Читайте

номері:

Від ритий лист меш анцям
Виш орода

— стор. 2

Криза місцевої влади: хто
в цьом винен

— стор. 2

Хліб треба зібрати без
збит ів

Газета Виш ородсь ої місь ої ради

¬≥Ú‡∫ÏÓ
— сіх християн з Днем рівноапостольної Оль и та з Днем
рівноапостольно о вели о о
нязя Володимира.
Хай святі Оль а й Володимир
боронять виш ородців від лихих
д мо та лихих намірів.

Місь а рада, місь ви он ом,
реда ція азети "Виш ород"
***
ПОЗДОРОВЛЯЄМО
деп тата місь ої ради Михайла
Трофимовича МУСІЙЧУКА!
Зичимо бо атирсь о о здоров'я,
та державної м дрості й пова и
людей.

Місь а рада, місь ви он ом,
реда ція азети "Виш ород"
***
ВІТАЄМО з днем
народження Оле а ДУДКУ!
Дов их ро ів Вам, добро о здоров'я,
Молодості, сили, ніжних мрій!
Вам завжди — не тіль и в день
свят овий
Щастя, радості та сповнення надій!

Місь а рада, місь ви он ом,
реда ція азети "Виш ород"
Реда ція азети
"Виш ород"
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
ВЕРСТАЛЬНИКА .
Вимо и: знання та их
про рам, я Quark XPress
(In Design), базові навич и
Adobe Photoshop,
Microsoft Office Word.
Звертайтеся: пл. Шевчен а, 1,
. 25, тел/фа с: 5-27-25

Виходить
з 4 листопада 1995 ро
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В.Решетня : "Що добре для міста,
добре і для мене"
Конференція "Страте ія розвит та розб дови м. Виш орода" відб лася 18 липня велиом залі адмінб дин
(пл.
Шевчен а, 1). Ор анізатори:
Виш ородсь а місь а рада та
Виш ородсь а РДА. Учасни и:
представни и місь их ви онавчих та ом нальних сл жб,
районних стр т р, дире тор
Виш ородсь о о істори о- льт рно о заповідни а, заб довни и, деп тати місь ої ради,
ромадяни Виш орода.
Прис тні засл хали доповіді стосовно містоб д вання, архіте т ри,
житлово- ом нально о осподарства, розвит
інфрастр т ри
Виш орода, вист п начальни а відділ земельних рес рсів Виш ородсь ої РДА, інформацію щодо
перспе тив азово о осподарства,
еле трозв'яз та водних і тепломереж міста.
Учасни и онференції хвалили:
розробити за альн онцепцію та
перспе тиви
е ономічно о
і
соціально о розвит м.Виш орода; об'єднати з силля Виш ородсь ої районної державної адміністрації, Виш ородсь ої місь ої
ради, заб довни ів та ромадян
міста задля майб тньо о нашо о
міста, безпе и та доброб т йо о
жителів.
З вист п місь о о олови на
онференції:
"Тема онференції д же а т альна. С аж більше, що без бачення
перспе тиви, без страте ії розвит
міста неможливо арантовано пра-

вильно приймати та тичні, поточні,
рішення й раціонально, по-хазяйсьи, ер вати більш ніж зменшеним
бюджетом міста.
Внаслідо затяжної й без л здої
"війни" район й міста, спрово ованої о ремими особистостями й,
насамперед, їхніми амбіціями,
рез льтаті чо о територія міста
зменшена в 10 разів, на сьо одні
Виш ороді пра тично відс тні
вели і підприємства — платни и
подат ів — основа забезпечення фінансової самостійності місцево о самовряд вання.
Саме том , а та ож зв'яз з
відс тністю Генерально о план
міста, затверджених меж, тривалої
відс тністю онстр тивно о діаломісь ої влади з бізнесом і ромадсь істю і явно вираженою безосподарністю ер вання містом в
останні ро и, рім то о, нинішнє,
шт чно створене, протистояння
дея их деп татів місь ради, що не
має під собою політичної основи, і
спрямоване винят ово на дестр тив, виходячи із принцип "чим
ірше міст , тим раще", заважають
сьо одні план вати розвито і бачити чіт і перспе тиви.
— Відс тність Генерально о план
тя не за собою хаотичність і непередбач ваність заб дови вже цілих
мі рорайонів. Висо ий рівень знош вання місь их інженерних ом ні ацій може ви ли ати техно енні аварії,
тим більше, зв'яз зі збільшенням
обся ів б дівництва. Мережі мож ть
просто не витримати те навантаження, що з'явиться в рез льтаті реаліза-

ції б дівельних прое тів. Та , тіль и
на апітальний ремонт і б дівництво
інженерних об'є тів Ком нально о
підприємства "Водо анал" необхідно близь о 17 млн. рн.
— Дотації житлово- ом нальном осподарств не по ривають
реальних витрат. Останнє підвищення тарифів б ло зроблено в
2004 році, одна до цьо о з 1997
ро тарифи на посл и ЖКХ не
пере лядалися, що й призвело до
рах ом нально о осподарства.
Тіль и для забезпечення першочер ових робіт по відб дові житлово о фонд , з ідно із щорічним весняним о лядом, необхідно більше 7
млн. рн. Крім то о, "вливання"
понад заплановані щомісячні с ми
дотацій перед виборами 2006 ро
ставлять під за роз під отов
міста до опалювально о сезон .
— На сьо однішній день немає
жодно о вадратно о метра землі
під ба атоповерхов заб дов з
метою відселення для реалізації
про рами знос "хр щово " майб тньом .
— Повна відс тність перспе тиви створення нічних пар вань. При
цьом величезна іль ість землі відведена під аражні ооперативи, з
хаотичною надб довою др их
поверхів.
— У місті відс тня інфрастр т ра
надання соціально-поб тових посл населенню. Немає ромадсь оо т алет , отелів, Центр реабілітації пенсіонерів та інвалідів. За ладів ромадсь о о харч вання мало.
Далі — на стор. 2

І сесія місь ради V с ли ання триває
Мер за за онність
На третьом
пленарном
засіданні І сесії Виш ородсьої місь ої ради V с ли ання
б ло хвалено низ
рішень,
під отовлених деп татсь ою
р пою "Постійно діюча більшість
Виш ородсь ій місьій раді".
Кер ючись ч. 4 ст. 59 За он
У раїни "Про місцеве самовряд вання в У раїні" та виснов ами юрвідділ місь ради, місьий олова 14 липня 2006 р.
повідомив Виш ородсь місьрад про з пинення наст пних рішень, прийнятих на
третьом пленарном засіданні
І сесії Виш ородсь ої місь ої
ради V с ли ання 11 липня
2006 ро :
1. Рішення "Про затвердження Ре ламент Виш ородсь ої
місь ої ради п'ято о с ли ання".
2. Рішення "Про творення
постійних омісій Виш ородсьої місь ої ради п'ято о с лиання".
3. Рішення "Про затвердження особово о с лад
постійних
омісій Виш о-

родсь ої місь ої ради п'ято о
с ли ання".
Обґр нт вання
за важень
місь о о
олови поля ає в
наст пном :
Тими, хто приймав Ре ламент на третьом пленарном
засіданні І сесії місь ради V
с ли ання, пор шена процед ра прийняття рішень ради, а
саме: термін забезпечення
деп татів матеріалами, я і
виносяться на роз ляд сесії —
не пізніше, я за три дні, а
винят ових випад ах — не пізніше, я за 12 один до почат
сесії. Внаслідо цьо о пор шення
деп татів не б ло
достатньо час , щоб ознайомитися з матеріалами.
Ре ламент,
затверджений
рішенням третьо о пленарно о
засідання І сесії місь ої ради,
містить низ невідповідностей
чинном за онодавств , обмеж є повноваження місь о о
олови, передбачені За оном
У раїни "Про місцеве самовряд вання У раїни". Та ож певні
п н ти Ре ламент с перечать
чинном за онодавств У раїни.

— стор.7

Точ и зор деп татів
Голова ви онавчо о омітет деп татсь ої р пи "Постійно діюча більшість Виш ородсь ій місь ій раді" Михайло
М сійч :
— Ми про олос вали за ці рішення, і цим се с азано. На сьооднішній день створена більшість, з я ою потрібно рах ватися.
За іль а днів до о олошено о місь им оловою третьо о пленарно о засідання І сесії б ла пропозиція з стрітися в неділю,
9 липня 2006 ро , щоб роз лян ти всі питання. Б ли сповіщені
абсолютно всі місь і деп тати. Прийшла більшість.
Мер міста не завважив потрібним прийти до деп татів.
Володимир Єфремов, ерівни деп татсь ої р пи "За
відродження Виш орода":
— У деп татсь ій р пі "Постійно діюча більшість
Виш ородсь ій місь ій раді" більше половини — виш ородці. Невже
вони не роз міють, що насамперед цій сит ації дбають лише
про свої інтереси бізнес-стр т ри, я і нама аються перехопити
ініціатив в місь ої влади й перетя н ти всі важелі вплив на
себе? Захопити всі ерівні пости ви он омі,
омісіях, привести в місто невідомих людей!
Б дівельні ор анізації, що одержали земельні ділян и під заб дов на д же піль ових мовах, мало що дають міст .
Те, що б в під отовлений альтернативний Ре ламент і с лад
омісій — для мене шо .
Бізнес-стр т ри прийшли заробити свої роші, а жителі стають зар чни ами.
Кімлач має підтрим
з бо
БЮТ й Ре іонів, і вони разом
за аняють місто в т пи , що ородяни відч ють д же с оро,
взим .
Невдоволення жителів новим с ладом місь ради посилюється.
Далі — на стор. 2

Розпорядження № 9
від 19 липня 2006 ро
Про с ли ання четверто о
пленарно о засідання I 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 четверте пленарне засідання I сесії
Виш ородсь ої місь ої ради V
с ли ання 25 липня 2006 ро о
10.00 одині вели ом залі засідань адмінб дин за адресою: м.
Виш ород, пл. Шевчен а 1
з та им поряд ом денним:
1. Про передач земельних діляно приватн власність ромадян.
2. Про перехід права орист вання земельною ділян ою.
3. Про надання земельних діляно
в оренд ромадянам для ородництва.
4. Про затвердження технічної
до ментації щодо ладення до овор оренди земельної ділян и.
5. Про надання дозвол на під отов матеріалів по одження місця
розташ вання об'є т .
6. Про затвердження матеріалів
інвентаризації та надання земельних
діляно підприємствам, ор анізаціям, ооперативам та фізичним
особам.
7. Про надання з оди на розроб
прое т відведенняземельноїділян и.
8. Про по одження місця розташ вання об'є та — садівничо о центр
"Зелений дім", с б'є та підприємниць ої діяльності Ме едь Людмили
Гри орівни.
9. Про внесення змін до рішень
ви онавчо о омітет Виш ородсьої місь ої ради.
10. Про державн реєстрацію
до овор
півлі-продаж об'є та
незавершено о б дівництва, що підля ає продаж шляхом ви п .
11. Про звільнення від сплати за
оренд земельної ділян и ТОВ
"Роман-2".
12. Про подовження дії до овор
оренди земельної ділян и.
13. Про затвердження технічних
звітів з рошової оцін и земельних
діляно несільсь о осподарсь о о
призначення.
14. Про надання дозвол на продаж земельних діляно несільсь оосподарсь о о призначення.
15. Про затвердження рішень
ви онавчо о
омітет
Виш ородсь ої місь ої ради.
16. Про творення ви онавчо о
омітет , затвердження персонально о с лад Виш ородсь ої
місь ої ради V с ли ання.
17. Про творення постійних
омісій Виш ородсь ої місь ої
ради V с ли ання.
18. Про затвердження особовоо с лад постійних омісій Виш ородсь ої місь ої ради V с ли ання.
19. Про затвердження Ре ламент Виш ородсь ої місь ої ради
V с ли ання.

