповідних робіт;
— орот а хара теристи а намірів
замовни а стосовно проведення б дівельних робіт.
Після одержання дозвол місь ради на
переплан вання ви замовляєте в місцевом відділі містоб д вання та архіте т ри б дівельний паспорт переплан вання і т.ін, в я ий входять тех мови
ом нальних сл жб (тепломережа, аз,
еле тромережа тощо — залежно від то о,
я і зміни вносяться).
Наст пний ро — одержання дозвол
на ви онання б дівельних робіт в
інспе ції архіте т рно-б дівельно о
онтролю (ДАБК). Б дівництво (переплан вання тощо) без дозвол ДАБК арається відч тним штрафом.
Тепер на за онних підставах починаєте
ремонт чи переплан вання. Нарешті ви
дося ли бажано о рез льтат ! Зараз
саме час зверн тися в Бюро технічної
інвентаризації (БТІ). Інвентаризація —
це віз ально-технічне порівняння існ ючо о стан вартири з тим, що зазначено
відповідних справах і до ментах, я і
збері аються в БТІ.
Отримавши техпаспорт (зі змінами) в
БТІ, ви надаєте техпаспорт, б дівельний
паспорт і дозвіл на ви онання б дівельних
робіт Державній технічній омісії по
введенню об'є т в е спл атацію райдержадміністрації. Комісія підпис є а т,
ви реєстр єте наявні зміни правові до менти в БТІ — без цьо о вас не б де
можливості робити б дь-я і операції з
нер хомістю (продаж, півля, передача
спадщин й т.д.).
Що ж стос ється ремонтно-б дівельних робіт вза алі й в о ремій вартирі,
зо рема, — їх дозволено проводити в
б дні дні з 09.00 до 21.00, а вихідні
й свята — заборонено (пор шення права
на відпочино і ... на освіт , між іншим).

Розмов із заст пни ом місь о о
олови Дмитром НОВИЦЬКИМ
записала Аеліта КНЯЗЄВА

Юлії Володимирівні Тимошен о, а
що виходить: за всі непороз міння
відповідає виборець, бо йом все
тр дніше і тр дніше стає жити в
своєм пре расном місті.
Є надія на те, що пороз міння
прийде і місь а рада запрацює на
повн сил , позитивні зміни набиратим ть сили.
Але із різних причин знов черове засідання першої сесії в отре
перенесено. Звичайно, о ремі фра ції хоч ть створити анало ічн
оаліцію, я на державном рівні.
Можливо, це має сенс, проте
необхідно врахов вати, що на державном рівні оаліція форм є ерівні ор ани Верховної Ради, разом із Президентом — Кабінет
Міністрів, місцеві адміністрації. На
місцевом рівні та их повноважень
немає — пропон є олова місь ої
ради. І виходить, що олова пропон є свою
оманд , а
оаліція
"помаранчевих", я що вона б де
створена в місь ій раді, хоче інших
ерівни ів. Тобто олова пропон є
— оаліція не олос є. Том тіль и
пороз міння може врят вати місто
від надзвичайних потрясінь, це
повинні зроз міти всі. Коли місто
залишиться, не дай Боже, без
тепла і води — тоді б де не до
оаліції.
Ще і ще раз звертаюсь до вас,
шановні, об'єднатися заради майб тньо о
нашо о
пре расно о
міста.

Степан РОГУЛЬСЬКИЙ

Головном реда тор азети
"Виш ород" Кочелісовій М. Ю.
Деп тата Виш ородсь ої
місь ої ради V с ли ання
Кімлача О. Б.
Заява
Прош терміново розмістити
азеті
Виш ородсь ої місь ої ради "Виш ород" повідомлення наст пно о зміст :
06.07.2006 р. о 16.45 я, Кімлач Оле сандр Борисович, разом з місь ими
деп татами Сер ієм Ж овим, Валентиною Парч та Михайлом М сійч ом, в
прис тності ромадян и Коломієць Л. Г.
мав з стріч з місь им оловою В.
Решетня ом з привод визначення дати
проведення сесії Виш ородсь ої місь ої
ради.
Під час з стрічі місь ий олова В.
Решетня
заявив дослівно: "Ваши
др зья, Але сандр Борисович, рожали мне (В. Решетня
— А. К.) бийством".
У зв'яз
з вищез аданою заявою
місь о о олови пропон ю йом подати,
я що подібний "фа т" мав місце, офіційн заяв до міліції, про рат ри та
Сл жби безпе и У раїни, з метою проведення офіційно о розслід вання. Крім
то о, повідомляю, що він я посадова
особа має право на охорон
випад
визнання правоохоронними ор анами
обґр нтованості поданої заяви.
Прош та ож реда цію азети "Вишород" провести ж рналістсь е розслід вання стосовно заяви місь о о олови та ознайомити з йо о рез льтатами
читачів азети.

З пова ою О. КІМЛАЧ
Свід и: Парч
В. Г.,
М сійч
М. Т.,
Ж ов С. І.

Ремонт і переплан вання —
за рах но наймачів житла
Після
проведення
весняно о
о ляд житлово о фонд м. Вишорода омісією КПЖ і КГ Виш ородсь ої місь ої ради та ДП "Ваше
житло" б ло виявлено:
1. Для проведення ремонтних робіт
необхідно оштів — 7 355 334 рн.,
в том числі для:
сантехнічних робіт — 3 355 334 рн.,
термінових — 2 013 200 рн.,
поточних — 1 342 134 рн.,
ремонтно-б дівельних —
3 635 986 рн.,
термінових — 2 192 392 рн.,
поточних — 1 461 594 рн.,
еле тромонтажних — 345 080 рн.,
термінових — 207 048 рн.,
поточних — 138 032 рн.
2. Комісією виявлені та ож індивід альне самовільне орист вання площами за ально о орист вання (поб довані омори, тамб ри, приб дови
бал онів, станов а вхідних дверей в
вартир зі збільшенням дверних прорізів і том подібне) без по одження з
власни ом б дин ів (місь а рада).
Том , з ідно з КДП-204/12 У раїни
193-91 "Положення про систем
технічно о обсл ов вання, ремонт та ре онстр ції жилих б дівель
в містах і селищах У раїни" (Додато 9), "Перелі робіт по ремонт
вартир, що ви он ються за рах но
оштів наймачів в б дин ах державної і м ніципальної власності:
— фарб вання стелі і стін жилих та
підсобних приміщень: вартир, лоджій, ер ерів тощо;
— об леювання стін і стелі шпалерами;
— фарб вання ві онних рам і балонних дверей з вн трішньої сторони,
фарб вання підло и жилих і підсобних
приміщень, шпа лювання пар етної
підло и;
— фарб вання радіаторів, тр б центрально о опалення,
азопровод ,

водопровод та аналізації;
— стін із матеріалів наймодавця;
— заміна ві онни, дверних і пічних
приладів, вставляння с ла, заміна
або станов а додат ових ранів,
зміш вачів та іншо о технічно о
обладнання, заміна полотен дверей, вб дованих шаф і оздоблення
вартири*.
*Роботи, що ви он ються наймачами за з одою з наймодавцем:
Ремонт чи заміна еле тропровод и
від ввод в вартир , заміна еле троприладів та ін.;
Роботи з поліпшення опорядження
вартир;
Ремонт шт ат р и стін, стелі, переородо , о ремих місць
приміщеннях жилих вартир;
За замовленнями наймачів — роботи з переб дови, переплан вання і
підвищення рівня бла о строю жилих
приміщень відповідно до затверджених
встановленом поряд
прое тів;
Достро ова заміна і ремонт по риття підло и;
Масляне фарб вання ві онних рам,
бал онних полотен і решіто із зовнішньо о бо
(за по одженням з
житлово-е спл атаційною ор анізацією та місцевими архіте т рними
ор анами).”
ДП "Ваше житло" пропон є
всім власни ам (наймачам) вартир по одити з власни ом б динсамовільно ви онані роботи
відповідном поряд
зі с ладанням а тів робіт та виснов ів,
ер ючись КДП-204/12 У раїни
193-91 та ЖК У раїни (ст.100 п.
19 ''Переобладнання і переплан вання").

Оле сандра БАБІКОВА,
заст пни

начальни а ВТВ
КПЖ і КГ

Виш ород
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УТ-1
06.10, 06.30, 07.00, 08.00
Новини
09.00, 12.00, 15.00, 18.30,
21.00 Новини
09.25, 01.20 Т/с "Ходiння
по м ах"
10.35, 04.45 Сл жба розш
дiтей
12.20 Д/с "Мальовнича
Амери а"
14.10 Живе ба атство
У раїни
15.15 М льтфільм
15.40 Iнди о
16.00 Т/с "При оди
Ге льберрi Фiнна"
17.00 Новини ЄС
17.10, 04.00 Т/с "Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
19.00 Х/ф
"Транссибiрсь ий
е спрес"
20.35 Вечiрня аз а
22.15 Наш ф тбол
22.45 Сит ацiя
22.55 "Трiй а", Кено
23.00 Пiдс м и

Телепро рама
1+1

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 "Любов
iмператора"
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, 20.15 Т/с "Не
родись вродлива"
17.30 Т/с "Др зi"
18.30 Т/с "Усi жiн и —
вiдьми"
19.30 ТСН
21.10 Т/с "Той, хто
примнож є см то "
22.05 Х/ф "Щасливий
шлюб"
00.00 ТСН
00.25 Т/с "Клан
Сопрано-3"

ІНТЕР
06.05 Квадратний метр
06.40, 10.05, 16.15
М льтфiльм
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.00 Новини
07.10 Подробицi. Е ономi а
07.15, 08.10, 12.15, 21.20
Iнтерспорт
07.25 Уро и обережностi
07.35 Ран ова iмнасти а
09.00 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
10.30 Х/ф "Чарiвни
Смара дово о мiста"
12.20 Т/с "Таємнича
остя"
13.20 КВН-2006
15.00 Т/с "Писа и"
16.45 Ключовий момент
17.45 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
18.50 Т/с "Вовчиця"
19.50 Т/с "Близню и"
21.00 Подробицi
21.35 Т/с "Чоловi и не
плач ть"
22.35 Т/с "КДБ смо iн "
23.40 Подробицi
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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 "Чин ач
Вели ий Змiй"
10.50 Дося ти мети
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"
14.10, 21.15 Дозвольте
запитати
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
17.15 Днiпровсь i хвилi
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"
20.00 Бiзнес-сит ацiя
20.15 Вечiрня аз а
21.30 Х/ф "Птах прощання"
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, 14.00, 20.30
М льтфiльм
09.30 Вели е прання
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 Т/с "Малень а
Британiя"
00.30 Зроби менi смiшно!
Семеро VJ

Конс льтант

ЕНТЕР-ФІЛЬМ
06.00 Са ндтре и
08.55 Т/с "Вiчний по ли "
10.25 Корот ий метр
11.00 Х/ф "Те еран-43"
13.50 Топ-10. Кiнотрейлери
14.25 Х/ф "Операцiя
"Трест"
16.10 Корот ий метр
18.25 Кiнофайли
18.40 Х/ф "Я ось
збрехавши"
20.40 Дитяча аз а
21.00 Х/ф "Послання з
то о свiт "
22.55 Постер-шо
23.30 Х/ф "Площа П'яти
Мiсяцiв"

омпанії "Мери-Кей"

знайомить з прод цією та бізнесом.
Тел: 8 (044) 452-75-71, 8 (050) 357-50-06
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РТР-ПЛАНЕТА
07.00 Х/ф "Точ а вiдлi "
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"
11.25 Реальна фантасти а
11.40 Х/ф "Мiсто
майстрiв"
13.35 Х/ф "Мещерсь i"
14.55 М льтфiльм
15.10, 23.45, 04.55 Новини
льт ри
16.35 У пош ах при од
17.25, 00.40 Приватне
життя
20.45, 03.55 Т/с "Сармат"
21.30 Вiстi. С.-Петерб р
21.50, 05.15 А. Ми оян.
Кремлiвсь ий дов ожитель
22.35 Фестиваль
"Слов'янсь ий базар-2006"
23.30, 04.40 Вiстi +

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК ”УКРАЇНА”

06.00 Реальнi
спостереження
06.30 Кл б-700
07.00 Спецпрое т
07.30, 22.15, 02.15 Свiтсь i
хронi и
07.50, 16.50, 22.10, 00.50
Свiто ляд
09.10, 22.35 Хiт-парад
10.10 Розва а ба атiїв
11.00 Х/ф "Северино"
12.45 Звiряча робота
13.15 Т/с "С перпожежа"
14.10 Свiт природи ВВС
15.05, 05.05 М/с "Чоботи"
16.00 Х/ф "Ведмiдь"
17.45 Коле цiя К сто
18.45 Свiтовi одiссеї
19.15 Т/с
"Амери ансь ий дядеч о"
20.15 Сильнi свiт цьо о
20.40 Се рети спецсл жб
21.20 Т/с "Чоловiча
робота"
23.40, 03.30 Т/с "Са а
про Форсайтiв"