Місь ий олова
В. РЕШЕТНЯК

2

Соці м

22 липня 2006 ро

В.Решетня :
"Що добре для
міста, добре
і для мене"
(Почато на стор. 1)
— Не ор анізований відпочино
населення. Ба атостраждальна
набережна в районі ГАЭС та і не
стала місь ою пар овою зоною.
Відс тні центри дозвілля молоді.
Розроблений прое т Концепції
розвит
міста, що р нт ється
на аналізі проблем і рес рсів. У
прое ті Концепції розвит міста
пріоритетними напрям ами визначені та і сфери, я е ономічний
розвито , бла о стрій, б дівництво й житлово- ом нальне
осподарство. З пинюся тіль и
на о ремих моментах.
Першочер ове завдання —
розроб а ново о Генерально о
план
міста Виш орода, де
мають б ти за ладені всі необхідні
елементи інфрастр т ри самодостатньо о міста. Далі. Необхідно
провести інвентаризацію землі,
домо тися повернення території
міста й внесення змін в земельноадастров до ментацію станом
на 01.01.2001 р. і, відповідно,
поверн ти основних платни ів
подат ів
місто. Це дозволить
збільшити місь ий бюджет. Крім
то о, доцільно впровадити механізм он рсно о виділення земельних діляно — земельних
тор ів (а ціонів) з передачі діляно
власність або тривал оренд на
мовах б дівельно о освоєння.
Необхідно розвивати інфрастр т р т ризм й а тивно о
відпочин : отелі, ресторани,
спортивні об'є ти, за лади ромадсь о о харч вання. Крім то о,
прос вати
льт рно-історичн
спадщин Виш орода, розробити
омпле с т ристичних маршр тів і
т.д. Необхідно передбачити б дівництво вели о о онцертно-розважально о омпле с .
Необхідно розробити про рам з
відновлення в місті с верів, ландшафтних площадо , віт ових л мб
і азонів, озеленення всіх приб динових територій. Привести в лиці й
доро и в належний стан.
Далі. Необхідно визначити першочер овість і необхідний рівень ремонт старо о житла й визначити джерела фінанс вання йо о ремонт .
І оловне,необхідночіт ероз міння
джерел фінанс вання ре онстр ції
існ ючихіб дівництвановихпот жностей всіх інженерних ом ні ацій з
рах ванням перспе тиви розвит
міста. Я бач рішення цієї проблеми
винят ово в спільних по оджених діях
місь ої влади й заб довни ів.
Ло ічним продовженням реалізації Концепції є розроб а Страте ії
розвит міста до 2016 ро , де
б де представлений перелі цільових і омпле сних про рам, я і
повинні б ти розроблені за частю
всіх заці авлених сторін. Основна
ідея поля ає в том , щоб се поточне план вання в місті, насамперед — бюджетне, вироблялося
відповідності із середньо- і довостро овими цілями соціальное ономічно о розвит міста.
Прийняття Страте ії для нас означає перехід до нової, більш
ефе тивної процед ри план вання й ер вання містом. Страте ія
матиме стат с місь о о нормативно о а т й б де застосов ватися я
основа для поточно о план вання.
Усвідомлюючи важливість і а т альність пор шеної теми, за ли аю
ромадсь ість до широ о о об оворення прое т даної Концепції."
(Те ст прое т Концепції б де
оп блі ований наст пном номері)

Лариса ІЛЬЧУК

Виш ород

І сесія місь ради V с ли ання триває
(Почато на стор. 1)

Від ритий лист до меш анців міста Виш орода
Шановні меш анці міста
Виш орода!
Ми, представни и деп татсь ої
р пи "Постійно
діюча більшість
Виш ородсь ій місь ій раді", звертаємось до Вас із привод
непростої сит ації, я а с лалась місь ій раді.
На третьом
пленарном
засіданні Виш ородсь ої місьої
ради,
я е
відб лось
11.07.2006 р., б ло о олошено
про створення деп татсь ої
р пи "Постійно діюча більшість
Виш ородсь ій місь ій раді", в
я
війшли 19 деп татів місь ої
ради. На вищезазначеном
засіданні б ли прийняті д же
важливі для міста та місь ої
ради рішення, а саме:
1. Затверджено Ре ламент
Виш ородсь ої місь ої ради V
с ли ання.
2. Обрано се ретаря Виш ородсь ої місь ої ради V с лиання.
3. Утворено постійні омісії та їх
персональний с лад
Виш ородсь ій місь ій раді V с ли ання.
4. Затверджено розподіл території міста за деп татами
Виш ородсь ої місь ої ради V
с ли ання.
5. Затверджений іль існий с лад ви онавчо о омі-

тет місь ої ради (17 осіб).
6. Затверджений іль існий
с лад місь ої ради (стр т ра).
На
жаль,
онстр тивна
праця та діало між деп татами
та місь им оловою за інчилися, а приводом для цьо о стали
різні точ и зор на питання
щодо персонально о с лад
ви онавчо о омітет .
На д м місь о о олови, до
ви онавчо о омітет повинні
війти шановані в місті люди, а
не професіонали, я і, на наш
д м , надад ть міст наба ато
більше ористі.
Повертаючись до питань, я і
б ли прийняті на сесії, хотілось
би зверн ти Ваш
ва ,
шановні меш анці міста, на те,
що рішення про прийняття
Ре ламент не підписано місьим оловою. Отже, посилаючись нібито на невідповідність
дея их положень Ре ламент
чинном за онодавств , пан
Решетня нама ається с ас вати насамперед положення, я і,
з ідно
із
запропонованим
Ре ламентом не дають йом
одноосібно сформ вати ви онавчий омітет місь ої ради
(заб ваючи при цьом , що
влада, з ідно з основними
принципами місцево о самовряд вання, належить не місь о-

м олові, а територіальній ромаді, в особі представни ів
партій, за я і віддали олоси
Ви, шановні виборці).
Та ож не б ло підписано рішення про творення постійних омісій та затвердження їх персонально о с лад . На наш д м , це
пов'язано не з невідповідністю
цьо о рішення нормам за онодавства, а насамперед тим, що
ре ламентна омісія наділилась
ф н ціями онтролю за діяльністю
місь о о олови, що є прямою
нормою чинно о за онодавства.
Неможливо не зверн ти Ваш
ва на те, що останнім рішенням сесії б ло рішення про проведення четверто о пленарно о
засідання 18.07.2006 р. (це
б ла ініціатива місь о о олови,
я підтримали і за я про олос вали 32 деп тати).
Але, незважаючи на це, під
приводом, що нібито не отові
матеріали сесії, пан Решетня
своїм вольовим рішенням відмінив проведення четверто о
пленарно о засідання.
Підс мов ючи все вищенаведене, ми залишаємо на Ваш
розс д робити виснов и з привод сит ації, я а с лалася
Виш ородсь ій місь ій раді
сьо одні.
Не можемо не за важити, що

вже мин ло півтора літніх місяці, давно розпочався період
відп сто . Місь і деп тати
працюють раді на ромадсьих засадах, а значить — заробляють на життя на основній
роботі. Зволі аючи з проведенням сесії, місь ий олова відбирає
деп татів за ріплене
право на відпочино . Врахов ючи вищезазначене та те, що
олова двічі відмовлявся проводити пленарне засідання сесії,
ми, представни и деп татсь ої
р пи "Постійно діюча більшість
Виш ородсь ій місь ій раді",
вважаємо, що саме він несе
повнот відповідальності за те,
що на цей момент не сформовані стр т ри ради та ви онавчий омітет, чим паралізовано
подальш робот ради.

Голова ви онавчо о
омітет деп татсь ої р пи
М. М сійч
Се ретар омітет
деп татсь ої р пи
С. Про опен о
Представни и деп татсь ої
р пи "Постійно діюча
більшість Виш ородсь ій
місь ій раді"
В. Парч
О. Кімлач
С. Ж ов

Криза місцевої влади: хто в цьом винен?
Все, що зараз відб вається
в місь раді, передбач валось
і сталося з вини саме е стремістсь и налаштованої р пи
олишніх ерівни ів місь ради та їх спільни ів: О.Кімлача, О.Ш т, В.Саю а.
Чом сь
омпаньйони до них
пристали новообрані лідери
БЮТ (В.Парч ) та ре іоналів
(С.Ж ов). Що їх об'єднало в
більшість? Бажання спрово вати риз влади, не дати можливості працювати новом
ерівництв і олові місь ої ради, а
оловне, в м тній водиці спіймати для себе "золот риб ", а
де ом за їх допомо ою при рити свої правопор шення.
Саме це прим сило інших
деп татів, я і бажають працювати, об'єднатись нав оло місь оо олови та створити деп татсь
р п "За відродження
міста". Протистояння ново о
деп татсь о о орп с та старої
ор мпованої влади б ло немин че, особливо після то о, я
створилася та звана більшість.
До то о ж, нова влада виявилася більш за оносл хняною,
від ритою не тіль и для деп татів, але й для меш анців. Сесії
місь ої ради проводяться відрито в а товом залі, а не в
абінеті місь о о олови за
зачиненими дверима. Вхід до
зали, я і самі рішення, є відритим для всіх деп татів і ожно о меш анця,
т.ч. б д ть
постійно розміщені в Інтернеті.
При адайте, чи б ло це можливо раніше?
На жаль, недос онала політична система не позбавила нас
правопор шни ів, я і марять
владою, б ла ними знов ви ористана і спрацювала не на ористь ромаді. Політичні махінатори знов над рили народ,

своїх партнерів, порядних членів
партії, я их просто ви ористали.
Зараз ними та само безсоромно ви ористов ються БЮТ і
ре іонали, ос іль и серед їх
а тивістів є імлачевсь і протеже, боржни и та
омерційні
партнери. Більша частина деп татів БЮТ чом сь відраз ж
позаб ла всі свої передвиборчі
обіцян и: ні за я их обставин не
підтрим вати "Кімлача і Ко", не
об'єдн ватись з ними та ре іоналами.
На що пилася лідер а місцево о БЮТ В.Парч ? Маб ть, на
обіцян
д же омріяної посади
мера, я , зроз міло, можна
б де отримати після то о, я
с ин ти за онно обрано о мера.
Я цьо о дося ти? План простий:
спочат
спільними з силлями
просто неможливити робот
місь о о олови, що зараз і
робиться, а потім та само
спільно позбавитись йо о, підш авши начебто за онні підстави. Перемо а, отримана БЮтом
на виборах, пост пово б ла
пере плена Кімлачем, а том
фа тично перейшла до НСНУ. А
це зрада інтересів виборців.
Гір о спостері ати свідоме
зн щання над місь им оловою
та іншими порядними деп татами, я і дійсно прийшли працювати, робот я их місь ій раді
та звана більшість перетворила
на р бий фарс, влаштов ючи
ш вал прово ацій, здійснюючи
систематичний тис . Фа т протиза онно о втр чання в робот
сесії 11.07.06 р., нічім не обґр нтований ди тат лідерів та званої більшості, призвів до то о,
що до цьо о час не затверджено
ерівництво місь ради і
ви онавчо о омітет , я і б змоли офіційно ер вати містом.
Місто фа тично без влади.

Мета цьо о визначена: не дати
можливості ефе тивно працювати мер міста та ви он ом ,
саботаж всіх рішень, бло вання роботи місь ради. А най оловніше те, що за олотни и
шабаш при цьом залишаються
поза відповідальністю за соціально-е ономічні
наслід и
своїх дій та с оєні злочини.
Саме на це вони й розрахов ють, ос іль и перед своїм ходом "роздерибанили" все, що
тіль и мо ли, залишивши в
місь раді одні олі столи, п сті
рах н и та фа тично збан р тілі ом нальні підприємства.
Стара влада, залишивши в найжахливішом стані місто та не
бажаючи б ти ви ритою, спрово вала сьо однішню риз
місцевої влади з однією лише
метою: власн провин і злочинн без осподарність переласти на ч жі плечі. А ми цьо о
не дозволимо.
Виборців знов над рили. У
Верховній раді в ролі зрадни ів
— верхів а СПУ, в Виш ороді —
БЮТ .
"Вели і омбінатори" цьо о
за олот із задоволенням і радістю спостері ають за по іршенням е ономічно о стан міста.
Рано радієте. Стро давності за
с оєне вами не за інчився, а
меш анці та "б дівельна мафія",
я их "продинамили" попередні
можновладці, вима ають від
нової влади ожний сво о: одні
— відновлення справедливості
та за онності, інші — по одження неза онно о б дівництва та
відведення земель. Ваша деп татсь а більшість вже зараз не
орист ється підтрим ою населення, а том не сподівайтесь на
здійснення своїх мрій, не дочеаєтесь, за все с оєне Вами
доведеться відповідати перед

своїми виборцями. А вони Вам
цьо о не пробачать, ніщо не
з пинить час розплати, він
обов'яз ово настане. Все таємне вже незабаром стане явним.
Пам'ятайте: ми Вас обрали, ми
можемо Вас відізвати або повністю розп стити, раїнсь е за онодавство та е передбачає. Мешанці міста не дозволять виправдати злочинців. "Хто оворить
винном : "ти правий", то о
б д ть про линати народи,
то о б д ть ненавидіти племена" (Біблія, Притч. 24:24).
Хай над цим замисляться ті, хто
підтрим є та виправдов є правопор шни ів. Місцева ромада
Вам цьо о не подар є.
Сьо одні
деп тати місь ої
ради не мають морально о
права роз'їхатись по літніх відп ст ах, до и не б д ть вирішені
всі найважливіші для міста
питання, я і, до речі, вчасно не
б ло роз лян то саме з вини
безд мно створеної деп татсьої більшості. Досить терориз вати і шантаж вати своїми "наїздами" місь о о олов , дайте
йом можливість спо ійно працювати!
Новим деп татам, я і недобре
обізнані своїх правах і обов'язах, мож с азати:
Вас для
цьо о зараз є се ретар місь ої
ради — Т алич Ю. М., саме він
повинен працювати і виріш вати
б дь-я і питання з деп татами.
Звертаємось до всіх Вас,
шановні
деп тати:
виявіть
м дрість, здоровий л зд, знайдіть пороз міння між собою,
з пиніть риз місцевої влади,
зробіть це заради своїх виборців, я і Вас обрали та д же сподіваються, що недарма.

Лариса КОЛОМІЄЦЬ,
президент Центр
"Ділова ініціатива"

Виш ород

ПОНЕДІЛОК 24 ЛИПНЯ 2006 РОКУ

22 липня 2006 ро

3

1+1

ІНТЕР

ТРК ”КИЇВ”

ТЕТ

ЕНТЕР-ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

07.30 ТСН
07.45 Веселi м льти +
Єралаш
08.15 Т/с "Др зi"
08.45 ТСН
09.00, 18.30 Т/с "Усi
жiн и — вiдьми"
10.00 Т/с "Сестри"
11.00 Т/с "На риболовлю"
11.30 Єралаш
12.00 М/с "Е с алiб р-2"
13.00 Т/с "За що тебе
люблю-3"
14.00 ТСН
14.20 Т/с "Сiм мачо"
15.30 Т/с "Усе враховано"
16.30 С довi справи
17.30 Т/с "Др зi"
19.30 ТСН
20.15 Т/с "5 хвилин до
метро"
21.15 Т/с "Той, хто
примнож є см то "
22.10 Х/ф "Тремтiння
землi-2"
00.35 Т/с "Клiєнт завжди
мертвий"

06.05 Квадратний метр
07.00, 08.00, 12.00, 16.00 Новини
08.50, 17.50 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
09.55 Х/ф "Третiй принц"
12.15 Т/с "Таємнича остя"
13.20 Т/с "Сестри"
14.15 КВН-2006
15.55 Т/с "Ледарi"
16.55 Ключовий момент
18.55 Т/с "Вовчиця"
19.50 Т/с "Зачарована
дiльниця"
21.00 Подробицi
21.35 Т/с "Чоловi и не
плач ть"
22.35 Т/с "КДБ смо iн "

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/с "Веселi мелодiї"
15.00 М/с "Вели а ни а
природи"
15.30 М/с "Близню и Крамп"
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 Т/с "Кiмната смiх "

06.00 Са ндтре и
07.10 Дитячий сеанс
08.30 Кiнотрейлери
08.55 Т/с "Вiчний по ли "
10.30 Корот ий метр
11.00 Х/ф "Карпатсь е
золото"
12.55 Кiнотрейлери
13.25 Х/ф "Ба сi Мело н"
15.20 Корот ий метр
15.55 Дитячий сеанс
17.35 Кiнофайли
17.50 Х/ф "Анна Каренiна"
20.40 Дитяча аз а
21.00 Х/ф "Ланцю и"
23.10 Постер-шо
00.00 Опiвнiчна спе а

ТЕРМІНОВО КУПЛЮ
2-3- імнатн
вартир в
м. Виш ороді хазяїна.
Посередни ам не
т рб вати. Тел:
8 (067) 500-92-35 №374

06.00, 14.10 М льтфiльм
06.45 М/с "Подорож мин ле"
07.10 Одвiчнi iстини
07.20 Вiсни роботодавця
07.30 СТН
08.00 СТН-спорт
08.30 Д/с "Живi ле енди моря"
09.00 Дiм живих iсторiй
09.20 Х/ф "Золотий са "
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"
14.30 Київ ласичний
15.00 М/с "Iнопланетяни"
15.30, 17.30, 20.30, 23.30 СТН
16.30 С пер ни а
17.00 Телес ол
17.10 Дивосвiт дитинства
17.50 Д/с "Подорож нав оло
свiт "
18.30 Шлях до спiх
18.50 Свiт бiзнес
19.00 У центрi ва и
21.15 Х/ф "Ле i рошi"
23.00 Добро о вечора, ияни!
23.50 Т/с "Аш"

07.00 ТК "Вiстi"
10.00, 17.25 Т/с "Приречена стати зiр ою"
10.45, 20.00, 02.15 Т/с
"Вовчиця"
11.30 Реальна фантасти а
11.45 Х/ф "У профiль i
анфас"
13.00, 16.00.19.00, 03.00
Вiстi
13.20, 16.20, 19.45, 03.40
Вiстi. Мос ва
13.35 Х/ф "З пинися,
мить зачар вання..."
15.00 М льтфiльм
15.30, 06.00 Третья ов а —
дар безцiнний
16.35 Приватне життя
18.15, 00.30 Заповiт барона
Штi лiца
20.45, 03.55 Т/с "Тай а"
21.30 Вiстi. С.-Петерб р
21.50, 05.15 Генерал
С обелєв
22.40 Острови
23.20, 04.40 Вiстi +

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК ”УКРАЇНА”

06.00 Реальнi
спостереження
06.30 Кл б-700
07.30, 22.15, 02.10 Свiтсь i
хронi и
07.50, 16.55, 00.35 Свiто ляд
09.10, 22.40 Хiт-парад
10.50 Х/ф "Брати по
ровi"
12.40 Звiряча робота
13.10 Т/с "С перпожежа"
14.00 Свiт природи ВВС
15.05, 05.35 М/с "Р ба и"
15.30 Х/ф "Устрицi з
Лозанни"
17.05 I они тваринно о свiт
18.45 Свiтовi одiссеї
19.15 Т/с
"Амери ансь ий дядеч о"
20.10 Цей дивний свiт
20.20 Сильнi свiт цьо о
20.40 Непiзнанi живi об'є ти
21.20 Т/с "Чоловiча
робота-2"
23.30 Енци лопедiя
таємниць

05.30 Т/с "Незаймана"
06.15 Сл жба розш
дiтей
06.20, 07.45, 08.45, 12.45,
18.45, 23.30, 01.55 Фа ти
06.35 Дiловi фа ти
06.55 Т/с "Пляж.
Рят вальни и Малiб "
07.50 Дiловi фа ти
08.05 33 вадратних метри
09.10 Х/ф "Пе ельний
хмарочос"
11.10 На свою олов
12.20, 13.05 Каламб р
13.20 Т/с "Полiцейсь i на
велосипедах"
14.20 Х/ф "Святоша"
16.35 Т/с "В лицi
розбитих лiхтарiв"
17.40 Т/с "Марш
Т рець о о"
19.25 33 вадратних метри
19.55 Т/с "В лицi
розбитих лiхтарiв"
21.00 Х/ф "Обло а"
00.05 Х/ф "До тор Лють"
02.15 Х/ф "Нес iнченнi
свiти Герберта Уеллса"

06.30 Добро о ран !
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
04.00 Новини
10.00 Д/ф "Генерали
мiсь их дж н лiв"
11.15 Поле ч дес
12.15 Лолiта. Без
омпле сiв
13.00, 00.30 Дете тиви
13.25 О. Аросєва.
"Се рети панi Монi и"
14.15, 21.30 Нехай
оворять
15.10 Фестиваль "Смiхота2006"
17.30 Кримiнальна Росiя
18.00, 04.05 Че ай на
мене
18.55, 04.50 Т/с
"Любов я любов"
20.00, 01.00 Час
20.30 Т/с "Близню и"
22.30 Спецрозслiд вання
23.40 Проти ночi

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
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 Доро ами раїнцiв
14.15 "Арсенал"
15.20 5 елемент
15.50 Це — У раїна!
17.15 Не перший по ляд
18.10 Територiя за он
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, 20.15, 03.00 Новий час
20.00, 21.00, 04.00 Час
22.00, 02.30 Вiд рита зона
00.50 Рестораннi новини

05.30 Ран овий ви раш
07.00 Вi на
07.15 Увесь свiт. 9 вал
08.00 Вi на
08.15 У пош ах при од
09.10 Заборонена зона
10.10 Телефiльм
10.50 Х/ф "Танцюй,
танцюй!"
13.45 Т/с "Мiс Марпл"
15.00 Увесь свiт. 9 вал
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 "Перевтiлення"
21.00 Роздiлитися
смертельно. Ч деса i сенсацiї
22.00 Вi на
22.30 Вi на. Спорт
22.40 Таємнi матерiали КДБ.
Се с i шантаж
23.50 Володимир Висоць ий.
Смерть поета
00.55 Вели а п'ятiр а

06.00 Т/с "Ейр-Амери а"
06.50 М льтфільм
08.05, 15.00 Т/с "Сабрина
— юна вiдьма"
08.40 Т/с "Флорiсьєнта-2"
09.45 Х/ф "Д'Артаньян i
три м ш етери"
13.30 Репортер
14.00 М льтфільм
15.30 Обш i побачення
16.00 Т/с "Сл хай сюди!"
16.30 Т/с "Я с азав
Джим"
17.05 Х/ф "Бетховен-5"
19.00 Репортер
19.20 Т/с "Ст денти"
20.20 Побачити все!
20.55 Т/с "Убивча сила"
22.00 Х/ф "Деннiсбеш етни завдає дар
вiдповiдь"
23.40 Репортер
00.05 Комедi- лаб
01.00 Сл жба розш
дiтей

06.00 М/ф "Повернення
Гайю"
07.20 Autonews
07.50, 17.40 Т/с "Жiн а
дзер алi"
09.00 Ф тбольний ї -енд
10.00, 18.40 Т/с
"Др жна сiмей а"
11.00 Т/с "Дов а доро а
дюнах"
12.10 ТБ-про рама
13.00, 15.30, 17.00, 21.00,
00.00 Подiї
13.30 Х/ф "При оди
Еле тронi а"
15.00 М льтфільм
15.30 Подiї
16.00 Срiбний апельсин
19.40 ТБ-про рама
20.20 Щиросердне
зiзнання
21.50 Х/ф "Бiлий ти р"
00.25 Х/ф "Малень а
Вiра"
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ТЕТ

ЕНТЕР -ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

06.00, 19.00 У центрi ва и
07.30, 15.30, 17.30, 20.30,
23.30 СТН
08.10, 18.50 Свiт бiзнес
08.20 Одвiчнi iстини
08.30, 15.00 М/с
"Iнопланетяни"
09.00 Дiм живих iсторiй
09.20 М/ф "Горбо они "
11.00 Телес ол
11.10, 15.40 Т/с "Жiн а з
ароматом ави"
12.10 Т/с "Тiнь"
13.00 М/с "Кендi, Кендi"
13.30 Х/ф "При оди
Б ратiно"
14.30 Мерiя
16.30 М льтфiльм
17.00 Е ономiчний вiсни
17.50 Д/с "Подорож нав оло
свiт "
21.15 Т/с "Повернення
Б д лая"
22.30 М зи а
23.10 Споживач
23.50 Т/с "Аш"

06.30, 11.30, 23.00 Дивись!
07.00, 18.00 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"
09.00, 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"
18.30 Вели е прання
22.00 Вi на
23.30 Т/с "Кiмната смiх "

07.10 Дитячий сеанс
08.30 Кiнофайли
08.55 Т/с "Вiчний
по ли "
11.10 Х/ф "Ч жа бiла i
рябий"
13.05 Кiнофайли
13.20 Х/ф "Анна
Каренiна"
16.05 Постер-шо
16.25 Дитячий сеанс
18.45 Х/ф "Та
тримати! Знов лi ар"
20.40 Дитяча аз а
21.00 Х/ф "Вiч-на-вiч"
23.40 Фотосесiя

07.00 ТК "Вiстi"
10.00, 17.25, 01.30 Т/с
"Приречена стати зiр ою"
10.45, 20.00, 02.15 Т/с
"Вовчиця"
11.30 Острови
12.15, 20.45, 03.55 Т/с
"Тай а"
13.00, 16.00, 19.00, 03.00
Вiстi
13.35 Х/ф "Бравi хлопцi"
14.55 М льтфiльм
15.10, 23.40, 04.55 Новини
льт ри
15.30, 06.00 Петерб р . Час i
мiсце
16.35 Приватне життя
18.15, 00.30 Г. Отс. Людина
без мас и
21.30 Вiстi. С.-Петерб р
21.50, 05.15 Ленiн радсь а
справа. Убити се ретаря
22.40 Апо риф
23.55, 06.25 Бать iвщина i
долi

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК “УКРАЇНА”

05.30 Ран овий ви раш
07.00, т08.00, 18.00 Вi на
07.15 Увесь свiт
08.15 У пош ах при од
10.00 С ботнiй вечiр
12.00 Х/ф "Ес адрон
сарiв летючих"
13.50 Т/с "Мiс Марпл"
15.00 Увесь свiт. Природнi
техноло iї. Блис ав а
16.00 Зна и
17.00 Нав оло свiт
18.15 Т/с "К ла iн i
партнери"
19.00 Х/ф "Кiднепiн "
21.00 Стародавня
пластична хiр р iя. Ч деса i
сенсацiї
22.00 Вi на
22.40 Таємнi матерiали
КДБ. Се с i шантаж
23.45 Роздiлитися
смертельно. Ч деса i
сенсацiї
00.45 Вели а п'ятiр а

06.00 Т/с "Ейр-Амери а"
07.10 М/ф "Нiч перед
Рiздвом. Мишача аз а"
14.00 Репортер
14.15 М/с "При оди Дже i
Чана"
14.40 М/с "Полiцiя раїни
азо "
15.10 Т/с "Сабрина —
юна вiдьма"
15.35 Обш i побачення
16.05 Т/с "Сл хай сюди!"
16.35 Т/с "Я с азав
Джим"
17.05 Т/с "Убивча сила"
18.00 Т/с "Комiсар Ре с"
19.00 Репортер
19.10 Спортрепортер
19.20 Т/с "Ст денти"
20.25 Побачити все!
21.00 Т/с "Убивча сила"
22.05 Х/ф "Змовни и"
23.55 Репортер
00.15 Х/ф "Подвiйна
платина"
02.05 Х/ф "Рiздво з Вiллi
В фом"