04.30 3 тайм
05.50 Сл жба розш
дiтей
06.00 Фа ти тижня
06.25, 07.50 Дiловi фа ти
06.45 Т/с "Пляж.
Рят вальни и Малiб "
07.45 Фа ти
08.05 Щоденни . Ф тбол.
Чемпiонат свiт
09.10 Х/ф "Вища лi а-2"
11.20 На свою олов
12.20, 13.05 Каламб р
12.45 Фа ти
13.40 Т/с "Полiцейсь i на
велосипедах"
14.40 Х/ф "Дiти
шпи нiв"
16.30 Т/с "В лицi
розбитих лiхтарiв"
17.40 Т/с "Темна
оняч а"
18.45 Фа ти. Вечiр
20.00 Т/с "В лицi
розбитих лiхтарiв"
21.05 Острiв спо с
22.10 Х/ф "Ба рянi рi и-2"
00.15 Фа ти

06.30 Добро о ран !
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
04.00 Новини
10.00 Малахов +
11.15 Поле ч дес
12.15, 02.00 Лолiта. Без
омпле сiв
13.10, 04.05 Дете тиви
14.15, 21.30 Нехай
оворять
15.20 Х/ф "Особливостi
нацiональної полiти и"
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 "Офiцери"
22.30 Перший раз
зам жем
23.35 Нiчнi новини
23.50 Проти ночi
01.30 Лi ар К рпатов

06.10, 17.40 Час. Важливо
06.20, 09.55, 12.35, 13.55,
23.50 О ляд преси
07.00 - 09.00 Час новин.
Кожнi 30 хв.
07.50, 01.20 Автопiлот-новини
09.30, 23.15, 02.10, 05.35 Частайм
10.00 - 18.00 Час новин
10.15 Майдан
11.55 - 18.55 IнфоВi но
13.15 Д/ф "Справа честi"
14.15 "Арсенал"
15.50 Це - У раїна!
16.15 VIP-жiн а
17.15 Не перший по ляд
18.40, 19.00, 20.50, 23.00,
00.00, 00.45, 01.25, 05.20,
05.30 Час новин
18.45, 05.05 Київсь ий час
19.20, 20.20, 03.00 Новий час
20.00, 21.00, 04.00 Час
22.00, 02.30 Вiд рита зона
00.50 Рестораннi новини

06.00 Д ель розвiдо . Росiя
— США
07.00 Вi на
07.15 Увесь свiт. Гiмалаї
08.00 Вi на
08.15 У пош ах при од
09.10 Заборонена зона
10.10 Д/ф "Паст а для
апiтана"
10.50 Х/ф "Рiдна дитина"
13.55 Т/с "Мiс Марпл"
15.00 Увесь свiт. Гiмалаї
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 "Вели ий
бiзнес"
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
— США
23.50 За ад и Тiто

06.30 Т/с "Си вест"
07.20 Т/с "Таємниця
зам "Чорна троянда"
08.30 Т/с "Сабрина —
юна вiдьма"
09.15 Т/с "Флорiсьєнта-2"
10.20 К нст амера
11.35 Х/ф "Майже ян ол"
13.30 Репортер
14.00 М льтфільм
15.00 Т/с "Сабрина —
юна вiдьма"
15.30 Обш i побачення
16.00 Т/с "Сл хайте! Та
раще!"
16.35 Т/с "Я с азав
Джим"
17.00 Ф тбольний м льти
17.05 Х/ф "Гарячi олови-2"
19.00 Репортер
19.20 Т/с "Ст денти"
20.25 Точ а ипiння
21.00 Т/с "Убивча сила"
22.10 Х/ф "Реплi-Кейт"
00.05 Репортер

06.00 М/ф "Принцеса на
орошинi"
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 "Пластична
революцiя"
12.10 ТБ-про рама
13.00 Подiї
13.30 Х/ф "Остiн Па ерс.
Людина-за ад а"
15.30 Подiї
16.00 Срiбний апельсин
17.00 Подiї
19.40 ТБ-про рама
20.20 Щиросердне зiзнання
21.00 Подiї
21.50 Х/ф
"Перехоплювачi-2"
00.00 Подiї свiтi

УТ-1

1+1

ІНТЕР

ТРК “КИЇВ”

ТЕТ

ЕНТЕР -ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

06.30 Снiдано з 1+1
08.00 Т/с "Др зi"
09.00 Т/с "Усi жiн и —
вiдьми"
10.00 Т/с "Сестри"
11.00 Т/с "Любов
iмператора"
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, 20.15 Т/с "Не
родись вродлива"
17.30 Т/с "Др зi"
18.30 Т/с "Усi жiн и —
вiдьми"
19.30 ТСН
21.10 Т/с "Той, хто
примнож є см то "
22.05 Х/ф "Н льовий
ефе т"
00.20 ТСН
00.55, 06.20 Сл жба
розш
дiтей

06.05 Квадратний метр
06.40, 10.05, 16.35
М льтфiльм
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.00 Новини
07.10 Подробицi.
Е ономi а
07.15, 08.10, 12.15, 21.20
Iнтерспорт
07.25 Уро и обережностi
07.35 Ран ова iмнасти а
08.20 Мелорама
09.00, 17.45 Т/с "Приречена стати зiр ою"
10.25 Х/ф "Я
завоювати принцес "
12.20 Т/с "Таємнича
остя"
13.20 Т/с "Мiй енерал"
14.20 Дис аверi
15.20 Т/с "Тор ашi"
16.45 Ключовий момент
18.50 Т/с "Вовчиця"
19.50 Т/с "Близню и"
21.00 Подробицi
21.35 Т/с "Чоловi и не
плач ть"
22.35 Т/с "КДБ смо iн "
23.40 Подробицi

07.10 Одвiчнi iстини
07.15, 18.50 Свiт бiзнес
07.25, 13.30, 20.10
Бережiть себе!
07.30, 15.30, 17.30, 20.30,
23.30 СТН
08.10, 16.30 М льтфiльм
08.50 Працевлашт вання.
Кро за ро ом
09.00 Дiм живих iсторiй
09.20 Х/ф "Ат iнс"
11.00 Телес ол
11.10, 15.40 Т/с "Жiн а
з ароматом ави"
12.10 Т/с "Тiнь"
13.00 Х/ф "Острiв
iржаво о енерала"
14.40 Мерiя
15.00 М/с "Наїзни и
дра онiв"
17.00 Е ономiчний вiсни
17.50 Д/с "Подорож
нав оло свiт "
18.20 Нар оманiя
вилi овна
19.00 Право олос
21.30 Т/с "Союз
адво атiв"
23.10 Споживач

07.00 Т/с "Новi при оди
С иппi"
07.30, 12.00, 19.30 Дiм-2
08.30, 17.30 Т/с "Першi
поцiл н и"
09.30 Вели е прання
10.30 Т/с "Район Мелро з"
13.00 М льтфільм
16.30, 21.00 Т/с "Район
Беверлi-Хiллз"
18.00 Т/с "Новi при оди
С иппi"
18.30 Вели е прання
23.30 Т/с "Малень а
Британiя"

06.00 Са ндтре и
07.10 Дитячий сеанс
08.30 Кiнофайли
08.55 Т/с "Вiчний
по ли "
10.40 Постер-шо
11.10 Х/ф "Претендент"
13.15 Х/ф "Операцiя
"Трест"
15.10 Постер-шо
15.40 Дитячий сеанс
17.40 Кiнофайли
18.00 Х/ф "Сл а"
20.40 Дитяча аз а
21.00 Х/ф "Та
тримати, Генрi!"
23.00 Фотосесiя

07.00 Х/ф "Недiльна нiч"
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 Острови
13.35 Х/ф "Ненавмисна
любов"
14.50 М льтфiльм
15.30 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 Битва за
надзв . Правда про Т -144
22.35 Фестиваль
"Слов'янсь ий базар-2006"
23.30, 04.40 Вiстi +
00.00, 06.25 Д/ф "Фабри а
пам'ятi. Бiблiоте и свiт "

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, 16.40, 22.10, 00.50
Свiто ляд
08.45, 18.45 Свiтовi одiссеї
09.10, 22.35 Хiт-парад
10.35, 13.55 Свiт природи
ВВС
11.30, 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"
15.20, 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, 03.30 Т/с "Са а
про Форсайтiв"

05.15 Т/с "Незаймана"
06.10 Фа ти
06.25, 07.45 Дiловi фа ти
06.40, 08.35 300 се / од
06.45 Т/с "Пляж.
Рят вальни и Малiб "
07.45, 08.45, 12.45 Фа ти
08.05 33 вадратних метри
09.10, 14.30 Т/с "Мисливець за старовиною"
10.10 Т/с "А ентство
"Мiсячне свiтло"
11.15 Т/с "Темна оняч а"
12.10, 13.05 Каламб р
13.30 Т/с "Полiцейсь i на
велосипедах"
15.35 Т/с "Во зал"
16.35 Т/с "В лицi
розбитих лiхтарiв"
17.40 Т/с "Темна оняч а"
18.45 Фа ти. Вечiр
19.25 33 вадратних метри
20.00 Т/с "В лицi
розбитих лiхтарiв"
21.05 Острiв спо с
22.10 Х/ф "Птерода тиль"
00.10 Фа ти

06.30, 08.15 Добро о
ран !
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
04.00 Новини
10.00 Малахов +
11.15, 20.30 Т/с "Офiцери"
12.15, 02.00 Лолiта. Без
омпле сiв
13.00, 04.05 Дете тиви
14.15, 21.30 Нехай
оворять
15.30 Фестиваль "Смiхота2006"
17.10 В. Тол нова. "Я не
мож iна ше"
18.00 Ф тбол. Росiя.
"Ло омотив" — "Динамо"
20.00, 01.00 Час
22.30 Д/ф "Жертви
ревнощiв"
23.35 Нiчнi новини
23.50 Проти ночi
01.30 Лi ар К рпатов
03.05 Федеральний с ддя

06.15 Д ель розвiдо . Росiя
— США
07.00 Вi на
07.15 Увесь свiт. Сахара
08.00 Вi на
08.15 У пош ах при од
09.50 Х/ф "Вели ий
бiзнес"
11.50 Х/ф "Один раз
одном "
13.55 Т/с "Мiс Марпл"
15.00 Увесь свiт. Сахара
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 "Ма сим
Перепелиця"
21.00 Змiна статi. Ч деса i
сенсацiї
22.00 Вi на
22.40 Д ель розвiдо . Росiя
— США
23.50 На межi життя i
смертi. Ч деса i сенсацiї

07.20 Т/с "Таємниця
зам а "Чорна троянда"
08.30, 14.55 Т/с "Сабрина
— юна вiдьма"
09.10 Т/с "Флорiсьєнта-2"
10.20 Т/с "Ст денти"
11.25 Х/ф "Робiн Г д"
13.30, 19.00 Репортер
15.55 Т/с "Сл хайте! Та
раще!"
16.25 Т/с "Я с азав Джим"
17.00 Т/с "Убивча сила"
18.00 Т/с "Комiсар Ре с"
19.20 Т/с "Ст денти"
20.25 Точ а ипiння
21.00 Т/с "Убивча сила"
22.05 Х/ф "Се с-ап. Я
мож знов "
00.20 Репортер

06.00 Д/ф "Мiсяць. Iнша
реальнiсть"
06.30, 13.00, 15.30,
17.00, 21.00 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 "Каз и
Хаммера"
12.10 ТБ-про рама
13.00 Подiї
13.30 Х/ф "Весела
вiйна"
16.00 Срiбний апельсин
19.40 Щиросердне
зiзнання
21.50 Х/ф "U-429.
Пiдводна в'язниця"
00.00 Подiї свiтi

06.10, 06.30, 07.00, 08.00
Новини
07.05 Ера бiзнес
07.35 Б дiвельний
майданчи
09.00, 12.00, 15.00, 18.30,
21.00 Новини
09.25, 01.20 Т/с
"Ходiння по м ах"
10.55 Життя триває
12.20 Д/с "Мальовнича
Амери а"
13.20 Єврейсь а
про рама
13.50 Наш ф тбол
14.25, 04.45 Сл жба
розш
дiтей
15.40 Iнди о
16.05 Т/с "При оди
Ге льберрi Фiнна"
17.05 Т/с "Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
19.10 Х/ф "Кiль а днiв
iз життя Обломова"
20.35 Вечiрня аз а
21.30 Точ а зор
21.55 Спорт
22.15 Реверс
22.40 Сит ацiя
22.50 "Трiй а", Кено
23.00 Пiдс м и