06.00 Д/ф "Лялеч и"
06.30, 13.00, 15.30,
17.00, 21.00, 00.00 Подiї
07.20 Срiбний апельсин
07.50 Т/с "Жiн а
дзер алi"
09.00 Ф тбол в особах
09.40 М льтфiльм
10.00 Т/с "Др жна
сiмей а"
11.00 Т/с "Дов а
доро а дюнах"
13.30 Х/ф "При оди
Еле тронi а"
15.00 М льтфільм
16.00 Срiбний апельсин
17.40 Т/с "Жiн а
дзер алi"
18.40 Т/с "Др жна
сiмей а"
21.50 Х/ф "Тiль и
найсильнiшi"
00.25 Х/ф "Бiлий
ти р"
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06.10, 06.30, 07.00, 08.00
Новини
08.30 Фондова панорама
09.00, 19.00 Дiловий свiт
09.20 Т/с "Ходiння по
м ах"
10.35 Т/с "Мач ха"
11.20, 22.40, 01.30, 05.05
Сл жба розш дiтей
11.55 Т/с "Таємниця
блис чо о аменю"
13.05 Д/с "Терiон"
13.35 Далi б де...
15.40 Iнди о
16.00 М льтфільм
16.25 Т/с "15.0"
17.00 Новини ЄС
17.10 Д/с "Ди i враження"
17.40 Т/с "Мач ха"
18.30 У раїнсь ий вимiр
19.20 Х/ф "Мар Твен
проти"
20.35 Вечiрня аз а
21.00 Новини
22.00 Ле енди ф тбол
22.50 Трiй а. Кено
23.00 Пiдс м и

06.10, 06.30, 07.00, 08.00
Новини
08.45 Ран овi поради
09.20 Т/с "Крах
iнженера Гарiна"
10.25 Т/с "Мач ха"
11.15, 01.30, 05.00 Сл жба
розш
дiтей
12.00 Т/с "Таємниця
блис чо о аменю"
13.15 Д/с "Терiон"
13.50 В остях ...
15.10 М/с "Черепаш им танти нiндзя"
15.35 Iнди о
16.00 М льтфільм
16.30 Т/с "15.0"
17.10 Д/с "Ди i враження"
17.40 Т/с "Мач ха"
18.30 У раїнсь ий вимiр
19.15 Х/ф "Чорна
троянда — емблема
печалi, червона троянда
— емблема охання"
20.30 Вечiрня аз а
21.00 Новини
22.15 Д/ф "Знайди собi
др а"
22.50 С перлото. Трiй а.
23.00 Пiдс м и
23.35 По ляд

07.30 ТСН
07.45 Веселi м льти +
Єралаш
08.15 Т/с "Др зi"
08.45 ТСН
09.00, 18.30 Т/с "Усi
жiн и — вiдьми"
10.00 Т/с "Сестри"
11.00 Т/с "5 хвилин до
метро"
12.00 М/с "Е с алiб р-2"
13.00 Т/с "За що тебе
люблю-3"
14.00 ТСН
14.20 Т/с "Сiм мачо"
15.30 Т/с "Усе
враховано"
16.30 С довi справи
17.30 Т/с "Др зi"
19.30 ТСН
20.15 Т/с "5 хвилин до
метро"
21.15 Т/с "Той, хто
примнож є см то "
22.15 Х/ф "Сезон лохiв"
00.00 ТСН

06.05 Ключовий момент
06.45, 07.35, 16.25
М льтфiльм
07.00, 08.00, 12.00, 16.00
Новини
07.15 Ран ова iмнасти а
07.45 Уро и обережностi
08.15 Мелорама
08.55, 17.45 Т/с "Приречена стати зiр ою"
10.00 Х/ф "Принцсамозванець"
12.15 Т/с "Таємнича
остя"
13.20 Т/с "Сестри"
14.20 Дис аверi
15.25 Т/с "Ледарi"
16.45 Ключовий момент
18.50 Т/с "Вовчиця"
19.50 Т/с "Зачарована
дiльниця"
21.00 Подробицi
21.25 Iнтерспорт
21.35 Т/с "Чоловi и не
плач ть"
22.35 Т/с "КДБ
смо iн "
23.40 Сл жба розш
дiтей

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

06.00, 12.50, 20.40 Непiзнанi
живi об'є ти
06.30 Кл б-700
07.00, 12.20 Звiряча робота
07.30, 10.10, 22.15, 02.15
Свiтсь i хронi и
07.50, 16.45, 00.45 Свiто ляд
07.55, 04.05 Свiт, я ий
шо є
08.40, 18.45 Свiтовi одiссеї
09.10, 22.40 Хiт-парад
10.30, 14.00 Свiт природи
ВВС
11.30, 16.55 I они
тваринно о свiт
13.20, 23.35 Енци лопедiя
таємниць
14.55, 20.05 Цей дивний свiт
15.20, 05.35 М/с "Р ба и"
15.50, 19.15 Т/с
"Амери ансь ий дядеч о"
17.50, 21.20 Т/с
"Чоловiча робота-2"
20.15 Сильнi свiт цьо о
00.05, 03.30 Т/с "Са а
про Форсайтiв"

05.30 Т/с "Незаймана"
06.20, 07.45, 08.45, 12.45,
18.45, 23.20, 01.50 Фа ти
06.35 Дiловi фа ти
06.55 Т/с "Пляж.
Рят вальни и Малiб "
07.50 Дiловi фа ти
08.05 33 вадратних метри
09.10, 14.35 Т/с "Мисливець за старовиною"
10.15 Т/с "А ентство
"Мiсячне свiтло"
11.15, 17.40 Т/с "Марш
Т рець о о"
12.20, 13.05 Каламб р
13.30 Т/с "Полiцейсь i на
велосипедах"
15.35 Т/с "Каз а про
щастя"
16.35, 19.55 Т/с "В лицi
розбитих лiхтарiв"
19.25 33 вадратних метри
21.00 Х/ф "З ризи ом для
життя"
00.00 Х/ф "Частини тiла"
02.10 Х/ф "Нес iнченнi
свiти Герберта Уеллса"

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
"Близню и"
12.15 Без омпле сiв
13.00, 00.30 Дете тиви
14.20, 21.30 Нехай оворять
15.25 Фабри а зiро .
Най раще
17.30 Поза за оном
18.00, 04.05 Федеральний
с ддя
18.55, 04.50 Т/с "Любов
я любов"
20.00, 01.00 Час
22.30 Д/ф "Ван а.
Пророцтво"
23.40 Проти ночi
01.30 Лi ар К рпатов
02.00 Х/ф "По тон iй
ризi"
03.20 Т/с "Прис орена
допомо а"

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, 20.15, 03.00
Новий час
11.40, 15.50 Це — У раїна!
13.15 Д/ф "Справа честi"
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

Продам земельн
ділян промислово о значення
Виш ородсь ом
р-ні. Тел: 8 (050)
501-60-25 № 376

Т ристична а енція "Р та-Т р".
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 № 391
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Телепро рама

22 липня 2006 ро

Виш ород

06.00
Е НСа
Т Ендтре
Р - Ф ІиЛ Ь М
ТЕТ
07.10 Дитячий сеанс
06.30, 11.30, 23.00 Дивись! 06.00 Са ндтре и
07.00 Т/с "Новi при оди
07.10 Дитячий сеанс
С иппi"
08.35 Кiнофайли
07.30, 12.00, 19.30, 00.00
08.50 Т/с "Вiчний
Дiм-2
по ли "
08.30 Т/с "Першi
10.30 Фотосесiя
поцiл н и"
11.05 Х/ф "Ч жа
09.00, 14.00, 20.30
др жина i чоловi пiд
М льтфiльм
лiж ом"
09.30 Вели е прання
10.30 Т/с "Район
13.05 Кiнофайли
Мелро з"
13.30 Х/ф "Ч жа бiла i
13.00 М льтфільм
рябий"
16.30 Т/с "Район
15.35 Фотосесiя
Беверлi-Хiллз"
15.50 Дитячий сеанс
17.30 Т/с "Першi
17.50 Кiнофайли
поцiл н и"
18.10 Х/ф "Дiвчина з
18.00 Т/с "Новi при оди
валiзою"
С иппi"
20.35 Дитяча аз а
18.30 Вели е прання
21.00 Т/с "Район
21.00 Х/ф
Беверлi-Хiллз"
"Примадонна"
22.00 Вi на
23.20 Хiт-парад
23.30 Т/с "Кiмната смiх "
00.00 Опiвнiчна спе а
00.30 Зроби менi смiшно!
01.10 Х/ф "Вiч-на-вiч"
01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
03.00 Кiнотрейлери
05.00 Сiм новин
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06.10, 06.30, 07.00, 08.00
Новини
08.45 Ран овi поради
09.00, 19.00, 21.20
Дiловий свiт
09.20 Т/с "Крах
iнженера Гарiна"
10.25 Т/с "Мач ха"
12.00 Т/с "Таємниця
блис чо о аменю"
13.15 Д/с "Терiон"
13.50 В остях ...
15.10 М льтфільм
15.35 Iнди о
16.00 М льтфільм
16.30 Т/с "15.0"
17.10 Д/с "Ди i враження"
17.40 Т/с "Мач ха"
18.30 У раїнсь ий вимiр
19.15 Х/ф "Чорна
троянда — емблема
печалi, червона троянда
— емблема охання"
20.30 Вечiрня аз а
21.00 Новини
21.45 Реверс
22.15 Д/ф "Знайди собi
др а"
22.50 С перлото. Трiй а
23.00 Пiдс м и

07.30 ТСН
07.45 Веселi м льти +
Єралаш
08.15 Т/с "Др зi"
08.45 ТСН
09.00, 18.30 Т/с "Усi
жiн и — вiдьми"
10.00 Т/с "Сестри"
11.00 Т/с "5 хвилин до
метро"
12.00 М/с "Е с алiб р-2"
13.00 Т/с "За що тебе
люблю-3"
14.00 ТСН
14.20 Т/с "Сiм мачо"
15.30 Т/с "Усе враховано"
16.30 С довi справи
17.30 Т/с "Др зi"
19.30 ТСН
20.10 ТСН. ПроСпорт
20.15 Т/с "5 хвилин до
метро"
21.15 Фестиваль "Юрмала"
23.45 ТСН
00.15, 05.55 Сл жба розш
дiтей
00.20 Т/с "Клiєнт завжди
мертвий"

06.05 Карао е на майданi
06.40, 07.35, 11.30, 16.15
М льтфiльм
07.00, 08.00, 12.00, 16.00
Новини
07.15 Ран ова iмнасти а
07.45 Уро и обережностi
08.15 Бадьоро о ран !
08.55, 17.45 Т/с
"Приречена стати зiр ою"
10.00 Х/ф "Дiвчинаперлина"
12.15 Т/с "Таємнича
остя"
13.20 Т/с "Сестри"
14.15 Дис аверi
15.15 Т/с "Ледарi"
16.45 Ключовий момент
18.50 Т/с "Вовчиця"
19.50 Т/с "Зачарована
дiльниця"
21.00 Подробицi
21.25 Iнтерспорт
21.35 Т/с "Чоловi и не
плач ть"
22.35 Т/с "КДБ смо iн "
23.35 Сл жба розш
дiтей

06.00, 19.00 У центрi ва и
07.30, 15.30, 17.30, 20.30,
23.30 СТН
08.10, 18.50 Свiт бiзнес
08.20 Одвiчнi iстини
08.30, 15.00 М/с
"Iнопланетяни"
09.00 Дiм живих iсторiй
09.20, 21.15 Т/с
"Повернення Б д лая"
10.40 В. Крищен о.
"У раїна моєм серцi"
11.10, 15.40 Т/с "Жiн а
з ароматом ави"
12.10 Т/с "Тiнь"
13.00 М/с "Кендi, Кендi"
13.30 Х/ф "При оди
Б ратiно"
16.30 Сiнема- онфетi
17.00 Молодiжна сл жба
17.50 Д/с "Подорож
нав оло свiт "
22.30 Чорний вадрат
23.00 М льтфiльм
23.50 Т/с "Аш"
00.20 Х/ф "Веселi
хлоп'ята"

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК”УКРАЇНА”

06.00, 12.50, 20.40 Непiзнанi
живi об'є ти
07.00, 12.20 Звiряча робота
07.50, 16.45, 00.45
Свiто ляд
07.55, 04.05 Свiт, я ий
шо є
08.40, 18.45 Свiтовi одiссеї
10.30, 14.00 Свiт природи
ВВС
11.30, 16.55 I они
тваринно о свiт
13.20, 23.35 Енци лопедiя
таємниць
14.55, 20.10, 03.00 Цей
дивний свiт
15.20, 05.35 М/с "Р ба и"
15.50, 19.15 Т/с
"Амери ансь ий дядеч о"
17.50, 21.20 Т/с
"Чоловiча робота-2"
20.20 Сильнi свiт цьо о
00.05, 03.25 Т/с "Са а
про Форсайтiв"

05.30 Т/с "Незаймана"
06.15 Сл жба розш
дiтей
06.20, 07.45, 08.45, 12.45,
18.45, 23.05, 01.30 Фа ти
06.35 Дiловi фа ти
06.45 300 се / од
06.55 Т/с "Пляж.
Рят вальни и Малiб "
07.50 Дiловi фа ти
08.05 33 вадратних метри
09.10, 14.35 Т/с "Мисливець за старовиною"
10.15 Т/с "А ентство
"Мiсячне свiтло"
11.15, 17.40 Т/с "Марш
Т рець о о"
12.20, 13.05 Каламб р
13.30 Т/с "Полiцейсь i на
велосипедах"
15.35 Т/с "Каз а про
щастя"
16.35, 19.55 Т/с "В лицi
розбитих лiхтарiв"
19.25 33 вадратних метри
21.00 Х/ф "Ата а на
"Королев "
23.40 Х/ф "Лепре он"

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, 20.15, 03.00
Новий час
11.40, 15.50 Це — У раїна!
13.15 Драйв
14.15, 15.20 5 елемент
16.15 Доро ами раїнцiв
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

05.30 Ран овий ви раш
07.00, 08.00, 18.00, 22.00
Вi на
07.15 Увесь свiт
08.15 Нав оло свiт
10.00 Х/ф "Охоронець"
12.00 Х/ф "Ес адрон
сарiв летючих"
13.45 Т/с "Мiс Марпл"
15.00 Увесь свiт.
Найсмертельнiшi стихiї
свiт . Шторми
16.00 Зна и
17.00 У пош ах при од
18.15 Т/с "К ла iн i
партнери"
19.00 Х/ф "Жандарм iз
Сен-Тропе"
21.00 Стародавня
пластична хiр р iя. Ч деса i
сенсацiї
22.40 Таємнi матерiали
23.50 Стародавня
пластична хiр р iя

06.55 М/ф "Нев амовнi"
08.20, 14.55 Т/с "Сабрина
— юна вiдьма"
09.00 Т/с "Флорiсьєнта-2"
10.10 Т/с "Ст денти"
11.20 Х/ф "Зни нення
Кевiна Джонсона"
13.30 Репортер
14.00 М льтфільм
15.25 Обш i побачення
15.55 Т/с "Сл хай
сюди!"
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 Побачити все!
21.00 Т/с "Убивча сила"
22.05 Х/ф "Едвард —
р а-ножицi"
00.25 Репортер
00.35 Спортрепортер
00.45 Х/ф "Принц
Вiльям"
02.20 Сл жба розш
дiтей

06.00 Д/ф "Амп ла смiх "
06.30, 13.00, 15.30, 17.00,
21.00, 00.00 Подiї
07.20 Срiбний апельсин
07.50 Т/с "Жiн а
дзер алi"
09.00 Щиросердне зiзнання
09.40 М льтфiльм
10.00 Т/с "Др жна
сiмей а"
11.00 Т/с "Дов а доро а
дюнах"
12.20 Щиросердне зiзнання
13.30 Х/ф "При оди
Еле тронi а"
16.00 Срiбний апельсин
17.40 Т/с "Др жна
сiмей а"
18.55 Ф тбол. У раїна.
"Днiпро" — "Метал р "
21.40 VIP — ви iдно, цi аво,
престижно
21.50 Х/ф "Герой"
00.25 Х/ф "Тiль и
найсильнiшi"

УТ-1

1+1

ІНТЕР

ТРК ”КИЇВ”

ТЕТ

ЕНТЕР-ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

06.05 Ми все про вас
знаємо
06.50, 07.35, 11.45, 16.20
М льтфiльм
07.00, 08.00, 12.00, 16.00
Новини
07.45 Уро и обережностi
08.15 ВВС
08.50, 17.45 Т/с "Приречена стати зiр ою"
10.00 Х/ф "Невдаха —
смiливий лицар"
12.15 Т/с "Таємнича
остя"
13.20 Т/с "Сестри"
14.15 Дис аверi.
Щоденни и вели о о
ро одила
15.25 Т/с "Ледарi"
16.40 Ми все про вас
знаємо
18.50 Т/с "Вовчиця"
19.50 Т/с "Зачарована
дiльниця"
21.00 Подробицi
21.35 Т/с "Чоловi и не
плач ть"
22.35 Т/с "КДБ
смо iн "
23.35 Сл жба розш
дiтей

06.00, 19.00 У центрi ва и
07.30, 15.30, 17.30, 20.30,
23.30 СТН
08.05, 21.05 5 хвилин
08.10, 18.50 Свiт бiзнес
08.20 Одвiчнi iстини
09.00 Дiм живих iсторiй
09.20, 21.15 Т/с
"Повернення Б д лая"
10.40 В. Крищен о.
"У раїна моєм серцi"
11.10, 15.40 Т/с "Жiн а
з ароматом ави"
12.10 Т/с "Тiнь"
13.00 Мерiя
13.40 М/с "Кендi, Кендi"
14.10 М льтфiльм
14.30 М зей iно
16.30 М зи а
17.00 Добро о вечора,
ияни!
17.50 Д/с "Подорож
нав оло свiт "
22.30 Київ ласичний
23.20 Вiсни роботодавця
23.50 Т/с "Аш"
00.20 Т/ф "У Барабанном
пров л "

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 "Кiмната смiх "
00.30 Зроби менi смiшно!
01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Сiм новин
01.15, 02.15 Сьоме небо

08.45 Т/с "Вiчний по ли "
11.15 Х/ф "Страх висоти"
13.05 Кiнофайли
13.30 Х/ф "Ч жа др жина i
чоловi пiд лiж ом"
15.30 Хiт-парад
18.35 Х/ф "Чотири листи
фанери"
20.35 Дитяча аз а
21.00 Х/ф "Хай б де
свiтло!"
23.30 Завтрашнє iно
00.00 Опiвнiчна спе а
01.05 Х/ф "Примадонна"
02.45
Кiнотрейлери
До
50 м від
03.55 Х/ф "Дiвчина з валiзою"

06.10, 06.30, 07.00, 08.00
Новини
08.35 КНУКIМ
08.45 Ран овi поради
09.00, 19.00, 21.20
Дiловий свiт
09.20 Т/с "Крах
iнженера Гарiна"
10.25 Т/с "Мач ха"
11.15, 22.45, 01.30 Сл жба
розш
дiтей
11.55 Т/с "Таємниця
блис чо о аменю"
13.05 Д/с "Терiон"
13.35 Ваш вихiд!
14.25 Авiасалон
15.15 М льтфільм
16.00 Кро до зiро
16.30 Т/с "15.0"
17.00 Новини ЄС
17.10 Д/с "Ди i враження"
17.40 Т/с "Мач ха"
18.30 У раїнсь ий вимiр
19.20 Х/ф "Заб та
мелодiя для флейти"
20.35 Вечiрня аз а
21.00 Новини
21.50 Д/ф "На шлях до
помисностi"
22.50 Трiй а. Кено
23.00 Пiдс м и
23.35 По ляд

ТОНІС
06.00, 12.45, 20.40
Непiзнанi живi об'є ти
07.00, 12.20 Звiряча робота
07.30, 10.10, 22.15, 02.15
Свiтсь i хронi и
07.50, 16.45, 00.45
Свiто ляд
08.40, 18.45 Свiтовi одiссеї
09.10, 22.40 Хiт-парад
10.30, 14.00 Свiт природи
ВВС
11.30, 16.55 I они
тваринно о свiт
13.15, 23.35 Енци лопедiя
таємниць
14.55, 02.30, 04.40 Цей
дивний свiт
15.20 М/с "Р ба и"
15.50, 19.15 Т/с "Америансь ий дядеч о"
17.50, 21.20 Т/с
"Чоловiча робота-2"
20.15 Сильнi свiт цьо о
00.05, 03.25 Т/с "Са а
про Форсайтiв"
00.50, 05.10 М/ф
"Єван елiон"

07.30 ТСН
07.45 Веселi м льти +
Єралаш
08.15 Т/с "Др зi"
08.45 ТСН
09.00, 18.30 Т/с "Усi
жiн и — вiдьми"
10.00 Т/с "Сестри"
11.00 Т/с "5 хвилин до
метро"
12.00 М/с "Е с алiб р-2"
13.00 Т/с "За що тебе
люблю-3"
14.00 ТСН
14.20 Т/с "Сiм мачо"
15.30 Т/с "Усе
враховано"
16.30 С довi справи
17.30 Т/с "Др зi"
19.30 ТСН
20.15 Т/с "5 хвилин до
метро"
21.15 Фестиваль
"Юрмала"
00.05 ТСН
00.35, 06.15 Сл жба
розш
дiтей
00.40 Т/с "Клiєнт
завжди мертвий"

ICTV
05.30 Т/с "Незаймана"
06.20, 07.45, 08.45, 12.45,
18.45, 23.30, 02.15 Фа ти
06.35 Дiловi фа ти
06.55 Т/с "Пляж.
Рят вальни и Малiб "
07.50 Дiловi фа ти
07.55, 08.55, 19.10, 23.45
Спорт
08.05 33 вадратних метри
09.10 Т/с "Мисливець за
старовиною"
10.15 Т/с "А ентство
"Мiсячне свiтло"
11.15, 17.40 Т/с "Марш
Т рець о о"
12.20, 13.05 Каламб р
13.30 Т/с "Полiцейсь i на
велосипедах"
14.35 Т/с "Мисливець за
старовиною"
15.35 Т/с "Каз а про
щастя"
16.35, 19.55 Т/с "В лицi
розбитих лiхтарiв"
19.25 33 вадратних метри
21.00 Х/ф "Втеча"
00.05 Х/ф "Останнє
тат ювання"

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
"Близню и"
12.15 Лолiта. Без
омпле сiв
13.00, 00.30 Дете тиви
14.15, 21.30 Нехай
оворять
15.05 Єралаш
15.20 КВН-2006
17.30 Поза за оном
18.00, 04.05
Федеральний с ддя
18.55, 04.50 Т/с
"Любов я любов"
20.00, 01.00 Час
22.30 Д/ф "Божевiлля
вели о о мiста"
23.40 Д/ф "Усенародний
Володя"
01.30 Лi ар К рпатов

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

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
"Близню и"
12.15 Лолiта. Без омпле сiв
13.00, 00.25 Дете тиви
14.15, 21.30 Нехай оворять
15.10 Зiр и мор
17.30 Поза за оном
18.55, 04.50 Т/с "Любов
я любов"
20.00, 01.00 Час
22.30 А. Крас о. Не схожий
на артиста
23.40 Ш ачi
01.30 Лi ар К рпатов
02.00 Х/ф "При оди
Петрова i Васєч iна,
звичайнi i неймовiрнi"
03.10 Т/с "Прис орена
допомо а-2"
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.
Кожнi 30 хв.
07.50, 01.20 Автопiлотновини
09.30, 23.15, 02.10, 05.35
Час-тайм
10.00 — 18.00 Час новин.
Що одини
10.15 Час оментарiв
10.55 — 18.55 IнфоВi но.
Що одини
11.15, 19.20, 20.15, 03.00
Новий час
11.40, 15.50 Це — У раїна!
13.15 Д/ф "Справа честi"
14.15, 15.20 5 елемент
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

СТБ
05.30 Ран овий ви раш
07.00, 08.00, 18.00 Вi на
07.15, 15.00 Увесь свiт
08.15 У пош ах при од
10.15 Х/ф "Жандарм iз
Сен-Тропе"
12.10 Х/ф "Таємниця
записної ниж и"
13.55 Т/с "Мiс Марпл"
16.00 Зна и
17.00 Нав оло свiт
18.15 Т/с "К ла iн i
партнери"
19.00 Незба ненно, але
фа т
20.00 Паралельний свiт
21.00 Пластична хiр р iя
22.00 Вi на
22.40 Таємнi матерiали

РТР-ПЛАНЕТА
07.00 ТК "Вiстi"
10.00, 17.25, 01.30 Т/с
"Приречена стати зiр ою"
10.45, 20.00, 02.15 Т/с
"Вовчиця"
11.30 До ментальна
амера
12.15, 20.45, 03.55 Т/с
"Тай а"
13.00, 16.00, 19.00, 03.00
Вiстi
13.35 Х/ф "Останнiй
ейм"
14.55 М льтфiльм
15.30, 06.00 Хто там...
16.35 Приватне життя
18.15 I. Мойсеєв. Сто ро iв
несамiтностi
21.30 Вiстi. С.-Петерб р
21.50, 05.15 Генiй з
"шараш и". Авiа онстр тор
Бартiнi
22.40 Романти а романс
23.20, 04.40 Вiстi +