06.10, 18.45, 05.05
Київсь ий час
06.20, 09.55, 12.35, 13.55,
23.50 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 - 18.00 Час новин
10.15 Час оментарiв
10.55 - 18.55 IнфоВi но.
Що одини
11.15, 19.20, 20.20, 03.00
Новий час
11.40, 15.50 Це - У раїна!
13.15 Д/с "Хронi а надiй та
iлюзiй"
14.15, 15.20 5 елемент
16.15 Вiд рита зона
17.15 Драйв
18.10 На перший по ляд
18.40, 19.00, 20.50, 23.00,
00.00, 00.45, 01.25, 05.20,
05.30 Час новин
20.00, 21.00, 04.00 Час
22.00, 02.30 Чи на п'ять?
00.50 Ко тейль

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

ПОТРІБЕН
ПРОДАВЕЦЬ.
Зарплата від 1 000
до 1 500 рн.
Тел: 54-965,
8 (066) 199-49-88
(моб.) №
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Телепро рама

8 липня 2006 ро

Виш ород
06.00
Е НСа
Т Ендтре
Р - Ф ІиЛ Ь М
07.10 Дитячий сеанс
08.35, 18.20 Кiнофайли
08.50 Т/с "Вiчний
по ли "
10.35 Фотосесiя
11.05 Х/ф "Претендент"
13.35 Х/ф "Операцiя
"Трест"
18.40 Х/ф "Ксенiя,
охана др жина
Федора"
20.35 Дитяча аз а
21.00 Х/ф "Я ви
проводите вiдп ст ?"
00.05 Хiт-парад

РТР-ПЛАНЕТА

УТ-1

1+1

ІНТЕР

ТРК ”КИЇВ”

ТЕТ

06.10, 06.30, 07.00, 08.00
Новини
07.05 Ера бiзнес
08.45 Ран овi поради
09.00, 12.00, 15.00, 18.30,
21.00 Новини
09.10, 18.50, 21.20
Дiловий свiт
09.25, 01.25 Т/с
"Ходiння по м ах"
10.35, 01.20 Сл жба
розш
дiтей
10.45 Життя триває
12.15 Д/с "Мальовнича
Амери а"
13.25 Край
15.15 М/с "Черепаш им танти нiндзя"
15.40 Iнди о
16.05 М/ф "При оди
Незнай а i йо о др зiв"
16.30 Т/с "15.0"
17.05, 03.40 Т/с "Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
19.10 Х/ф "Кiль а днiв
iз життя Обломова"
20.25 Вечiрня аз а
20.45 Ме алот
21.50 Д/ф "Голодомор"
22.50 С перлото. "Трiй а"

06.30 Снiдано з 1+1
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 "Любов
iмператора"
13.05 Т/с "Дiвчата
Гiлмор"
14.00, 19.30, 00.00 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"
21.10 Т/с "Той, хто
примнож є см то "
22.05 Х/ф "Воїни"

Чорнобильсь е посвідчення IV ате орії, серія В № 413211, видане
29 жовтня 1993 р. видане на ім'я Г. І. Березинець, вважати недійсним в зв'яз з втратою
№ 359
ори інал .

06.05 Квадратний метр
06.40, 10.05, 16.25
М льтфiльм
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.00 Новини
07.25 Уро и обережностi
07.35 Ран ова iмнасти а
08.20 Бадьоро о ран !
09.00, 17.45 Т/с
"Приречена стати зiр ою"
10.30 Х/ф "Ро -н-рол для
принцес"
12.20 Т/с "Таємнича
остя"
13.20 Т/с "Мiй енерал"
14.20 Дис аверi
15.20 Т/с "Тор ашi"
16.45 Ключовий момент
18.50 Т/с "Вовчиця"
19.50 Т/с "Близню и"
21.00 Подробицi
21.35 Т/с "Чоловi и не
плач ть"
22.35 Т/с "КДБ
смо iн "
23.40 Подробицi
00.00 Сл жба розш
дiтей

06.45, 13.40 М/с "Кендi,
Кендi"
07.10 Одвiчнi iстини
07.15, 18.50 Свiт бiзнес
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 М/ф "Ключ"
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
15.00 М/с "Наїзни и
дра онiв"
16.30 Кiно онцерт
17.00 Молодiжна сл жба
18.00 Д/с "Подорож
нав оло свiт "
19.00 Право олос .
Телевiзiйнi цивiльнi
сл хання. Проблеми
ал о олiзм i нар оманiї
22.30 Чорний вадрат
23.00 Форм ла здоров'я

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, 14.00, 20.30
М льтфiльм
09.30 Вели е прання
10.30 Т/с "Район
Мелро з"
13.00 М льтфільм
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 Т/с "Малень а
Британiя"
00.30 Зроби менi смiшно!
Семеро VJ

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК”УКРАЇНА”

14.00 Свiт природи ВВС
14.55, 05.05 М/с "Чоботи"
15.25, 05.35 М/с "Р ба и"
15.55, 19.15 Т/с
"Амери ансь ий дядеч о"
16.45, 22.10, 00.50
Свiто ляд
16.55, 21.20 Т/с
"Чоловiча робота"
17.45 Коле цiя К сто
18.45 Свiтовi одiссеї
20.15 Сильнi свiт цьо о
20.40 Се рети спецсл жб
22.15, 02.20 Свiтсь i хронi и
22.35 Хiт-парад
23.40, 03.30 Т/с "Са а
про Форсайтiв"
00.20 Енци лопедiя
таємниць
00.55, 04.10 Т/с "Час —
рошi"
01.50 Таємницi, ч деса,
чарiвництво
02.35 Планета ри

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 Фа ти
07.55 Спорт
12.45 Фа ти
13.05 Каламб р
13.30 Т/с "Полiцейсь i
на велосипедах"
14.30 Т/с "Мисливець
за старовиною"
15.35 Т/с "Во зал"
16.35 Т/с "В лицi
розбитих лiхтарiв"
17.40 Т/с "Темна оняч а"
18.45 Фа ти. Вечiр
19.10 Спорт
19.25 33 вадратних метри
20.00 Т/с "В лицi
розбитих лiхтарiв"
21.05 Острiв спо с
22.10 Х/ф "Бiлий ш м"
00.15 Фа ти
00.50 Х/ф "Убивство на
замовлення"

06.30, 08.15 Добро о
ран !
08.00, 11.00, 14.00,
17.00, 04.00 Новини
10.00 Малахов +
11.15, 20.30 Т/с
"Офiцери"
12.15, 02.00 Лолiта. Без
омпле сiв
13.00, 04.05 Дете тиви
14.15, 21.30 Нехай
оворять
15.05 Зiр и мор
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 Спецрозслiд вання
23.35 Нiчнi новини
23.50 Проти ночi
01.30 Лi ар К рпатов
05.45 Т/с "Талiсман"

06.10, 18.45, 05.05 Київсь ий
час
06.20, 09.55, 12.35, 13.55,
23.50 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 — 18.00 Час новин
10.15 Час оментарiв
10.55 — 18.55 IнфоВi но
11.15, 19.20, 20.20, 03.00
Новий час
11.40, 15.50 Це — У раїна!
13.15 Драйв
14.15, 15.20 5 елемент
16.15 Д/ф "Хронi а надiй та
iлюзiй"
17.15 Д/ф "Справа честi"
18.10 Чи на п'ять?
18.40, 19.00, 20.50, 23.00,
00.00, 00.45, 01.25, 05.20,
05.30 Час новин
20.00, 21.00, 04.00 Час
22.00, 02.30 Перший вiддiл
00.50 Рестораннi новини

06.15 Д ель розвiдо .
Росiя — Вели обританiя
07.00 Вi на
07.15 Увесь свiт. Сахара
08.00 Вi на
12.45 Нав оло свiт
13.55 Т/с "Мiс Марпл"
15.00 Увесь свiт. Сахара
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 "Ресторан
пана Септiма"
21.00 Змiна статi. Ч деса
i сенсацiї
22.00 Вi на
22.40 Д ель розвiдо .
Росiя — Вели обританiя
23.50 Змiна статi. Ч деса
i сенсацiї
00.45 Вели а п'ятiр а

06.35 Т/с "Таємниця
зам "Чорна троянда"
07.45 Ти — с пержiн а!
07.50, 14.55 Т/с
"Сабрина — юна вiдьма"
08.40 Т/с "Флорiсьєнта2"
09.45 Т/с "Ст денти"
10.55 Мас и-шо
11.25 Х/ф "Новачо
сезон "
13.30 Репортер
14.00 М льтфільм
15.25 Обш i побачення
15.55 Т/с "Сл хайте! Та
раще!"
16.25 Т/с "Я с азав
Джим"
17.00 Т/с "Убивча сила"
18.00 Т/с "Комiсар
Ре с"
19.00 Репортер
19.20 Т/с "Ст денти"
20.25 Точ а ипiння
21.00 Т/с "Убивча сила"
22.00 Х/ф "Правда про
iшо i соба "
00.10 Репортер
00.20 Спортрепортер

06.00 Д/ф "Каз и Хаммера"
06.30, 13.00, 15.30, 17.00,
21.00 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 "I раш и"
12.10 Щиросердне зiзнання
13.30 Х/ф "Двадцять
побачень"
16.00 Срiбний апельсин
19.40 ТБ-про рама
20.20 Щиросердне зiзнання
21.40 VIP — ви iдно, цi аво,
престижно
21.50 Х/ф "День охання"
00.00 Подiї свiтi
00.25 Х/ф "U-429.
Пiдводна в'язниця"
02.30 Подiї
02.50 Подiї. Спорт

УТ-1

1+1

ІНТЕР

ТРК ”КИЇВ”

ТЕТ

ЕНТЕР-ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

06.05 Квадратний метр
06.40, 10.05 М льтфiльм
07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.00 Новини
07.10 Подробицi
07.25 Уро и обережностi
07.35 Ран ова iмнасти а
08.20 ВВС. Справжнє
ди е шо
09.00, 17.45 Т/с "Приречена стати зiр ою"
10.20 Х/ф "Ро -н-рол
для принцес"
12.20 Т/с "Таємнича
остя"
13.20 Т/с "Мiй
енерал"
14.20 Дис аверi
15.25 Т/с "Тор ашi"
16.40 Ми все про вас
знаємо
18.50 Т/с "Вовчиця"
19.50 Т/с "Близню и"
21.00 Подробицi
21.35 Т/с "Чоловi и не
плач ть"
22.35 Т/с "КДБ
смо iн "
23.40 Подробицi
00.00 Сл жба розш
дiтей

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
08.05, 21.05 5 хвилин
08.10 М льтфiльм
08.50 Дiм живих iсторiй
09.10, 22.30 Т/с "Союз
адво атiв"
10.00, 21.30 Сесiя Київради
14.10, 21.15 Дозвольте
запитати
14.30 М зей iно
15.00 М/с "Наїзни и
дра онiв"
15.40 Т/с "Жiн а з
ароматом ави"
16.30 М зи а
17.00 Добро о вечора,
ияни!
18.00 Д/с "Подорож
нав оло свiт "
19.10 Мерiя
20.15 Корпорацiя "Сiмба"
23.20 Вiсни роботодавця

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, 14.00 М льтфiльм
09.30 Вели е прання
10.30 Т/с "Район
Мелро з"
13.00 М льтфільм
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 Т/с "Малень а
Британiя"
00.30 Зроби менi смiшно!
Семеро VJ
01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Сiм новин

06.00 Са ндтре и
08.30 Кiнофайли
08.45 Т/с "Вiчний по ли "
11.05 Х/ф "Претендент"
13.05 Кiнофайли
13.30 Х/ф "Операцiя
"Трест"
15.35 Хiт-парад
18.40 Х/ф "Торпедоносцi"
20.40 Дитяча аз а
21.00 Х/ф "Жiноча справа"
23.10 Завтрашнє iно

06.10, 06.30, 07.00, 08.00
Новини
08.45 Ран овi поради
09.00, 12.00, 15.00, 18.30,
21.00 Новини
09.10, 18.50, 21.25
Дiловий свiт
09.25, 01.25 Т/с
"Ходiння по м ах"
10.40, 14.30, 01.20 Сл жба
розш
дiтей
10.45 Життя триває
12.20 Д/с "Ди i враження"
12.50 Д/с "Терiон"
13.25 Ваш вихiд!
14.15 Авiасалон
15.15 М/с "Черепаш им танти нiндзя"
15.40 Iнди о
16.00 Кро до зiро
16.30 Т/с "15.0"
17.05 Новини ЄС
17.10 Т/с "Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
19.15 Х/ф "Жорсто ий
романс"
20.35 Вечiрня аз а
21.50 Д/ф "Голодомор.
Техноло iя еноцид "
22.45 Сит ацiя
22.55 "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 "Любов
iмператора"
11.50, 15.20 Єралаш
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 Т/с "Не родись
вродлива"
17.30 Т/с "Др зi"
18.30 Т/с "Усi жiн и —
вiдьми"
19.30 ТСН
20.15 Т/с "Не родись
вродлива"
21.10 Т/с "Той, хто
примнож є см то "
22.05 Х/ф "Присяжна"
00.20 ТСН

07.00 Добро о ран , Росiє!
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 Х/ф "Вели е
золото мiстера Гринв да"
За блене свідоцтво 14.40 М льтфiльм
№ 34 від 26.06.2002, на 15.10, 23.45, 04.55 Новини
ім'я Поліни Єв еніївни льт ри
ГОЛОЗІНОЇ про право 16.35 У пош ах при од
власності на житловий 17.25, 00.40 Приватне життя
б дино , розташований 21.30 Вiстi. С.-Петерб р
за адресою: с. Пірново, 21.50, 05.15 Росiйсь а
народна р па "Бонi М"
пр. Деснянсь ий, 1, та
22.35 Фестиваль
технічний паспорт, вва"Слов'янсь ий базар-2006"
жати недійсними. № 352 23.30, 04.40 Вiстi +

07.00 Добро о ран ,
Росiє!
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, 20.45, 03.55 Т/с
"Сармат"
12.20 Чорнi дiри. Бiлi
плями
13.35 Х/ф "Хоч вашо о
чоловi а"
До 50 м від
14.45 М льтфiльм
Києва
15.10, 23.45, 04.55 Новини
ПРИВАТИЗОВАНУ льт ри
15.30, 06.00 Мiднi тр би
ДЛЯ СЕБЕ
16.35 У пош ах при од
Тел:
17.25 Приватне життя
8 (050) 383 - 63 - 35 21.30 Вiстi. С.-Петерб р
8 (044) 463 - 93 - 88 21.50, 05.15 Синдром
8 (044) 412 - 49 - 03 Кашпировсь о о
№265 22.50 Епiзоди
23.30, 04.40 Вiстi +

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, 02.20
Свiтсь i хронi и
07.50, 16.35, 22.10, 00.50
Свiто ляд
08.00 Свiт, що шо є
08.45, 18.45 Свiтовi одiссеї
09.10, 22.35 Хiт-парад
10.35, 13.50 Свiт природи
ВВС
11.35, 17.40 Коле цiя К сто
12.50, 20.40 Се рети
спецсл жб
13.20, 00.20 Енци лопедiя
таємниць
14.45, 05.05 М/с "Чоботи"
15.15, 05.35 М/с "Р ба и"
15.40, 19.15 Т/с "Америансь ий дядеч о"
16.45, 21.20 Т/с
"Чоловiча робота"
20.15 Сильнi свiт цьо о
23.40, 03.35 Т/с "Са а
про Форсайтiв"

06.10 Фа ти
06.25, 07.50 Дiловi фа ти
06.40, 08.35 300 се / од
06.45 Т/с "Пляж.
Рят вальни и Малiб "
07.45 Фа ти
08.05 33 вадратних метри
08.45 Фа ти
09.10 Т/с "Мисливець за
старовиною"
10.10 Т/с "А ентство
"Мiсячне свiтло"
11.15 Т/с "Темна оняч а"
12.10, 13.05 Каламб р
12.45 Фа ти
13.30 Т/с "Полiцейсь i на
велосипедах"
14.30 Т/с "Мисливець за
старовиною"
15.35 Т/с "Во зал"
16.35 Т/с "В лицi
розбитих лiхтарiв"
17.40 Т/с "Темна оняч а"
18.45 Фа ти. Вечiр
20.00 Т/с "В лицi
розбитих лiхтарiв"
21.05 Острiв спо с
22.10 Х/ф "Уро виживання"
00.15 Фа ти

06.30, 08.15 Добро о
ран !
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
04.00 Новини
10.00 Малахов +
11.15, 20.30 Т/с
"Офiцери"
12.15, 02.00 Лолiта. Без
омпле сiв
13.00, 04.05 Дете тиви
14.15, 21.30 Нехай
оворять
15.25 КВН-2006
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 Людина i за он
23.35 Нiчнi новини
23.50 Савелiй Крамаров.
Джентльмен дачi
01.30 Лi ар К рпатов

06.10, 18.45, 05.05 Київсь ий
час
06.20, 09.55, 12.35, 13.55,
23.50 О ляд преси
07.00 — 09.00 Час новин.
Кожнi 30 хв.
07.50, 01.20 Автопiлотновини
09.30, 23.15, 02.10, 05.35
Час-тайм
10.00 — 18.00 Час новин
10.15 Час оментарiв
10.55 — 18.55 IнфоВi но
11.15, 19.20, 20.20, 03.00
Новий час
11.40, 15.50 Це — У раїна!
13.15 Д/ф "Справа честi"
16.15 Перший вiддiл
17.15 Д/ф "Хронi а надiй та
iлюзiй"
17.45 Б дмайданчи
18.10 "Арсенал"
18.40, 19.00, 20.50, 23.00,
00.00, 00.45, 01.25, 05.20,
05.30 Час новин
20.00, 21.00, 04.00 Час
22.00, 02.30 За рита зона
00.50 Ко тейль

06.15, 22.40 Д ель розвiдо
07.00, 08.00, 18.00 Вi на
07.15 Увесь свiт. Сахара
08.15 У пош ах при од
10.10 Х/ф "Ресторан
пана Септiма"
12.05 Х/ф "Повiтрянi
пiрати"
13.50 Т/с "Мiс Марпл"
15.00 Увесь свiт. Сахара
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
21.00 Що ви про овтн ли
22.00 Вi на
23.50 Змiна статi

07.40 Т/с "Таємниця
зам
"Чорна троянда"
08.30, 15.00 Т/с "Сабрина — юна вiдьма"
09.10 Т/с "Флорiсьєнта-2"
10.20, 19.20 Т/с "Ст денти"
11.25 Х/ф "Сто весiль,
або Тiль и новач и
женяться"
13.30, 19.00 Репортер
15.55 Т/с "Сл хайте! Та
раще!"
16.25 Т/с "Я с азав
Джим"
17.00 Т/с "Убивча сила"
18.00 Т/с "Комiсар
Ре с"
21.00 Т/с "Убивча сила"
22.05 Х/ф "Тiль и вона,
єдина"

06.00 Д/ф "I раш и"
06.30, 13.00, 15.30, 17.00,
21.00, 00.00, 02.30, 04.30
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 "Злодiї за онi"
12.10 ТБ-про рама
13.30 Х/ф "Королева
Шанте лера"
16.00 Срiбний апельсин
17.30 Т/с "Жiн а
дзер алi"
18.40 Т/с "Др жна
сiмей а"
19.40 Щиросердне зiзнання
21.50 Х/ф "Принцеса на
бобах"
00.00 Подiї свiтi
00.25 Х/ф "День
охання"
03.00 Телетеатр
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
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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
07.30 Б дiвельний
майданчи
08.45 Ран овi поради
09.00, 12.00, 15.00, 18.30,
21.00 Новини
09.10, 18.50, 21.30 Дiловий
свiт
09.25, 01.25 Т/с "Ходiння
по м ах"
10.40 Життя триває
11.15 Надвечiр'я
12.20 Д/с "Ди i враження"
12.50 Д/с "Терiон"
13.20 Наша пiсня
14.05 Територiя безпе и
15.15 М/с "Черепаш им танти нiндзя"
15.45 Мiстеч о Надiя
16.00 Т/с "15.0"
16.30 П'ять iз семи
17.05, 03.55 Т/с "Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
19.15 Х/ф "Жорсто ий
романс"
20.35 Вечiрня аз а
21.55 Ваш вихiд!
22.40 Сит ацiя

06.30 Снiдано з 1+1
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 "Любов
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"
19.30 ТСН
21.00 Х/ф "Ди i шт ч и"
23.05 ТСН
23.40 Х/ф "Полтер ейст"

Чорнобильсь е посвідчення потерпіло о IV
ате орії, серія В, від
05.03.1196 р. № 088584,
видане на ім'я А. В.
Холодних, вважати недійсним в зв'яз з втратою ори інал .№ 357

06.05 Карао е на майданi
06.35, 10.00, 16.25, 05.30
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, 17.45 Т/с "Приречена стати зiр ою"
10.30 Х/ф "Бiлявоч а i
Розоч а"
12.20 Т/с "Таємнича
остя"
13.20 Т/с "Мiй
енерал"
14.25 М/с "Чорний плащ"
14.55 М/с "Тiмон i П мба"
15.20 Т/с "Тор ашi"
16.40 Ми все про вас
знаємо
18.50 Т/с "Вовчиця"
19.50 Т/с "Близню и"
21.00 Подробицi
21.35 Пiсня-2006
23.25 Х/ф "Ша ал"
01.45 Подробицi
02.05 Х/ф "У лiж
з
бивцею"

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
08.05, 21.05 5 хвилин
08.10, 13.35, 15.25, 17.25,
20.25 А-фiш а по- иївсь и
08.20, 22.30 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
15.00 М/с "Наїзни и
дра онiв"
16.30 Життя на сi 100
17.00 Споживач
17.50 Подолання
18.10 Д/с "Подорож
нав оло свiт "
19.15 Година мера
20.15 Вечiрня аз а
00.45 Т/ф "Старший син"

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, 14.00, 20.30
М льтфiльм
09.30 Вели е прання
10.30 Т/с "Район
Мелро з"
13.00 М льтфільм
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 Т/с "Малень а
Британiя"
00.30 Зроби менi смiшно!
Семеро VJ
01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Сiм новин
01.15, 02.15 Сьоме небо

06.00 Са ндтре и
08.30, 12.45, 16.25, 23.05
Кiнофайли
08.40 Т/с "Вiчний
по ли "
10.40 Завтрашнє iно
11.10 Х/ф "К ди зни
Фомен о?"
13.10 Х/ф "Чесний,
роз мний, неодр жений"
14.35 Завтрашнє iно
16.40 Х/ф "Я важ о
зiзнатись любовi"
21.00 Х/ф "Лисиця"
23.20 Х/ф "Жiноча
справа"

07.00 Добро о ран , Росiє!
09.15, 18.15 Т/с "Приречена стати зiр ою"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 03.00 Вiстi
10.45, 20.00, 02.15 Т/с
"Вовчиця"
11.30 Т/с "Сармат"
12.20 Епiзоди
13.35 Х/ф "Ш ра"
14.45 М льтфiльм
15.10 Новини льт ри
15.30 Iнтер@ тив
16.20 Вiстi. Пiвнiчний
Кав аз
16.35 У пош ах при од
17.25 "Аншла " i омпанiя
20.45 Х/ф "Напередоднi
прем'єри"
22.10 Фестиваль
"Слов'янсь ий базар-2006"
23.05, 05.15 Фестиваль
"Юрмала"
00.35 МХАТ- л б.
Театральнi романи

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК ”УКРАЇНА”

06.00 Реальнi
спостереження
06.30 Кл б-700
07.30, 10.10, 02.10
Свiтсь i хронi и
07.50, 16.45, 22.10, 00.25
Свiто ляд
08.00, 05.05 Свiт, я ий
шо є
08.45, 18.40 Свiтовi
одiссеї
09.10 Хiт-парад
10.35, 13.55 Свiт
природи ВВС
11.30, 17.50 Коле цiя
К сто
12.55 Се рети спецсл жб
14.55 М/с "Чоботи"
15.25 М/с "Р ба и"
15.55 Т/с "Америансь ий дядеч о"
16.55 Т/с "Чоловiча
робота"
20.15 Сильнi свiт цьо о
20.40 Цей дивний свiт
21.10 Т/с
"С перпожежа"
22.20 Непiзнанi живi
об'є ти
23.20 Таємницi, ч деса,
чарiвництво

05.15 Т/с "Незаймана"
06.05 Сл жба розш
дiтей
06.10 Фа ти
06.25, 07.50 Дiловi фа ти
06.40, 08.35 300 се / од
06.45 Т/с "Пляж.
Рят вальни и Малiб "
07.45, 08.45, 12.45 Фа ти
08.05 33 вадратних метри
09.10, 14.25 Т/с "Мисливець за старовиною"
10.10 Т/с "А ентство
"Мiсячне свiтло"
11.15 Т/с "Темна
оняч а"
12.10, 13.05 Каламб р
13.30 Т/с "Полiцейсь i
на велосипедах"
15.35 Т/с "Во зал"
16.35, 20.00 Т/с "В лицi
розбитих лiхтарiв"
17.45 Ш ола ремонт
18.45 Фа ти. Вечiр
19.10 Спорт
19.25 Т/с "Меди и"
21.00 Х/ф "Дитина на
про лянцi"
23.05 Фа ти
23.20 Спорт