07.00 ТК "Вiстi"
10.00, 17.25 Т/с "Приречена стати зiр ою"
10.45, 20.00, 02.10 Т/с
"Вовчиця"
11.30 Чорнi дiри. Бiлi
плями
12.15, 20.45, 03.55 Т/с
"Тай а"
13.00, 16.00, 19.00, 03.00
Вiстi
13.20, 16.20, 19.45, 03.40
Вiстi. Мос ва
13.35 Х/ф "Тачан а з
пiвдня"
Києва
14.55 М льтфiльм
ПРИВАТИЗОВАНУ 15.30, 06.00 Мiднi тр би
16.35 Приватне життя
ДЛЯ СЕБЕ
18.15 К-19. Не оллiв дсь а
Тел:
iсторiя
8 (050) 383 - 63 - 35 21.30 Вiстi. С.-Петерб р
8 (044) 463 - 93 - 88 21.50, 05.15 К ринi си
8 (044) 412 - 49 - 03 проти Геббельса
№265 22.40 Епiзоди
23.35 Нова хвиля-2006

К плю ДАЧУ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК “УКРАЇНА”

08.10, 15.00 Т/с
"Сабрина — юна вiдьма"
08.50 Т/с "Флорiсьєнта-2"
09.55 Т/с "Ст денти"
11.00 Побачити все!
11.30 Х/ф "Едвард —
р а-ножицi"
13.30 Репортер
15.25 Обш i побачення
15.55 Т/с "Сл хай сюди!"
16.30 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 Побачити все!
21.00 Т/с "Убивча сила"
22.05 Х/ф "Мiй перший
хлопець, моя мама i я"
00.20 Репортер

06.00 Д/ф "Мiсяць — iнша
реальнiсть"
06.30, 13.00, 15.30, 17.00,
21.00, 00.00 Подiї
07.20 Срiбний апельсин
07.50 Т/с "Жiн а
дзер алi"
09.00 Щиросердне зiзнання
09.40 М льтфiльм
10.00 Т/с "Др жна
сiмей а"
11.00 Т/с "Дов а доро а
дюнах"
12.20 Щиросердне зiзнання
13.30 Х/ф "Без
особливо о ризи "
16.00 Срiбний апельсин
17.40 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 "Улюблена
теща"
00.00 Подiї свiтi
00.20 Х/ф "Герой"
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

СУБОТА 29 ЛИПНЯ 2006 РОКУ

П’ЯТНИЦЯ 28 ЛИПНЯ 2006 РОКУ

Виш ород

Телепро рама

22 липня 2006 ро

5

УТ-1

1+1

ІНТЕР

ТРК ”КИЇВ”

ТЕТ

ЕНТЕР-ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

06.10, 06.30, 07.00, 08.00
Новини
09.00, 19.00, 21.25 Дiловий
свiт
09.20 Т/с "Крах iнженера
Гарiна"
10.25 Т/с "Мач ха"
11.10 Надвечiр'я
12.10 Т/с "Таємниця
блис чо о аменю"
13.25 Наша пiсня
14.10 Народна сл жба
порят н — 01
14.30 Край
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
17.10 Д/с "Ди i враження"
17.40 Т/с "Мач ха"
18.30 У раїнсь ий вимiр
19.20 Х/ф "Заб та
мелодiя для флейти"
20.35 Вечiрня аз а
21.00 Новини
21.50 Ваш вихiд!
22.50 Трiй а. Кено
23.00 Пiдс м и

07.30 ТСН
07.45 Веселi м льти +
Єралаш
08.15 Т/с "Др зi"
08.45 ТСН
09.00, 18.30 Т/с "Усi
жiн и — вiдьми"
10.00 Т/с "Сестри"
11.00 Т/с "5 хвилин до
метро"
11.50 Фестиваль "Юрмала"
12.00 Т/с "Важ а дитина"
13.00 Т/с "За що тебе
люблю-3"
14.00 ТСН
14.20 Т/с "Сiм мачо"
15.30 Т/с "Усе враховано"
16.30 С довi справи
17.30 Т/с "Др зi"
19.30 ТСН
20.15 Т/с "5 хвилин до
метро"
21.15 Фестиваль "Юрмала"
00.05 ТСН
00.40 Фестиваль "Юрмала"
05.10 Т/с "Сестри"
05.55 Т/с "Др зi"
06.15 М/ф "С пер ни а"

06.05 Ми все про вас
знаємо
07.00, 08.00, 12.00, 16.00
Новини
07.15 Ран ова iмнастиа
07.35 Сiм'я вiд А до Я
08.15 ВВС
08.50,17.45 Т/с "Приречена стати зiр ою"
09.55 Х/ф "Три золотi
волосини"
12.15 Т/с "Таємнича
остя"
13.20 Т/с "Сестри"
14.25 М льтфільм
15.20 Т/с "Next-3"
16.35 Ми все про вас
знаємо
17.45 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
18.50 Т/с "Вовчиця"
19.50 Т/с "Зачарована
дiльниця"
21.00 Подробицi
21.35 Концерт
23.10 Х/ф "Зона
висад и"
01.10 Х/ф "Чоловi , що
любив жiно "

06.00 У центрi ва и
07.30, 15.30, 17.30, 20.30,
23.30 СТН
08.05, 21.05 5 хвилин
08.10, 18.50 Свiт бiзнес
08.20 Одвiчнi iстини
08.30, 15.00 М/с
"Iнопланетяни"
09.00 Дiм живих iсторiй
09.20, 21.15 Т/с
"Повернення Б д лая"
10.40 В. Крищен о.
"У раїна моєм серцi"
11.10, 15.40 Т/с "Жiн а
з ароматом ави"
12.10 Т/с "Тiнь"
13.00 Молодiжна сл жба
13.40 М/с "Кендi, Кендi"
14.10, 22.30 М льтфiльм
17.00 Споживач
17.50 Подолання
18.10 Д/с "Подорож
нав оло свiт "
19.00 У центрi ва и.
Година мера
23.50 Т/с "Аш"
00.20 Х/ф "Антон
Iванович сердиться"

06.30, 11.30, 23.00 Дивись!
07.00 Т/с "Новi при оди
С иппi"
07.30, 12.00, 19.30, 00.00
Дiм-2
08.30, 17.30 Т/с "Першi
поцiл н и"
09.30 Вели е прання
10.30 Т/с "Район
Мелро з"
13.00 М льтфільм
16.00 Єралаш
16.30, 21.00 Т/с "Район
Беверлi-Хiллз"
18.00 Х/ф "Пожежа
флi елi"
18.30 Вели е прання
23.30 Т/с "Кiмната смiх "

07.10 Дитячий сеанс
08.30 Кiнофайли
08.40 Т/с "Вiчний по ли "
10.50 Завтрашнє iно
11.20 Х/ф "Чотири листи
фанери"
13.10 Кiнофайли
13.35 Х/ф "Страх висоти"
15.35 Завтрашнє iно
15.50 Дитячий сеанс
17.25 Кiнофайли
17.40 Х/ф "Нездiйснене"
20.35 Кiно алендар
21.00 Х/ф "Люди-тiнi"
23.20 Кiнофайли
00.00 Опiвнiчна спе а

07.00 ТК "Вiстi"
10.00, 17.25 Т/с "Приречена стати зiр ою"
10.45, 20.00, 02.15 Т/с
"Вовчиця"
11.30 Епiзоди
12.15 Т/с "Тай а"
13.00, 16.00, 19.00, 03.00
Вiстi
13.20, 19.45, 03.40 Вiстi
13.35 Х/ф "Випад ова
адреса"
14.55 М льтфiльм
15.10 Новини льт ри
15.30, 06.25 Iнтер@ тив
16.20 Вiстi. Пiвнiчний Каваз
16.35 "Аншла " i омпанiя
18.15 Моя срiбна ля
20.45, 03.55 Т/ф "Вов и i
вiвцi"
23.20 Нова хвиля-2006

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК ”УКРАЇНА”

05.30 Ран овий ви раш
07.00, 08.00, 18.00 Вi на
07.15, 15.00 Увесь свiт
08.15 Нав оло свiт
10.05 Незба ненно, але
фа т
11.00 Паралельний свiт
12.00 Х/ф "Два бере и"
13.40 Т/с "Мiс Марпл"
15.00 Увесь свiт. Справжнє
обличчя ра анiв
16.00 Зна и
17.00 У пош ах при од
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
22.40 Х/ф "Дiаманти для
ди тат ри пролетарiат "
01.40 Вели а п'ятiр а

06.05 Сл жба розш
дiтей
06.10 Т/с "Ейр-Амери а"
07.00 М/ф "Лапич —
малень е мишеня"
08.35, 14.55 Т/с
"Сабрина — юна вiдьма"
09.10 Т/с "Флорiсьєнта-2"
10.20 Т/с "Ст денти"
11.25 Х/ф "Мiй перший
хлопець, моя мама i я"
13.30 Репортер
14.00 М льтфільм
15.25 Обш i побачення
15.55 Т/с "Сл хай сюди!"
16.25 Т/с "Я с азав
Джим"
16.55 Т/с "Убивча сила"
18.00, 06.25 Т/с "Комiсар
Ре с"
19.00 Репортер
19.10, 00.15 Спортрепортер
19.20 Т/с "Дале обiйни и"
20.25 Побачити все!
21.05 Х/ф "То iйсь ий
роз лад"
23.25 Се с

06.00 Д/ф "Люди Х"
06.30, 13.00, 15.30, 17.00,
21.00, 00.00 Подiї
07.20 Срiбний апельсин
07.50 Т/с "Жiн а
дзер алi"
09.00 Щиросердне зiзнання
09.40, 05.20 М льтфiльм
10.00 Т/с "Др жна
сiмей а"
11.00 Д/ф "Завiт Шамiля"
12.20 Щиросердне зiзнання
13.30 Х/ф "Бiляв а за
ро ом"
16.00 Срiбний апельсин
17.40 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 Г мор
23.20 Ф тбол в особах
00.00 Подiї свiтi
00.25 Х/ф "Улюблена
теща"
02.30 Подiї
02.50 Подiї. Спорт
03.00 Телетеатр

ТРК “КИЇВ”

ТЕТ

ЕНТЕР ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

06.00 У центрi ва и.
Година мера
07.30, 15.30, 17.30,
20.30, 23.30 СТН
08.30 М/с "Iнопланетяни"
08.50 Вiсни роботодавця
09.00, 16.10 М льтфiльм
09.20 Т/с "Повернення
Б д лая"
10.40 Форм ла здоров'я
11.00 Е ономiчний вiсни
12.15 Таємниця
Ма роп лоса
12.30 М/с "Сторiн ами
Вели ої ни и"
13.00 Х/ф "Король-олень"
14.30 Д/с "Живi ле енди
моря"
15.00 Авто ласи а
15.40 Д/с "Дивовижнi
стайнi"
17.00 Концерт
17.50 Гаряча тема
18.30 Шлях до спiх
18.45 Споживач
19.00 Д/с "Нашi воро и
— тварини"
20.15 Корпорацiя "Сiмба"
21.10 Чорний вадрат
21.40 Х/ф "Елiсо, мила
Елiсо"
23.50 Д/с "Мистецтво
виживання"

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, 20.30 М льтфiльм
10.00 М/с "Веселi мелодiї"
10.30 Ти — с пермодель-2
13.00 Т/с "Саммерленд"
14.00 Х/ф "А адемiя пана
Кля си"
16.00 Т/с "Неш Бриджес"
17.00 Ти — с пермодель-2
18.00 Єралаш
18.30 Слава за хвилин
21.00 Т/с "Саммерленд"
22.00 Заборонена зона
23.30 Т/с "Кiмната смiх "
00.30 Зроби менi смiшно!
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, 12.45, 22.35 Непiзнанi живi об'є ти
06.30 Кл б-700
07.00, 12.15 Звiряча
робота
07.30, 10.05, 02.30 Свiтсь i хронi и
07.50, 16.45, 00.45 Свiтоляд
07.55, 15.15 Свiт, я ий
шо є
08.40, 18.40 Свiтовi
одiссеї
09.10 Хiт-парад
10.30, 13.50 Свiт природи ВВС
11.30, 16.55 I они тваринно о свiт
13.15 Енци лопедiя таємниць
14.45, 20.40 Цей дивний
свiт
15.50 Т/с "Америансь ий дядеч о"
17.50 Т/с "Чоловiча
робота-2"
19.15 Най раще...
20.15 Сильнi свiт цьо о
21.35 Т/с "С перпожежа"
23.35 Таємницi, ч деса,
чарiвництво

06.15 Сл жба розш
дiтей
06.20, 07.45, 08.45, 12.45,
18.45, 23.05, 01.55 Фа ти
06.35 Дiловi фа ти
06.55 Т/с "Пляж.
Рят вальни и Малiб "
07.50 Дiловi фа ти
07.55, 08.55, 19.10, 23.20
Спорт
08.05 33 вадратних метри
09.10, 14.35 Т/с "Мисливець за старовиною"
10.15 Т/с "А ентство
"Мiсячне свiтло"
11.15 Т/с "Марш
Т рець о о"
12.20, 13.05 Каламб р
13.35 Т/с "Полiцейсь i
на велосипедах"
15.35 Т/с "Каз а про
щастя"
16.40, 19.55 Т/с "В лицi
розбитих лiхтарiв"
17.45 Ш ола ремонт
19.25 33 вадратних метри
21.00 Х/ф
"Заморожений
алiфорнiєць"
23.40 Автопар