06.30 Добро о ран !
08.00, 11.00, 14.00, 17.00
Новини
10.00 Малахов +
11.15 Т/с "Офiцери"
12.15, 03.05 Лолiта. Без
омпле сiв
13.00 Дете тиви
14.15 Нехай оворять
15.10 Єралаш
15.35 Рози раш
17.15 Поза за оном
17.45 Поле ч дес
18.50, 04.40 Т/с
"Любов я любов"
20.00, 01.00 Час
20.30 Концерт
23.15 Х/ф
"Перехоплення"
01.30 Лi ар К рпатов
02.00 С дiть самi
03.45 Д/ф "Нечиста сила"
05.30 Т/с "Талiсман"
06.15 Слово пастиря

06.10, 18.45, 05.05
Київсь ий час
06.20, 09.55, 12.35, 13.55,
23.50 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 — 18.00 Час новин
10.15 Час оментарiв
10.55 — 18.55 IнфоВi но
11.40, 15.50 Це — У раїна!
13.15 Д/с "Хронi а надiй та
iлюзiй"
14.15 Страва вiд шефа
14.35 Та а орисна
страхов а
16.15 Драйв
18.10 За рита зона
18.40, 19.00, 20.50, 23.00,
00.00, 00.45, 01.25, 05.20,
05.30 Час новин
20.00, 21.00, 04.00 Час
22.00, 02.30 Час за
Гринвiчем
22.50 Ультратема
00.50 Рестораннi новини

07.40 Т/с "Таємниця
зам "Чорна троянда"
08.30, 14.55 Т/с
"Сабрина — юна вiдьма"
09.15 Т/с "Флорiсьєнта-2"
10.20 Т/с "Ст денти"
11.30 Х/ф "Нещаднi
стрiли блис ав и"
13.30 Репортер
14.00 М/с "При оди Дже i
Чана"
14.25 М/с "Полiцiя раїни
азо "
15.25 Обш i побачення
15.55 Т/с "Сл хайте! Та
раще!"
16.25 Т/с "Я с азав
Джим"
17.00 Т/с "Убивча сила"
18.00 Т/с "Комiсар Ре с"
19.00 Репортер
19.20 Т/с
"Дале обiйни и"
20.25 Точ а ипiння
21.20 Х/ф "Iнферно"
23.15 Се с

Д/ф "Злодiї за онi"
06.30, 13.00, 17.00, 21.00
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 "Iм'ям революцiї,
або Привiт вiд Коби"
12.10 Щиросердне зiзнання
13.30 Х/ф "Принцеса на
бобах"
16.00 Срiбний апельсин
19.40 Щиросердне зiзнання
21.40 VIP — ви iдно, цi аво,
престижно
21.50 Х/ф "Прощання
червнi"
00.30 Подiї свiтi
00.55 Х/ф "Марш
слов'ян и"
03.00 Подiї
03.20 Подiї. Спорт
03.30 Телетеатр
04.30 Подiї
05.00 Д/ф "Iм'ям революцiї,
або Привiт вiд Коби"

УТ-1

1+1

ІНТЕР

ТРК “КИЇВ”

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, 10.30, 20.30
М льтфiльм
09.30 Єралаш
10.00 М/с "Веселi мелодiї"
13.00 Життя пре расне
14.00 Х/ф "Таємниця
Снi ової оролеви"
16.00 Т/с "Неш Бриджес"
17.00 С пермодель-2
18.00 Єралаш
18.30 Слава за хвилин
21.00 Т/с "Саммерленд"
22.00 Заборонена зона
23.30 Т/с "Малень а
Британiя"
00.30 Зроби менi смiшно!
Семеро VJ
01.00, 02.00 Сiм новин

06.00 Са ндтре и
07.05 Дитячий сеанс
08.35, 14.30, 18.25 Кiнофайли
08.45 Т/с "Вiчний по ли "
10.20 Кiно алендар
10.35 Х/ф "Я важ о
зiзнатись любовi"
14.45 Х/ф "К ди зни
Фомен о?"
16.15 Кiно алендар
16.50 Дитячий сеанс
18.50 Х/ф "З оханими не
розл чайтеся"
20.30 Топ-10. Са ндтре и
21.00 Х/ф "Ви радачi
мин ло о"
23.00 Кiнофайли
23.15 Х/ф "Тарас Б льба"
00.55 Кiнотрейлери
РЕМОНТ
03.30 Х/ф "Чесний,
ТЕЛЕВІЗОРІВ ТЕЛ:
роз мний, неодр жений"
8
(050)
763-15-35,
04.45
Х/ф "Червонi
45-379 № 345
дияволенята"

07.00 Добро о ран , Росiє!
08.45 Х/ф "Не заб дьте
вим н ти телевiзор"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 03.00 Вiстi
10.10 Вiстi. Мос ва
10.20, 01.45 "Городо "
10.50 Блеф- л б
12.00 Бiблiйний сюжет
12.30 За сiмома печат ами
13.15 Х/ф "Моє життя"
14.20 М льтфiльм
14.35 Кiмната смiх
15.20 Ма iя iно
16.20 Вiстi. Мос ва
16.55 Форм ла влади
17.25 Т. Хреннi ов. Керiвни
м зи и
17.50 Нав оло свiт
18.15, 02.15 Т/с
"Ви радення"
19.20 Нав оло смiх . Нонстоп
20.00, 03.20 С ботнiй вечiр
22.20, 05.20 Фестиваль
"Слов'янсь ий базар
Вiтебсь "
23.50 Х/ф "Моє життя"

06.00 Ран ова молитва
06.10 Пiдс м и
06.45 Абзац
06.55 Темни
07.40 М льтфiльм
08.10 Форсайт
08.40 Д/ф "Житiє святих"
09.05 С пер ни а
09.30 Класнi ро и
10.00 Пани нахаби
10.20 М льтфiльм
10.45 Хто домi хазяїн?
11.10 Чотири стiни
11.35 Вихiднi по- раїнсь и
12.00 Живе ба атство У раїни
12.25 М/ф "Ле енда про
принцес Парв "
14.15 На проб
14.30 Контрольний па ет
15.45 Перехрестя
16.20 Х/ф "Голос трави"
17.50 Рада
18.25 Наша пiсня
19.10 Х/ф "Прийшла i
оворю"
20.45 Ме алот
21.00 Новини
21.25 Спорт
21.40 Т/с "Граф МонтеКрiсто"
22.35 Сл жба розш дiтей

07.00 Бо атирсь i i ри
08.00 Прихована амера
09.00 Хто там?
09.50 М/ф "Брати Лю"
10.30 Смачна раїна
11.30 Кiно деталях
12.30 Т/с "Дете тив без
лiцензiї"
13.30 Т/с "Джо ї"
14.40 М/ф "По емон-2000"
16.40 Найроз мнiший
18.20 Т/с "Моя
пре расна нянь а"
19.30 ТСН
20.00 ТСН. ПроСпорт
20.05 Веселий вечiр
"Аншла "
21.55 Х/ф "Блейд-2"
00.10 Х/ф "Фрiс о Кiд"
02.15 Х/ф "Жертва"
03.45 Прихована амера
04.35 Кiно деталях
05.20 Смачна раїна
06.05 М/ф "С пер ни а"

07.00 М/с "Кендi, Кендi"
07.20, 13.00, 19.05
Бережiть себе!
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"
11.00 Е ономiчний вiсни
12.00 Дося ти мети
12.15 Таємниця
Ма роп лоса
13.10 Х/ф "Ви лиаємо во онь на себе"
14.30 Д/с "Живi ле енди
моря"
15.00 Авто ласи а
15.40 Д/с "Дивовижнi
Посвідчення потерпі- стайнi"
ло о ЧАЕС IV ате орії, 16.10 Дiловi знайомства
16.30 Д/с "Стро ата
серія В, від 29 жовтня планета"
1993 р. № 413210, 17.50 Гаряча тема
18.30 Шлях до спiх
видане на ім'я В. Ф. 19.10 Д/с "Долi тварин"
Чорний вадрат
Березинець, вважати 21.10
21.40 Х/ф "Вели ий
недійсним в зв'яз
з приз"
Д/с "Мистецтво
втратою ори інал . № 358 23.50
виживання"

06.05 Т/с "Коломбо"
09.00 Бадьоро о ран !
10.15 Х/ф "Каз а
мандрiво "
12.25 Ши анемо!
13.30 Х/ф "Бать о
нареченої-2"
15.45 Т/с "FM i
хлопцi"
17.00 КВН-2006
18.45 Х/ф "I ри
метели iв"
21.00 Подробицi
21.35 Фестиваль
23.45 Х/ф "Завдання"

06.15 Змова Манежi
07.00 Вi на
07.15 Увесь свiт. Сахара
08.00 Вi на
08.15 Нав оло свiт
10.05 Незба ненно, але
фа т
11.00 Паралельний свiт
12.00 Х/ф "Городяни"
13.50 Т/с "Мiс Марпл"
15.00 Увесь свiт. Сахара
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.
Неймовiрнi iсторiї
20.00 При оломшливi
ре орди свiт
21.00 Незба ненно, але
фа т
22.00 Вi на
22.25 Вi на. Спорт
22.40 Х/ф "З хвалiсть"
00.35 Вели а п'ятiр а

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

06.00 Реальнi
спостереження
06.35 Сильнi свiт цьо о
06.55 Свiто ляд
07.10 Усiма широтами
07.40, 05.35 Свiт, я ий
шо є
09.00 Свiтовi одiссеї
09.30 Свiт тварин
10.00 Звiряча робота
10.30 Свiт природи ВВС
11.45 Коле цiя К сто
12.30 Е стремi с
12.45 Безстрашнi
13.50 Най расивiшi
б дин и свiт
14.15 В лицi свiт
15.15 Мiста свiт
15.50 Хiт-парад
16.50 Розва а ба атiїв
17.40 Най раще...
18.40 Спецпрое т
19.00 Се рети археоло iї
19.35 Тваринний жах
20.05 Анатомiя атастроф
21.00 Х/ф "На Дерибасiвсь iй арна по ода,
або На Брайтон-Бiч
знов йд ть дощi"
22.55 Дива и
00.00 Х/ф "Пав и"

05.55 Фа ти
06.15 Х/ф "Помил а
Тонi Вендiса"
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
14.00 Х/ф "Я
расти
мiльйон"
16.45 Х/ф "Дитина на
про лянцi"
18.45 Фа ти
19.05 Квартирне питання
19.50 Х/ф "Особлива
д м а"
22.50 Х/ф "Пiраньї"
00.40 Х/ф
"Дето си ацiя"
02.30 Х/ф "Помил а
Тонi Вендiса"

06.30 Генiї та лиходiї
07.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00 Новини
07.10 Х/ф "Розповiдь
про звичайн рiч"
11.15 Сма
11.35 Д/ф "Жертви
ревнощiв"
12.40 Х/ф "Мелодрама
iз замахом на вбивство"
14.15 Смiшнi люди.
Вибране
16.05 Д/ф "Андрiй
Миронов i йо о жiн и"
17.25 Х/ф "Б дьте моїм
чоловi ом!"
19.00 Хто хоче стати
мiльйонером?
20.00, 01.00 Час
20.30 Фабри а зiро
22.00 Нiчнi новини
22.20 Х/ф "Мос овсь а
спе а"
00.10 Д/ф "Д наєвсь i"

06.10, 18.45, 05.05 Київсь ий
час
06.20, 09.55, 12.30, 13.55,
23.50 О ляд преси
07.00 — 09.00 Час новин
09.30, 23.15, 02.10, 05.35
Час-тайм
10.00 — 18.00 Час новин
10.15 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
13.30 Зодчий
14.15 Вiд рита зона
15.20 Перший вiддiл
15.50, 05.20 Це — У раїна!
16.15 На перший по ляд
16.45 Та е орисне
страх вання
17.15 VIP-жiн а
17.45 Б дмайданчи
18.40, 19.00, 20.50, 23.00,
00.00 Час новин
19.30, 02.00 5 опiйо
21.00, 04.00 Час
22.00, 03.30 Територiя
за он
00.45 Нi п х нi пера!

07.00 Х/ф "З хвалiсть"
09.00 Їмо вдома
09.30 К лiнарний двобiй
10.35 Сам собi режисер
11.45 Кiмната смiх
13.55 Т/с "Афромос вич"
15.00 Х/ф "Малень ий
свiдо "
18.00 Неймовiрнi iсторiї
охання
19.00 Заборонена зона
20.00 С ботнiй вечiр
22.00 Х/ф "30- о
знищити"
00.45 Х/ф "Ле енда про
пiанiста"

КУПЛЮ
1 імнатн
КВАРТИРУ
хазяїна.
Тел: 57-196
№ 366

НОВИЙ КАНАЛ
07.50 Т/с "Комiсар
Ре с"
08.50 Т/с "Кобра-11"
09.50 К хня
10.25 Ульотна вiдп ст а
11.05 Жертва моди
11.40 Алло, араж!
12.10 Р йнiвни и мiфiв
13.15 Х/ф "Мерлiн"
17.05 Х/ф "Ас ари"
19.00 Репортер
19.20 Х/ф "Злодюж и"
21.05 Х/ф "Срiбний
ястр б"
23.30 Спортрепортер

Лі еро- орілчана омпанія запрош є на
робот енер ійних людей Виш орода
і Виш ородсь о о р-н
на посад менеджера з продаж .
Наявність власно о авто.
Співбесіда з 10.00 до 18.00, м. Київ,
в л. Татарсь а, 19-б, тел:
8 (066) 150-41-13, 8 (044) 289-73-97 № 360

ТРК “УКРАЇНА”
06.30 Подiї
07.10 Х/ф "Королева
"Шанте лера"
09.00 Подiї
09.40 VIP — ви iдно,
цi аво, престижно
09.50 Срiбний апельсин
11.10 М/ф "Мiсто
ча л нiв"
12.30 Х/ф "Зелений лiд"
14.30 Х/ф "Прощання
червнi"
17.00 Г мор
18.10 Х/ф "Марш
слов'ян и"
20.10 ТБ-про рама
21.00 Подiї
21.50 Х/ф "Мiстер
Бонс, або Кiст и
нi оли не бреш ть"
00.00 Подiї свiтi
00.20 Х/ф "Шлях
Карлiто"
03.00 Подiї
03.20 Подiї. Спорт

6

Виш ород

1+1

ІНТЕР

ТРК “КИЇВ”

ТЕТ

ЕНТЕР ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

07.00, 23.10 Бо с по-справжньом . Ш. Мослi — Ф. Вар ас
08.00 Т/с "Джо ї"
11.00 "Аншла "
12.50 Т/с "Дете тив без
лiцензiї"
13.50 Бо атирсь i i ри
14.40 Х/ф "Мiсiя сам раїв"
16.30 Концерт
18.20 Т/с "Моя пре расна
нянь а"
20.00 Динамо "(К) —
"Шахтар"
20.30 С пер бо У раїни.
"Динамо" (К) — "Шахтар"
22.15 Т/с "Конвалiя
срiбляста"
00.10 Х/ф "Ро -зiр а"

07.00, 08.05 М льтфiльм
07.20, 13.00, 19.00
Бережiть себе!
07.30 СТН
08.30 Авто ласи а
09.20 Х/ф
"Золотоволос а"
11.00 Працевлашт вання.
Кро за ро ом
11.30 С пер ни а
12.00 Малята
12.30 Д/с "Таємнича
Афри а"
13.10 Х/ф "Ви ли аємо
во онь на себе"
14.30 Д/с "Ч деса
морсь их либин"
15.30 Алюр
15.45 Подолання
16.00 Вiзит
16.30 Х/ф "Те мзе"
18.00 Київ ласичний
18.30 Мерiя
19.10 Концерт
20.00 Київсь i мiнiатюри
20.30 СТН
21.10 Добро о вечора,
ияни!
21.40 СТН-спорт
22.10 Х/ф "На пiвдень вiд
раю, на захiд вiд пе ла"
00.10 Д/с "Долi тварин"

06.30, 11.30, 23.00 Дивись!
07.00, 08.30, 09.00, 10.00,
20.30 М льтфільм
07.30, 12.00, 19.30 Дiм-2
10.30 Знiмiть це не айно!
13.00 Т/с "Саммерленд"
14.00 Х/ф "Таємниця
Снiжної оролеви"
16.00 Т/с "Неш Бриджес"
17.00 Знiмiть це не айно!
18.30 Слава за хвилин
21.00 Т/с "Саммерленд"
22.00 Заборонена зона

КУПЛЮ
СІЛЬГОСПТЕХНІКУ
Київсь о о завод
"Лепсе" для
вирощ вання
артоплі. Тел: 8 (067)
569-90-70 № 355

06.05 М льтфiльм
07.05 Про инься i спiвай!
07.55 М льтфільм
08.50 Х/ф "Щен iз
с зiр'я Гончих Псiв"
10.25 Квадратний метр
11.15 Карао е на майданi
12.10 Усе для тебе
13.50 ВВС. Жива
природа-3
15.05 Т/с "FM i хлопцi"
17.00 Х/ф "Калина
червона"
19.20 Х/ф "Голий
пiстолет"
21.00 Подробицi тижня
21.45 Х/ф "Афера
Томаса Кра на"
00.05 На ф тбол!
00.40 Х/ф "Во онь на
пораз "
02.30 Х/ф "Пiснi
звичайно о час "
04.00 М льтфiльм

06.00 Са ндтре и
07.05 Дитячий сеанс
08.25 Топ-10. Са ндтре и
08.55 Т/с "Вiчний
по ли "
10.35 Кiнофайли
11.10 Х/ф "З оханими
не розл чайтеся"
13.00 Топ-10. Са ндтре и
13.35 Х/ф "Жiн а, я а
спiває"
15.35 Корот ий метр
16.15 Дитячий сеанс
18.05 Кiнофайли
18.30 Х/ф "З тобою i
без тебе"
20.25 Топ-10.
Кiнотрейлери
21.00 Х/ф "Не за
правилами"
23.00 Кiнофайли
23.15 Х/ф "Ви радачi
мин ло о"

07.00 Х/ф "Убивця"
08.15 Pro memoria
08.30 Х/ф "Че ай на
мене"
10.00, 13.00, 16.00 Вiстi
10.10 Вiстi. Мос ва
10.20 Смiхопанорама
10.50 Сам собi режисер
11.35 Збiрна Росiї
12.00 Хто домi хазяїн?
12.30 Переп товi острови
13.15 Х/ф "Моє життя"
14.20 М льтфiльм
15.15 Пс овсь ий сполох.
Сни про за блений рад
16.20 Х/ф "Т т твiй
фронт"
17.35 Бiльше за любов
18.15, 02.15 Т/с
"Ви радення"
19.00, 22.00 Вiстi тижня
20.00 Бать iвщина i долi
20.30, 04.00 Концерт,
присвячений 90-рiччю
Вiйсь ово-Морсь ої авiацiї
22.30 Х/ф "Жива
мiшень"
23.55 Х/ф "Моє життя"

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК “УКРАЇНА”

06.15 Тваринний жах
06.40 Свiто ляд
06.50 Звiряча робота
07.15, 16.00 Хiт-парад
08.10, 16.55 Розва а
ба атiїв
09.05 Е стремi с
09.25 Безстрашнi
10.00 В лицi свiт
11.00 Дива и
11.35 Цей дивний свiт
12.05 Най расивiшi
б дин и свiт
12.30 Х/ф "Ульзана"
14.00 Мiста свiт
14.30 Се рети археоло iї
15.05 Анатомiя атастроф
17.45 Х/ф "Панноч аселян а"
19.50 Х/ф "Двоє й
одна"
21.30 Х/ф "Рi Соба и"
00.05 Х/ф "Валь iрiя"
01.25 Непiзнанi живi
об'є ти
02.15 Х/ф "Панноч аселян а"

05.40 Х/ф "Я
расти
мiльйон"
07.45 Фа ти
08.10 К хня для "чайни iв"
08.50 М/ф "Елiзi м"
10.15 Пiймати злодiя
10.50 Квартирне питання
11.45 Фабри а раси
12.45 Фа ти
13.05 Х/ф "Капiтан Рон"
15.50 Х/ф "Особлива
д м а"
18.45 Фа ти тижня
19.15 Т/с "Леся + Рома"
19.55 Х/ф "Дiти
шпи нiв-2"
22.05 Х/ф
"Дето си ацiя"
00.05 Х/ф "Втеча з
в'язницi Колдiтц"
03.30 Х/ф "За межами
час "

06.10 Київсь ий час
06.20, 15.50, 05.20 Це —
У раїна!
07.00 — 09.00 Час новин.
Кожнi 30 хв.
09.30 Вi но в Амери
10.00 — 19.00 Час новин.
Що одини
10.15 Д/ф "Справа честi"
10.45 Страва вiд шефа
10.55 — 18.55 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"
17.15 Час за Гринвiчем
18.10 За рита зона
18.45 Час. Важливо
19.30, 02.00 Майдан
21.00, 04.00 Час
22.00 Чи на п'ять?
23.00, 00.00 Час новин
23.15, 05.35 Час-тайм
23.50, 05.05 О ляд преси
00.45 Ко тейль

06.25 Неймовiрнi iсторiї
охання
07.00 Подорожi нат ралiста
07.30 Д/с "Ди а Амазонiя"
08.30 Д/ф "Ди а Пiвнiчна
Амери а"
09.35 Iнстин т бивати
10.50 Франц зь а
революцiя
13.55 Дитина — це ч до
14.25 Заборонена зона
15.25 Д/ф "Три арти"
16.00 При оломшливi
ре орди свiт .
Найза ад овiшi таємницi
17.00 Очевидець.
Неймовiрнi iсторiї
19.00 Заборонена зона
20.00 Ви ад а або
реальнiсть. Е зорцизм. Вiчна-вiч з дияволом
21.00 Ча шес —
червоний iмператор
22.00 Х/ф "Король i я"
00.50 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
10.40 К нст амера
11.35 ЖВЛ. К. А илера
12.10 Точ а ипiння
12.40 Таємницi вели их
е страсенсiв. Се рети
роз риваються
13.35 Лi а фанатiв
"Ре сона-мен"
14.05 Х/ф "Злодюж и"
15.55 Х/ф "Зведи
мене з роз м "
17.50 Концерт
19.00 Репортер
19.10 Спортрепортер
19.20 Х/ф "До тор
Д лiттл-2"
21.00 Х/ф "Дiвчат а
знов зверх "
22.55 Ф тбол. Гол!
00.00 Спортрепортер

06.30, 09.00 Подiї
07.10 Х/ф "Зелений лiд"
11.00 Х/ф "Усе навпа и"
12.40, 05.40 М льтфiльм
13.40 Г мор
15.00 Х/ф "Єсенiя"
18.00 Autonews
18.30 Х/ф "Мiстер Бонс,
або Кiст и нi оли не
бреш ть"
20.20 Х/ф "С арб"
22.20 Ф тбольний ї -енд

УТ-1
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06.00 Ран ова молитва
06.10 Пiсня ро
07.40 Напросилися
08.10 Авто онтинент
08.35 Патрiот
09.10 Кро до зiро
09.40 М льтфiльм
10.00 Телефорт на
10.50, 22.25 Е iпаж
11.15 Нова армiя
11.50 Унi альна У раїна
12.15 Сiльсь ий час
13.10 Здоров'я
13.35 Кордон
13.55 Вi но в Амери
14.15 Бла овiсни
14.45 Милосердя
15.00 Фестиваль "Країна
мрiй"
17.20 В остях ...
18.10 Дiловий свiт. Тиждень
18.50 Х/ф "Пандемонi м"
21.00 Новини
21.40 Далi б де...
22.50 "Трiй а", Кено
23.00 Ера бiзнес . Пiдс м и
23.35 Фестиваль "Перлини
сезон "
01.20 Сл жба розш дiтей

06.30 Генiї та лиходiї
07.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00 Новини
07.10 Х/ф "Товариш
енерал"
09.15 Єралаш
09.30 Ш ачi
10.10 В. Тол нова. "Я не
мож iна ше"
11.15 Неп тнi нотат и
11.35 До и всi вдома
12.30 Фазенда
13.05 Д/ф "Дитяча любов"
14.15 Вели i династiї.
Воронцови
15.15 Х/ф "Одр ження
Бальзамiнова"
17.15 Доба
18.15 Зiр и мор
20.00 Час
20.55 Рози раш
22.30 Концерт "Зiр и проти
"пiратства"
00.10 Нiчнi новини
00.30 Х/ф "Напередоднi"

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

ТЕРМІНОВО ПРОДАЄТЬСЯ САДИБА 46 сото
ПРОДАЄМО в ілля антрацит різних маро ,
в центрі села Лебедів а Виш ородсь о о р-н , в л.
навал та фасований в міш ах 30-50 .
Шол ден а, 11. Можна двом хазяям (навпіл).
Низь а ціна — висо а я ість! Адреса:
Прохання звертатися без посередни ів.
Тел: 8 (066) 992-47-82 (моб.) № 343
м. Виш ород, Набережна, 5, територія промзони.
Тел: 8 (050) 828-58-69, (044) 434-18-59 № 218 Фірмі "Рось" терміново
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

№212

Терміново потрібні в ТОВ "Виш ород-СГЕМ"
(ремонт, монтаж обладнання ідроеле тростанцій, — я в У раїні,
та і за ордоном)
— СЛЮСАРІ-МОНТАЖНИКИ;
— ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИКИ.
з/п від 1 300 рн./міс. ДР не обов'яз овий.
Технічна освіта. Перспе тива рост . Тел: 22-472,
23-792, м. Виш ород, в л. Промислова, 4 № 356
За блене свідоцтво про право власності на
б дино , розташований за адресою: Київсь а
обл., Виш ородсь ий р-н, с. Катюжан а, в л.
Ком ністична, 82, на ім'я Петр ні Антонівни
МІЛЕВСЬКОЇ, вважати недійсним
№ 361
ДП "Чисте місто" на постійн робот потрібні:
— водії — двірни и — прибиральни и
в лиць — вантажни — садівни -озеленювач
— осарі — для ви онання робіт з по ос
трави по м. Виш ород ,
(оплата праці до овірна)
По довід и звертатися: м. Виш ород,
в л. Б. Хмельниць о о, 2 № 362