УТ-1

1+1

06.00 Ран ова молитва
06.10 Пiдс м и
06.55 Темни
07.40 М льтфiльм
08.00 КНУКIМ
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 Х/ф "Шап а Мономаха"
11.25 Хто домi хазяїн?
11.45 Чотири стiни
12.05 М зи а
12.30 Вихiднi по- раїнсь и
12.50 Живе ба атство У раїни
13.20 На проб
13.30 Контрольний па ет
14.50 Перехрестя
15.20 Х/ф "Вiдьма"
17.20 Рада
18.00 Наша пiсня
18.45 Х/ф "Убити дра она"
20.45 Ме алот
21.00 Новини
21.45 Т/с "Граф МонтеКрiсто"
22.40, 01.30, 05.45 Сл жба
розш дiтей
22.45 С перлото. Трiй а
23.00 Ле i рошi

07.00 Бо атирсь i i ри
08.00 Прихована амера
09.00 Хто там?
09.50 М/ф "Нiч перед
Рiздвом"
10.40 Смачна раїна
11.40 Кiно деталях
12.30, 23.00, 23.30
Фестиваль "Юрмала"
12.40 Т/с "Дете тив без
лiцензiї"
13.45 Т/с "Джо ї"
14.45 Х/ф "Пiрати
Силi онової долини"
16.40 Найроз мнiший
18.20 Т/с "Моя
пре расна нянь а"
19.30 ТСН
20.05 Юрмала. Вечiр Р.
Па лса
03.50 Кiно деталях
04.40 Хронi и Фортинбраса
05.15 Смачна раїна
06.00 М/ф "С пер ни а"

06.10, 18.45, 05.05
06.30 Добро о ран !
Київсь ий час
08.00, 11.00, 14.00, 17.00
06.20, 09.55, 12.35, 13.55,
Новини
23.50 О ляд преси
10.00 Малахов +
07.00 — 09.00 Час новин
11.15 Т/с "Близню и"
07.50, 01.20 Автопiлотновини
12.15 Лолiта. Без
10.00 — 18.00 Час новин
омпле сiв
10.15 Час оментарiв
13.00 Дете тиви
10.55 — 18.55 IнфоВi но
14.15, 22.20 Нехай
11.15, 19.20, 20.15, 03.00
оворять
Новий час
15.10 Єралаш
11.40, 15.50 Це — У раїна!
13.15 Доро ами раїнцiв
15.30 Рози раш
14.15 Страва вiд шефа
17.30 Поза за оном
14.35 Та а орисна
18.00 Поле ч дес
страхов а
18.55, 04.20 Т/с
15.20 5 елемент
"Любов я любов"
16.15 Драйв
20.00, 01.00 Час
17.15 "Арсенал"
20.25 Бенефiс О. Воробей 18.10 За рита зона
18.40, 19.00, 20.50, 23.00,
23.20 Х/ф "Подвiйний
00.00, 00.45, 01.25, 05.20,
об iн"
05.30 Час новин
01.25 Лi ар К рпатов
20.00, 21.00, 04.00 Час
01.55 Д/ф "Дитяча любов" 22.00, 02.30 Час за
02.40 Х/ф "Прощавай,
Гринвiчем
шпано замос ворець а!" 00.50 Рестораннi новини

ІНТЕР
06.05 Т/с "Коломбо"
07.40 М льтфiльм
08.25 М/с "Аладдiн"
08.50 Бадьоро о ран !
09.30 Смачно
10.15 Х/ф "Пiдмiнена
оролева"
11.40 Ши анемо!
12.45 Х/ф "Зять"
14.50 Х/ф "К ллзавойовни "
16.50 КВН-2006
18.40 Х/ф "Б меран "
21.00 Подробицi
21.25 Iнтерспорт
21.35 Х/ф "Розпечена
с бота"
23.55 Х/ф "Ронiн"
02.10 Х/ф
"Протистояння"
03.35 Х/ф "Мисливцi на
привидiв-2"
05.15 Х/ф "Небесний
тихохiд"

Ма азин "Дім і Сад"
на постійн робот ПОТРІБНІ:
ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИК,
зарплата від 1 200 рн.,
ВАНТАЖНИКИ, зарплата від 800 рн.
По довід и звертатися за адресою:
м. Виш ород, в л. Київсь а, 5. тел:
53-703, 23-962 № 395

06.00 Са ндтре и
07.05 Дитячий сеанс
08.35 Кiнофайли
08.45 Х/ф "Нездiйснене"
11.30 Кiно алендар
11.45 Х/ф "101 iлометр"
13.50 Кiнофайли
14.05 Х/ф "Зiна-Зiн ля"
15.45 Кiно алендар
16.05 Дитячий сеанс
17.50 Кiнофайли
18.15 Х/ф
"Неаполiтансь ий
дете тив"
20.30 Топ-10. Са ндтре и
21.00 Х/ф "Кiль а
любовних iсторiй"
22.55 Кiнофайли
23.10 Х/ф "Люди-тiнi"
00.55 Кiнотрейлери

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

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 23.25 Цей дивний
свiт
06.30 Сильнi свiт цьо о
06.50, 03.25 Свiто ляд
07.05 Цiл ом неймовiрно
07.35 Свiт, що шо є
08.50 Свiтовi одiссеї
09.20 Свiт тварин
09.50 Звiряча робота
10.20 Свiт природи ВВС
12.30 Е стремi с
12.50 Безстрашнi
13.20 Цей дивний свiт
13.45 Най расивiшi
б дин и свiт
14.15, 05.25 Подорож на
рай свiт
15.10 Мiста свiт
15.50 Хiт-парад
16.50 Розва и ба атiїв
18.40 Спецпрое т
19.00 Се рети археоло iї
19.35 Тваринний жах
20.00 Анатомiя атастроф
21.00 Х/ф "Ти мене
одна"
22.55 Дива и
23.55 М/ф "Остання
с бмарина"
02.05 Таємницi, ч деса,
чарiвництво

07.05 Х/ф "Доживемо
до понедiл а"
09.10 Автопар
10.00 На свою олов
11.10 Т/с "Леся + Рома"
11.50 Ш ола ремонт
12.45 Фа ти
13.05 М/с "Амери ансь ий
тат сь"
14.15 Пiймати злодiя
14.50 Х/ф "Вели а
бiй а"
16.45 Х/ф "Заморожений алiфорнiєць"
18.45 Фа ти
19.05 Квартирне питання
19.55 Х/ф "Шт чний
роз м"
23.00 Х/ф "Басейн"
01.00 Х/ф "Банди НьюЙор а"
03.45 Х/ф "Iнтри ан"
05.05 Х/ф "З життя
начальни а арно о розш
"

06.30 Генiї та лиходiї
07.00, 09.00, 11.00, 17.00
Новини
07.10 Х/ф "Афри анич"
09.30 Здоров'я
11.10 Сма
11.30, 00.10 Фазенда
12.00 Д/ф "Жива мертва
вода"
12.55 Х/ф "Iдеальний
чоловi "
14.35 Вели i династiї
15.35 Смiшнi люди
17.10 Д/ф "Мафiя
жебра iв"
18.00 Хто хоче стати
мiльйонером?
18.55, 20.20 Старi пiснi про
оловне
20.00, 01.00 Час
22.15 Х/ф "Китайсь ий
сервiз"
01.20 Бенефiс
С. Крамарова

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, 20.15, 03.00
Новий час
11.40, 15.50 Це — У раїна!
13.15 Доро ами раїнцiв
14.15 Страва вiд шефа
14.35 Та а орисна
страхов а
15.20 5 елемент
16.15 Драйв
17.15 "Арсенал"
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

07.00 Х/ф "Йшов
четвертий рi вiйни"
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 "Г р "
18.00 Неймовiрнi iсторiї
охання
19.00 Заборонена зона
20.00 С ботнiй вечiр
22.00 Х/ф "Чотири пера"
00.50 Х/ф "Коханець"
02.50 Вели а п'ятiр а

08.25 Х/ф "Усмiш а, я
тебе"
10.25 Ульотна вiдп ст а
11.05 Жертва моди
11.40 Алло, араж!
12.10 Р йнiвни и мiфiв
13.20 Х/ф "Лепре они"
17.00 Х/ф "Селю и з
Беверлi-Хiллз"
19.00 Репортер
19.10 Спортрепортер
19.20 Х/ф "Пiдземелля
дра онiв"
21.15 Х/ф "Замiна"
23.40 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. Тарасовсь а, 19-б, тел:
8 (066) 150-41-13, 8 (044) 289-73-97 № 360

07.00 ТК "Вiстi"
10.00 "Городо "
10.30 Блеф- л б
11.10 Рiзночитання
11.40 Бiблiйний сюжет
12.30 За сiмома печат ами
13.00, 16.00, 19.00, 03.00
Вiстi
13.15 Х/ф "Трест, що
лопн в"
14.20 Надбання респ блi и
14.35 Кiмната смiх
15.20 Ма iя iно
16.20 Вiстi. Мос ва
16.55 Форм ла влади. Б.
Црвен овсь ий —
президент Ма едонiї
17.20 Федiр Хитр
17.50 Нав оло свiт
19.20, 03.20 Чесний
дете тив
19.45, 03.50 Нав оло смiх .
Нон-стоп
21.25 Нова хвиля-2006
23.30 У "Город "
23.40 Х/ф "Трест, що
лопн в"

ТРК “УКРАЇНА”
06.30, 09.00, 21.00 Подiї
06.55 Подiї. Спорт
07.10 Х/ф "Бiляв а за
ро ом"
09.40 VIP — ви iдно,
цi аво, престижно
09.50 Срiбний апельсин
11.00 Х/ф "Три
талери"
15.25 Х/ф "Чародiї"
18.10 ТБ-про рама
18.55 Ф тбол. У раїна.
"Метал р " — "Динамо"
(К)
21.50 Х/ф "Дев'ять
ярдiв-2"
00.00 Подiї свiтi
00.20 Х/ф "Я б ти?"
02.30 Подiї
02.55 Подiї. Спорт
03.10 Телетеатр
04.30 Подiї
04.50 Подiї. Спорт
05.00 Х/ф "Чародiї"
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ІНТЕР

06.00 Ран ова молитва
06.10, 23.35 Д/ф "С iль и
Росiї нафти i роз мних людей"
08.10 Авто онтинент
08.35 Патрiот
09.10 Кро до зiро
09.40 Вчимося плавати
10.00 Телефорт на
10.50 Е iпаж
11.15 Нова армiя
11.50 Унi альна У раїна
12.10 Сiльсь ий час
13.00 Здоров'я
13.30 Кордон
13.50 А дiєнцiя
14.20 Вi но в Амери
14.45 Бла овiсни
15.20 Милосердя
15.40 Олiмпiйсь а слава
У раїни
16.15 Х/ф "Два апiтани"
17.50 В остях ...
18.40 Дiловий свiт. Тиждень
19.20 Х/ф "За оханi серця"
21.00 Новини
21.40 Далi б де...
22.25 Е iпаж
22.50 Трiй а. Кено
23.00 Ера бiзнес . Пiдс м и

07.00, 22.50 Бо с посправжньом . С. Iбра имов —
Р. А стин
08.00 Т/с "Джо ї"
10.00 Юрмала. Вечiр Р. Па лса
12.30 Т/с "Дете тив без
лiцензiї"
13.40 Бо атирсь i i ри
14.30 Х/ф "Той, що пра не
на ор "
16.40 Концерт "Хорошi пiснi"
18.20 Т/с "Моя пре расна
нянь а"
19.30 ТСН
20.00 Фестиваль "Юрмала"
23.50
Х/ф "ВМІСЦЕ
ндер iнди"
ШУКАЮ
ПІД

МАГАЗИН промтоварів від 15 до 25 м2,
8 (044) 516-16-10
(дом.) ввечері
8 (096) 480-79-33

06.25 М льтфiльм
06.55 Про инься i спiвай!
07.45 М льтфільм
08.40 Х/ф "Спляча
рас ня"
10.40 Квадратний метр
11.35 Карао е на майданi
12.20 Усе для тебе
13.20 Мелорама
14.00 ВВС. Жива природа-3.
Серен етi
15.05 Х/ф "Iван
Васильович змiнює
професiю"
17.05 Х/ф "По и ти спав"
19.10 Фестиваль
21.00 Подробицi
21.30 Х/ф "Бiляв а
за онi-2"
23.25 На ф тбол!
00.00 Х/ф "Полювання за
"Червоним Жовтнем"
02.30 Х/ф "Диво ори.
Iсторiя родини Кiн ейд"
04.00 Х/ф "Iс ра"

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

06.15 Тваринний жах
06.45, 02.30 Свiто ляд
07.00 Звiряча робота
07.25, 15.45 Хiт-парад
08.20, 16.40 Розва и
ба атiїв
09.15 Е стремi с
09.35 Безстрашнi
10.00, 05.05 Подорож на
рай свiт
11.00 Дива и
11.30 Цей дивний свiт
11.55 Най расивiшi
б дин и свiт
12.25 Х/ф "Вождь Бiле
Перо"
13.50 Мiста свiт
14.20 Се рети археоло iї
14.50 Анатомiя атастроф
17.25 Х/ф "Остання
справа Варено о"
18.55 М/ф "Остання
с бмарина"
21.15 Х/ф "Альфонс"
22.50, 02.50 Вiдьми
01.40 Непiзнанi живi
об'є ти