Фірмі "Рось" терміново
потрібні на робот :

— МАЛЯРИ-ВИСОТНИКИ,
зарплата від 1 500 рн.;
— РІЗНОРОБОЧІ, зарплата від 1 000 рн.;
— ВОДІЇ, зарплата від 1 000 рн.
Фірма забезпеч є:
— достав на робот та з роботи автоб сом
фірми; — без оштовне харч вання в обід.
Звертатися за адресою: м. Виш ород,
в л. Ват тіна, 69-а (верхня промзона),
тел: 22-201, 22-172, 5-25-61
№ 363

Підприємство рит альних посл
пропон є:
— ПАМ'ЯТНИКИ РІЗНОЇ СКЛАДНОСТІ;
— ОБЛИЦЮВАЛЬНА ПЛИТКА;
— 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
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

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

№ 338

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

Др арні "Ма нат"
терміново потрібні на робот
— ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

(досвід роботи, з/п від 1 750 рн.),

— ДРУКАРІ НА ГАЗЕТНО-РОЛЬОВУ МАШИНУ
(досвід роботи, з/п від 2 500 рн.),
— 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
КУПЛЮ НЕДОБУДОВАНИЙ ГАРАЖ
або місце під

араж. Тел: 5-71-61 № 365

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, в л. С лярен а, 5.
Тел: 8 (044) 463- 93 - 88 №263
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Тема
7
Вперед — на зелений си нал світлофора Мирні перемо и на честь Жовтих Вод

Виш ород

Хто най раще розповість
дітям про дорожню рамот —
Правила дорожньо о р х ?
Звісно, ЮІРівці — юні інспе тори р х . Та для цьо о їм самим
треба ба ато чо о навчитися та
ще й потрен ватися.
Вже шостий рі поспіль ЮІРівці
"злітаються" до м. Борисполя, де
їх остинно приймають на оздоровчом омпле сі "Колос". Цьо о
ро свої оманди на он рс із
шести
етапів
представляли
десять ш іл із десяти районів
області.
Найбільший простір для фантазії дав етап "А ітбри ада". Дотепності, з я ою он рсанти висміювали тих, хто не знає чи не дотрим ється Правил дорожньо о р х ,
мо ли б позаздрити навіть професійні КВНівці. Наст пне завдання
— "ЮІР дії": обмін досвідом,
ньом часни и представляли свої
надбання, методи та рез льтати
роботи.
Найвідповідальнішими
б ли
он рси "Знавці ПДР" та "Юний
ре лювальни ". Старшо ласни и
імназії "Інтеле т" міста Виш оро-

Домашнє завдання

да Оле сандр Ч бач, Оль а Бабаєва, Ми ола Бабічев, І ор Громадсь ий, Роман Л аш , Ма сим Крадожон й Ілля Брейш д же
серйозно й обізнано демонстр вали техні ре лювання та чіт е
знання Правил дорожньо о р х .
Свою майстерність
фі рній
їзді з переш одами на велосипеді
в он рсі "Безпечне олесо"
по азав Віталій Лєдєньов. А Ві торія Козир, Анна Слива, Олена
Коти , Єв енія Федорен о продемонстр вали вміння надавати
перш долі арнян допомо
в
он рсі "Медична допомо а".
Останнє і найс ладніше он рсне завдання — визначення переможців — належало ви онати
ж рі, я е с ладалося з представни ів Управління Державтоінспе ції Головно о правління МВС
У раїни Київсь ій області, Обласно о правління освіти і на и,
Обласної ради Все раїнсь ої
Спіл и автомобілістів, Обласно о
товариства Червоно о Хреста. Усі
оманди б ли на висоті, тож
додат овими плюсами на ористь
оманд б ли не лише зовнішній
ви ляд (НА ФОТО в орі), поведіна часни ів, а й запал та з ртованість, артистичність вист п .
За омандним залі ом вишородсь і ЮІРівці посіли IV місце і
ввійшли в п’ятір переможців.
На завершення ор анізатори
он рс запропон вали ці аве
завдання на наст пний рі —
ожна оманда має під от вати
Гімн юних інспе торів р х . Побажаємо юним помічни ам ДАІ натхнення!

Боротьба за становлення
с часної У раїни почалася
358 ро ів том визвольною
війною
раїнсь о о народ
під проводом Бо дана Хмельниць о о — від польсь о о
ярма. Тепер про це мало хто
знає, а хто знає — той не
з ад є: др жба з Польщею
понад се!
Світ і тепер наповнений протиріччями. Війна я засіб вирішення їх людством не від ин та. Але ж с часна цивілізація
розширяє се тори мир спортивними зма аннями всіх вимірів — від світових до дворових... Тож озаць а флотилія
"Вільні Вітрила", неприб т ова
ромадсь а ор анізація озацьо-волонтерсь о о тип , вирішила вос ресити в пам'яті
відомості про перш перемо
озаць их війсь під проводом
Б. Хмельниць о о на Жовтих
Водах (тепер це місто в Дніпропетровсь ій області). Козаць і
лицарі вщент роз ромили вишолен
ре лярн
польсь
армію під оманд ванням С.Потоць о о і Я.Шембер а 16 травня 1648 ро
в рочищі Княжі
Байра и. Це б в перший ро
до визволення.
Для відзначення цієї події
флотилія "Вільні Вітрила" запропон вала провести меморіальн
вітрильниць
ре ат
"Жовті
Води". Цю патріотичн ідею
пал о підтримав маршал озацтва Дмитро Са айда , взявши
над ре атою патронат. На
водоймищі Київсь ої ГЕС (база
яхт- л б "Водни ") 51 часни
— з яхт- л бів "Водни " , "Енерети ", ДЮСШ Облради ФСТ
"У раїна" та з флотилії "Вільні

Михайло МАЙСТРЕНКО,
начальни 3- о МРВ ДАІ
УДАІ ГУ МВС У раїни
Київсь ій області,
майор міліції

Вітрила" — з'явився на старті
пере онів на олімпійсь их та
рейсерсь их дистанціях. Крім
цьо о, на рейсерсь их дистанціях одні пере они відб валися
за с часними правилами спортивно о вітрилення, а інші — з
ви ористанням озаць о о морсь о о бойово о наб т (заради виживання в плаванні дозволено більше за с ворі правила)... Ця мова вносила певн
інтри в боротьб за перемо и
на дистанціях при мінливом
вітрові та "по озач вала" змаання і зма нів.
У ласі "Оптиміст" перемі
Оле сій Растрьопін,
ласі
"Промінь" — Андрій Бистрі ,
ласі яхт "Кадет" — е іпаж
Борис Швець — Слава Бри адан, в р пі яхт олімпійсь о о
лас "Фінн" — Володимир
Правдивий (всі — вихованці
старшо о тренера Петра Терново о).
Серед чвертьтонни ів пере-

Козачата з "Водни а"

На старті чвертьтонни и
мо а дісталась яхті "Соната"
( апітан Геннадій Щербина),
серед мі ротонерів першою
б ла яхта "Веста" ( апітан Лідія
Мельни ова — спад ова запорізь а озач а, осав л У раїнсьо о озацтва), в р пі яхт "ма сі"
недосяжним б в "Топаз" ( апітан
Єв ен Середен о).
Перемо и та на ороди ( рамоти, дипломи, с веніри) дісталися ращим, але переможених
не б ло. Всі часни и ре ати
наснажились бадьорістю, позитивними емоціями, ці авим мореплавним досвідом та озаць ими звитя ами.
Зма ання за інчились озацьим
лішем на товарись ій
вечері та піснями за частю
Виш ородсь о о самодіяльно о
рт "Гайдама и".
Флотилія "Вільні Вітрила" і
надалі ор анізов ватиме змаання під аслом "Козаць і звитя и під вітрилами — 2006". У
планах — "К бо Вели ої ня ині Київсь ої (Виш ородсь ої)
Оль и”
(орієнтовно
22-23
липня); "Козаць а Чай а" (до
По рови — Дня У раїнсь о о
озацтва). Очі ємо на спонсорів, бо держава з ожним днем
зв ж є свій вплив на надзвичайно важлив
ал зь — низов
фіз льт р та спорт ("бра є"
оштів).

Анатолій МИСЬКО,
омандор флотилії
"Вільні Вітрила",
озаць ий пол овни

≤ÒÚÓ≥˛ ≥‰ÌÓ„Ó Í‡˛ ÏË ÁÌ‡∫ÏÓ, ÔËÓ‰Û ·ÂÂ„ÚË ‚Ï≥∫ÏÓ
Центр творчості дітей та юнацтва
Київщини провів І-й Обласний зліт
юних т ристів- раєзнавців.
Чотири дні зльот Виш ородсь ий
район представляла оманда раєзнавців
рт а "Історія рідно о раю" Виш ородсь о о районно о центр х дожньої
творчості дітей, юнацтва та молоді "Диво-

Із дев'яти на ород — три виш ородсь их
рт івців Центр творчості "Дивосвіт"

світ" ( ерівни
рт а — методист Центр
Наталія Сахарова): Марія Шаравар ( апітан оманди), О сана Коновалова, Яна
Філонен о, Єв ен Масю .
У перший день для юних раєзнавців
працювали майстер- ласи з археоло ії,
е оло ії та еоло ії, де вони знайомились
з основами дослідниць ої роботи та проведення польових розвідо . Майстерлас з еоло ії проводився Геоло ічном
м зеї, до я о о раєзнавці, я справжні
т ристи, пройшли 3,5 м під пе чим сонцем.
На др ий день зльот відб вся захист
раєзнавчих досліджень творчих майстернях історично о, ео рафічно о раєзнавства, фоль лор та етно рафії.
Ж рі відмітило а т альність та либин
дослідження, вміле поєднання а тивних
та пасивних форм пош ової діяльності,
наявність ори інально о ілюстративно о
матеріал , вільне володіння раєзнавчим
матеріалом та висо
льт р мовлення
роботи Марії Шаравар "Історія б дівництва Київсь ої ГЕС", я а посіла І місце.
Третій день зма ань — ви онання
пра тичних завдань з археоло ії, е оло ії, еоло ії — б в д же напр женим.
І хоча наша оманда вперше їх ви он вала, засл жено зайняла І місце. На

археоло ічній се ції наші раєзнавці
швид о і без сторонньої допомо и розбили та змалювали роз оп методом
є ипетсь о о три тни а, ре онстр ювали та описали археоло ічн знахід
(залізний цвях 10-15 ст.), відповіли на
тестові теоретичні питання. А на додато ще й довели, що вміють робити
віз альн зйом
археоло ічно о пам'ятни а. У се ції е оло ії наші раєзнавці виявили непо ані вміння проводити аналіз та опис проби води, визначати природний радіаційний фон за
допомо ою радіометра (за свідченням
Єв ена Масю а, носити радіометр
ва ою до 5
б ло найважче). У се ції
еоло ії довелося робити опис відслонення, визначати мінерали і ірсь і
породи. Рез льтат спішний — ІІІ
за ально омандне місце,
рамота
Управління освіти і на и Київсь ої
обласної державної адміністрації та
абонемент річної передплати на ж рнал "Во р света".
Крім залі ових зма ань, проводились:
т ристсь о- раєзнавча ві торина (наша
оманда зайняла 4 місце) та он рс
раїнсь ої народної пісні.
На зма аннях із спортивно о т ризм
вдало вист пили
рт івці пішохідно о

т ризм ( ерівни
рт а В. Сив о).
Молодша
р па
рт івців (Віталій
Хомов, Єв ен К цен о, Володимир
Малютен о, Єв ен Ки ла, Катерина
Фещен о і Юлія Цапч ) посіла І місце на
дистанціях "Крос-похід" і "См а перешод", ІІ місце в особистом залі ,
фі рном володінні велосипедом і І
місце
за альном залі . Команда
старших чнів — Дмитро Ри н, Оле сандр Росли , В'ячеслав Клоч ов, Денис
Панімаш, Ірина Петри і О сана Ковальч — виборола ІІ місце д же с ладних
зма аннях на дистанції "Рят вальні роботи", ІІІ місце на омандній дистанції першо о лас "См а переш од" та ІІІ місце
за альном залі . Виш ородсь і т ристи б ли на ороджені медалями та бами Управління освіти і на и Київсь ої
обласної державної адміністрації.
Та найбільше запам'яталися раєзнавцям і т ристам не на ороди, а намети і
роз ішна природа нав р и,
ліш "з
во ню", нові др зі, пісні, я их співали
разом біля нічно о во нища, та ще те, я
хвилювалися за товаришів під час змаань.

Наталія САХАРОВА,
методист Центр творчості
"Дивосвіт"
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Червень:
Тепле літо тебе привітало,
У вітчало для тебе цей день.
Слів поета для тебе замало,
І замало для тебе пісень.
Все для тебе — і сонце, і зорі,
І для тебе — осмічні світи,
Ніч д хмяна і ран и прозорі,
Щоб щаслива завжди б ла ти!
***

Липень:
З хвилі моря виходить жін а,
Щоб бентежити і охати.
Всесвіт — тіль и її частин а,
Я ці аво частин и с ладати.
За ад ове вона створіння:
Сміх і сльози для неї — зброя.
Доля жін и — любов і терпіння,
І вона отова до бою.

Олена РОГОВЕНКО

Адміністрація,
бать івсь ий омітет,
чні дитячо-юнаць о о
ор естр ст дії

"Водо рай"
вітають вихованців
ст дії

Õ‡Ú‡Î˛ ƒÛ‰ÂÌÍÓ,
ŒÍÒ‡ÌÛ √Ë˘ËÍ,
œ‡‚Î‡ ¡≥ÎÂˆ¸ÍÓ„Ó,
–ÓÏ‡Ì‡ ÓÁÎÂÌÍ‡
із за інченням
ш оли.
Бажаємо широ их
видно олів і спіхів
на всіх теренах житя

№ 364
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Щоб ле о почистити риб :
— попередньо видаліть всі
плавни и або
— по ладіть риб на 2 одини в
холодн під ислен вод (на 1 л
води — 2 ст. лож и оцт ) чи
залийте о ропом.
Риба не тхн тиме тиною,
я що:
— її вимити в міцном соляном розчині чи натерти перцем і
ропом, а через 20 хвилин вимити (не заб дьте додати ріп, оли
от єте та риб );
— почищен і випотрошен
риб натерти лимонним со ом;
— почищен і випотрошен
риб по ласти в емальований
пос д, посипати дрібно на ришеним лавровим листом, залити
теплою водою і залишити під
риш ою на 1 один .
Запах
морсь ої
риби
щезне:
Я що в астр лю з рибою
влити свіже моло о (риба ще й
стане смачнішою і більш
ніжною).
— засипати риб на 2-3 одини подрібненою циб лею чи
сіллю.
Щоб риба б ла смачна:
— варіть її на парі чи на слабом во ні;
— не ш од йте солі, та соліть і
перчіть напри інці варіння (тіль и
не рибний б льйон для со с !);
— варіть риб в овочевом
б льйоні
астр лі без риш и;
— почистіть, помийте, посоліть
риб , по ладіть прянощі, за орніть фоль і запі айте в сильно
на рітій д ховці;
Перед смаженням:
— риб необхідно потримати

20 хвил. холодном молоці, а
потім об ачати в борошні та підсмажити
иплячій олії;
— щоб при смаженні риба не
с р ч валася, на ній необхідно
зробити два надрізи: один —
зверх , др ий — зниз ;
— щоб риба не розвалювалась
на шмат и, слід попередньо її
підсолити і заче ати 10-15 хвилин;
— раще смажити на с міші
верш ово о масла та рослинних
олій.
Копчена риба:
— ожн т ш
потрошать,
видаляють жабри й очі та лад ть на 2-3 одини солон вод
з прянощами. Потім виймають,
прос ш ють паперовими сервет ами і ви ладають на решіт
спеціально о
ерметично о
пос д .
Під решіт ою тон им шаром
насипають тирс
істоч ових
дерев (вишні, абри ос , сливи,
р ші). Пос д ставлять на
во онь. Коли з-під риш и з'явиться димо — риба отова.
Пос д знімають з во ню, дають
охолон ти 20-25 хвилин, після
чо о знімають риш і виймають
смачн опчен риб .

А я вийд в сад зелений
Зелене бадилля помідорів
— отр та для ш ідни ів сад та
ород , а надто для листоїдів
(я ідної плодоніж и, ап стяної
сов и, місячно о метели а,
рапсово о віт оїда). 4
дрібно посічено о бадилля помідорів настоюють 3-4 одини
10 л води. Після цьо о ип'ятять на слаб ом во ні, охолодж ють, за ривають пляш ах
і ставлять
підпіл до почат
сезон боротьби із ш ідни ами.
Перед оприс ванням сад
відвар розводять (1 л на 2 л
води).
Картопляне бадилля з бно діє на ліщів та тлю. Для
при от вання відвар 1,2
дрібно посічено о бадилля

Виш ород

Калейдос оп
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заливають 10 л води, настоюють 3-4 одини, процідж ють.
Оброб
дерев та
щів слід
проводити після заход сонця,
бо я що зробити це вдень,
мож ть з'явитися опі и.
Часни та циб ля ефе тивно знищ ють плодоніж , тлю,
медяницю, ліща. Для при от вання настою:
— 150-200 часни а подрібнити, залити 10 л води, витримати 5-7 днів, процідити та
обприс ати дерева;
— 150-200 л шпиння циб лі заливають 10 л води, настоюють 4-5 днів, процідж ють
і ви ористов ють для обприсвання дерев та щів.

Під от вала
Аеліта КНЯЗЄВА

Ôóòáîëüíèé êàëåíäàð
Першість район : V т р
"Віраж" — "Демидів", 3:0,
"Катюжан а" — "Межи ір'я"
(Н. Петрівці), 1:0,
ФК "Чай а" — "Непт н"
(Ст. Петрівці), 3:2,
"Ват тинець" (Ст. Петрівці)
— "Димер", 2:1,
"Десна" (Ж ин) — "Олімп"
(Лютіж), 0:4
Першість район ви ли ала велиий інтерес меш анців ба атьох
населених п н тів Виш ородщини.
Я що дивитись на попередні рах ни, то вже зараз оманди по аз ють
справжній ф тбол. Команда "Ват -

тинець" є найдосвідченішою (за
ві ом равців). Гаврилівсь а сільсь а
рада теж виявила бажання представити свою оманд на Першості.
Том зараз нас 10 оманд, а в майб тньом чемпіонат б де ще ці авішим, я що їх іль ість збільшиться.
Наймолодша
оманда "Чай а"
представляє равців 1990 ро .
Першість області:
ФК "Діназ" — "Об хів", 2:0 (ФК
"Діназ" за інчив Перше оло Першості на третьом місці).
"Я отин" — ФК "Діназ", 0:3 (ця
ра вирішила вихід нашої оманди
до 1/4 К б області).

¬Ë≥¯‡Î¸Ì‡ ÁÛÒÚ≥˜
30 червня на стадіоні "Енер ети " відб лась ф тбольна з стріч між
омандами-лідерами Першості міста Києва, ФК "Чай а" та
столичною омандою "Джипер" ( її с ладі — іль а олишніх равців
"Динамо" (Київ). Перед почат ом ри Юрій Маланю , представни омпанії
"Київсоцб д", подар вав ф тбольній оманді "Чай а" 15 м'ячів. Спонсорсь
допомо на цю р надав дире тор ма азин "Віта" Оле сандр Семенов:
для равців обох оманд б ли со и, фр ти та мінеральна вода.
Це б в д же принциповий матч я для нас, та і для иян. Вже на
почат
ри, перші 10 хвилин, наша оманда (Сер ій Гроно та Єв ен
Б рино ) забила два м'ячі
ворота с перни ів. Але с противни
о овтався, і перший тайм за інчився з рах н ом 2:1. Після перерви ра
стала ще ці авішою, за пор шення правил арбітр відправив з поля
иянина, і "Джипер" в меншості зрівняв рах но (2:2). Вболівальни и
на триб нах давно не бачили ТАКОЇ ри.
У др ом таймі наші ф тболісти розпочали р на онтрата ах і
з одом, під інець з стрічі, Юрій Юрч забив вирішальний ол. Кияни
почали нерв вати і на останніх хвилинах знов побачили червон
арт (та им чином за інчили з стріч вдев'ятьох).
У цій з стрічі ФК "Чай а" мав ба ато нереалізованих моментів, але
все ж та и ми перемо ли (3:2)! Вза алі, після останньої ри Першо о
ола (в Києві, на стадіоні "Темп", "Зір а-2" та ФК "Чай а" 0:1, ол
забив Оле сандр Ма да) наша оманда посіла ІІ місце, з відривом від
ІІІ на 9 очо , що достатньо, щоб з впевненістю розпочати Др е оло
Першості вересні цьо о ро . З десяти і ор лише дві за інчились з
одна овим рах н ом (нічия), всі інші — "Чай а" переможець.

Михайло РУДЕНОК

Êðîñâîðä

Не той хліб , що
в полі, а той,
що в оморі
У жнивн пор необачність, ле оважність, а надто — непід отовленість техні и до роботи в полі
мож ть нанівець звести працю
сотень людей, завдати врожаю
невиправної ш оди, призвести до
втрат. Отож, перш ніж вийти в
поле, треба все зробити для то о,
щоб над жнивним полем не вир вав з бний во онь.
За чинним за онодавством, відповідають за забезпечення заходів
пожежної безпе и під час збирання врожаю ерівни и осподарств.
Усі працівни и, зайняті на збиранні врожаю і за отівлі ормів,
мають б ти проінстр товані.
Обладнані місця для паління
повинні б ти на відстані не ближче
30 метрів від польових таборів,
діляно , с ирт вання сіна та соломи.
Біля жнивно о поля необхідно
мати напо отові тра тор з пл ом
на випадо пожежі. Ремонт і
заправ а пальним омбайнів та
інших машин доп с ається при
вим нених дви нах — на місцях
стоян и поза хлібними масивами.
При с ирт ванні площа с ирти
не повинна перевищ вати 300 м2.
На відстані 5 метрів від основи
нав р и с ирт створюються захисні см и 4 метри завширш и.
Протипожежн відстань між с иртами слід робити не менше 20
метрів. Відстань від с ирт до ліній
еле тропередач має б ти не
менше 15 метрів, до дорі — 20, до
б дин ів і спор д — 50 метрів.
Хліб — наше ба атство, бережіть
йо о від во ню.

Антон ШЕВЧЕНКО
рсант ніверситет ЦЗУ,
Василь ШЕЛЕСТ
ст дент ніверситет ЦЗУ

Виш ород

По оризонталі: 1. tg — математиці. 4. Ніссан — … — одна з моделей ле ови ів. 8. Ба аторічна вічнозелена рослина — паразит а дерев.
10. Давня адміністративна одиниця в Мон олії. 11. Столиця Йорданії. 12.
Де — … — одна з моделей ле ови ів. 13. Місто — центр Ха асії. 15.
Вода з температ рою під 100оС. 18. Інстр ментальна п'єса витончено о,
примхливо о хара тер . 19. Зелена водорість застояних прісних водойм.
24. Щось непотрібне, сміття. 26. Давньо рець а бо иня відплати. 27.
Альбом Джорджа Май ла (1996). 28. Визначний л жиць ий і німець ий
письменни (нар. 1916). 29. Роберт …, амери ансь ий сценарист, інорежисер. 31. Архиєпис оп Кентерберійсь ий, пере ладач Біблії —
Джордж …. 32. Вид мистецтва, що відображає життя сценічній дії. 33.
С шені без істоч ові родзин и, різновид ишмиш . 34. Форд … — одна
з моделей ле ови ів. 35. Міц бісі — … — одна з моделей ле ови ів.
По верти алі: 2. Італійсь е озеро, що вважалося олись одним із
входів до Аїд . 3. Місце, де можна сховатися, сховати що-неб дь. 4.
Острів на Дніпрі. 5. Чеслав … — відомий польсь ий співа і омпозитор. 6. Падіння води на місці прямовисно о ст п дна рі и. 7. Прихильни анархізм . 9. Метальна зброя середньовіччя, дещо вдос оналений
л . 11. Одна з вітчизняних тор івельних маро чаю. 14. Бальдассаре
…, італійсь ий омпозитор, майстер опери-б ф. 15. … Пас, вели ий
ме си ансь ий письменни , нобеліат. 16. Ан лійсь а порода орот ошерстих мисливсь их соба . 17. Біблійний проро . 20. Міжнародна
ор анізація морсь о о с п тни ово о зв'яз . 21. Він здоб ває знання
в зі. 22. Міжнародний аеропорт Берна. 22. Мон ольсь ий (алтайсь ий)
риз н родини білячих. 25. Кейт …, відома австралійсь о-амери ансьа іноа триса. 26. Ві тор …, вітчизняний поет, член р повання "Пропала рамота". 28. Вели ий риз н, я ий б д є реблі. 30. С пність
однорідних предметів, я і разом становлять єдине ціле.

С лав Іван ПАВЛЮК
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