06.35 Фа ти
06.55 М/ф "Лi ар
Ойболить"
08.20 Х/ф "Вели а
бiй а"
10.20 Пiймати злодiя
10.55 Квартирне питання
11.45 Фабри а раси
12.45 Фа ти
13.05 М льтфільм
15.35 Х/ф "Шт чний
роз м"
18.45 Фа ти
19.10 Т/с "Леся +
Рома"
19.50 Х/ф "Банди
Нью-Йор а"
23.20 Х/ф "М зей
вос ових фi р-2.
За бленi часi"
01.35 Х/ф "База
Клейтон"
03.55 Х/ф "Король i
оролева зато и
Мiсячне Сяйво"

06.30 Генiї та лиходiї
07.00, 09.00, 11.00, 17.00
Новини
07.05 Х/ф "Не б ло б
щастя..."
09.05 Ш ачi
09.55 Д/ф "Ван а.
Пророцтво"
11.05 Неп тнi нотат и
11.25 Єралаш
11.55 А. Крас о. Не схожий
на артиста
13.00 Ф тбол. Росiя. "Сат рн"
— "Ло омотив". У перервi —
Новини
15.00 Х/ф "72 метри"
17.50 Зiр и мор
18.25 Новi пiснi про оловне2006
20.00 Час
20.20 Рози раш
21.55 Гр па "Машина час "
00.00 Х/ф "Дядя Ваня"
01.50 Д/ф "Помста"

06.10 Київсь ий час
06.20, 15.50, 05.20 Це —
У раїна!
06.30, 07.10, 08.10, 09.10,
15.20, 22.40, 00.35, 04.55
Бiзнес-час
06.40, 07.40, 08.40, 22.30,
23.30, 00.25, 01.45, 04.45
Час спорт
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
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

ПРОДАЄМО в ілля антрацит різних маро ,
навал та фасований в міш ах 30-50 .
Низь а ціна — висо а я ість! Адреса:
м. Виш ород, Набережна, 5, територія промзони.
Тел: 8 (050) 828-58-69, (044) 434-18-59 № 218
Товариство з обмеженою відповідальністю
"АГРОХОЛДІНГ" надає в аренд офісні та
виробничі приміщення на промисловом
майданчи "Карат" за адресою: м. Виш ород,
в л. Шол ден а, 19. Довід и за тел:
8 (050) 469-22-15 № 379

ПОТРІБНІ:
— РОЗКРІЙНИК
— ШВАЧКИ

ЕНТЕР ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

07.00 М льтфiльм
07.30 СТН
08.05 З адай мелодiю
08.20 Корпорацiя "Сiмба"
08.30 Авто ласи а
09.00 Споживач
09.20 Х/ф "Марiя
Мiрабелла"
10.40 Форм ла здоров'я
11.00 Працевлашт вання.
Кро за ро ом
11.30 С пер ни а
12.00 Малята
12.30 Д/с "Таємнича
Афри а"
13.00 Х/ф "Любов
опiвднi"
15.00 Д/с "Пата онiя —
Пiвденна Земля"
15.45 Подолання
16.00 Вiзит
16.30 Х/ф "Мисливець
за бра оньєрами"
18.00 Київ ласичний
19.00 Концерт
20.30 СТН
21.10 Добро о вечора,
ияни!
22.10 Х/ф "Iнша
людина"
23.40 Д/с "Нашi воро и —
тварини"

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, 20.30 М льтфiльм
09.30 Єралаш
10.00 М/с "Веселi мелодiї"
10.30 Т/с "Непоясненi
таємницi"
13.00 Т/с "Саммерленд"
14.00 Х/ф "А адемiя
пана Кля си"
16.00 Т/с "Неш
Бриджес"
17.00 Т/с "Непоясненi
таємницi"
18.00 Єралаш
18.30 Слава за хвилин
21.00 Т/с "Саммерленд"
22.00 Заборонена зона
23.30 Т/с "Кiмната
смiх "
00.30 Зроби менi смiшно!
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
08.25 Топ-10. Са ндтре и
08.45 Х/ф "101
iлометр"
10.40 Кiнофайли
11.15 Х/ф "Зiна-Зiн ля"
13.00 Топ-10. Са ндтре и
13.25 Х/ф "Ми з вами
десь з стрiчалися"
15.45 Корот ий метр
16.15 Дитячий сеанс
17.55 Кiнофайли
18.20 Х/ф "Нещасливий
папарацi"
20.25 Топ-10.
Кiнотрейлери
21.00 Х/ф "Нес орений"
23.25 Кiнофайли
23.40 Х/ф
"Неаполiтансь ий
дете тив"
01.45 Кiнотрейлери

07.00 ТК "Вiстi"
10.00 Смiхопанорама
10.30 Сам собi режисер
11.10 Збiрна Росiї
11.40 Хто домi хазяїн?
12.10 М льтфiльм
13.00, 19.00, 03.00 Вiстi
13.15 Х/ф "Трест, що
лопн в"
14.20 Партит ри не орять
14.50 До 85-рiччя Рамта
"Там, де дитинство не
за iнч ється..."
15.30 "Фітіль"
16.10 Бiльше за любов
16.50, 04.30 Концерт,
присвячений Дню
Вiйсь ово-морсь о о
флот
18.15, 02.15 Н. Михал ов.
Росiйсь ий вибiр. Адмiрал
Колча
19.45, 03.45 Вiйна за
о еан. Пiдводни и
20.30, 06.00 Лiнiя життя
21.25 Нова хвиля-2006
23.40 Х/ф "Трест, що
лопн в"

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК “УКРАЇНА”

07.45 Цер ва Христова
08.00 Мас и-шо
08.30 Р йнiвни и мiфiв
09.35 Усмiхнiться, вас
знiмають!
10.10 Ви — очевидець
10.50 К нст амера
11.45 ЖВЛ. Т. Кр з
12.20 НЛО. Найбiльш
достовiрнi до ази
13.20 Х/ф "Казаам"
15.15 Х/ф "Пiдземелля
дра онiв"
17.35 Концерт
19.00 Репортер
19.10 Спортрепортер
19.20 Х/ф "К-9.
Приватнi дете тиви"
21.20 Х/ф "Переполох
ртожит "
23.20 Ф тбол. Гол!
00.25 Спортрепортер
00.35 Х/ф "Жiночий
пансiон"
02.30 Репортер
02.40 Зона ночi
04.40 Т/с "Ро iров а"

07.10 Х/ф "Чародiї"
09.00 Подiї
09.50 Срiбний апельсин
11.00 М/ф "Кевiн Країнi
дра онiв"
12.30 М льтфiльм
16.00 Х/ф "Провiсни и
б рi"
18.00 Autonews
18.55 Ф тбол. У раїна.
"Зоря" — "Шахтар"
21.00 Щиросердне зiзнання
22.20 Ф тбольний ї -енд

05.30 Ран овий ви раш
07.00 Неймовiрнi iсторiї
охання
07.45 Д/с "Ди а Афри а"
08.50 Д/ф "Ди а Пiвнiчна
Амери а"
09.55 Iнстин т бивати
11.00 Х/ф "Подвiйна
порцiя"
13.15 Iсторiя про нас
14.20 Заборонена зона
15.25 Телефiльм
16.00 При оломшливi
ре орди свiт
20.00 Ви ад а або
реальнiсть. Тварини —
провiсни и атастроф
21.00 Таємниця за ибелi
"Пахта ора"
22.00 Х/ф "У вiд ритом
морi"
00.15 Вели а п'ятiр а

Терміново
плю земельн ділян
під заб дов
Виш ородсь ом р-ні.
Тел: 8 (067) 388-81-37
№ 375
Адво ат. Реєстрація, перереєстрація
підприємств. Цивільні, житлові, сімейні,
римінальні справи.
Юридичні онс льтації та обсл ов вання.
Свідоцтво № 1092 від 25 жовтня 1996 ро ,
м. Виш ород, в л. Межи ірсь о о Спаса, 6.
Тел: 8 (04496) 2-50-04,
8 (067) 500-92-35 (моб.) № 373

Фірмі "Рось" терміново
потрібні на робот :

м. Київ, ст. м. “Петрів а”, зр чний рафі роботи,
тел: 8 (044) 332-32-69, 8 (050) 926-44-84 № 393
ПІДПРИЄМСТВО ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
ВОДІЯ-ЕКСПЕДИТОРА
Вимо и: ві — до 35 ро ів, знання Києва,
проживання в м. Виш ороді.
По інформацію звертатись за тел:
23-329 (з 8 до 17 од.)

Фірма (оптово-роздрібна тор івля)
запрош є на робот в м. Виш ороді:
— зав. с ладом (досвід роботи обов'яз овий)
— робітни ів с лад , — водіїв ате орії В, С
Зарплата стабільна, ре лярна та ідна.
Тел: 8 (044) 468-41-52, 8 (050) 446-74-74
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

ТЕТ

ТРК “КИЇВ”

УТ-1

№ 341

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

— 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
Автовантажні перевезення по Виш ород та
У раїні авт. "Пежо-Бо сер" V-10 м3 до 1,8 т.
Тел: 22-398, 8 (050) 410-51-19 № 397

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ

—Армат ра
—К тни
—Швелер

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

Виш ород

№392

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
"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

ПРОДАЮ "ТАВРІЮ" 1993 р., 1 400 . е., тор .
Тел: 8 (066) 733-88-26

Вели ій тор івельній
омпанії ПОТРІБНІ КАСИРИ (можна
без досвід роботи), з/п від 950 рн.
+ премія. Звертатися за адресою:
м. Виш ород, в л. Шол ден а, 1
або за телефоном:
8 (296) 2-33-38 № 372
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

Тема

Виш ород
Äî íàñ ïðèéøîâ ëèñò
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Івана К пала випадає на час
літньо о сонцестояння — 7
липня. У цей день сонце набирає найбільшої сили, природа
роз вітає, все радіє життю.
Вода в річ ах стає теплою, в ній
можна
патися. Наші пред и
обожнювали природ , по лонялися її стихіям — воді та сонцю.
Про це свідчать залиш и тих
обрядів, я і дійшли до нашо о
час , — це очищення во нем,
обливання водою, і ри на березі річо та озер.
Коли золотавий вечір впав на тихі
верби, над став ом, зал нала
м зи а та пісні. А жителі з сіх
точ ів цілими сім'ями поспішали
на свято. Давно не б ло Димері
та о о народно о дійства. Та і місце
для проведення свята вибрали
ч дове: острів серед став а, обсаджений вербами і верболозом,
зарослий різнотрав'ям, де на
димерчан же че ала імпровізована сцена, тор овельні майданчи и,
столи зі стільцями.
Зал нала пісня "Ой на Івана, та й
на К пала". І оли лядачі творили
величезне оло нав р и вели ої
пи хмиз для пально о ба аття,
на сцен вийшли дире тор Б дин
льт ри Алла Соро а та м зичний
ерівни Оле сандр Мехед з піснею "Ой зелене жито, зелене".
Під пальсь і пісні діти водять
хороводи, танцюють. Молодшим
дівчат ам баб сі та мами т т же із
бере ових вітів плет ть віноч и.

Хлопці вносять Марен , дівчата
прибирають її вітами. А зі сцени
л нає "Кр ом Маринонь и ходили
дівонь и" ви онанні Алли Соро и
та її донь и Ані — ст дент и 4- о
рс Київсь о о чилища льт ри
і мистецтв, майб тньо о працівни а
льт ри. Аня вийшла до Марени
ролі Мав и. Б в і водяний (один із
прис тніх виявив бажання ви онати
цю роль).
Д же ці авим обрядом б ло
п с ання на вод віноч ів: більша
частина лядачів пішла до води за
дівчатами, щоби побачити, я і ди
пливтим ть віноч и.
І ось хлопці запалили пальсьий во онь… Вели а
па с хих
дров оберн лася на справжню
ватр . Прийшов час стрибати через
во онь, щоб очистити себе від
сьо о недобро о. І т т почалося…
Стрибали і дорослі, і малі, бо ж всі
дії с проводж валися на ородами
— відповідними призами.
Це б в най ращий відпочино
для димерчан. Не б ло жодно о
байд жо о. Всі раділи, сміялися,
спіл валися. Бо ж д же ретельно
під от вали народне ляння працівни и БК.
Селищна рада на чолі з оловою
Клавдією Калінічен о виріш вала
ор анізаційні питання. Вели ий
внесо та ож проведення свята
зробили хлопці з м зичної во ально-інстр ментальної
р пи під
ерівництвом Юрія Майсюри.
Хочеться відзначити підприємців

селища: Світлан Стан евич, я а
вивезла свій тор івельний ларьо і
забезпечила переможців на святі
призами, а та ож Володимира
Сироват , я ий ор аніз вав святовий феєрвер та од вав сіх
без оштовною юш ою.
Свято, я о о та дов о че али
Димері, тривало до третьої одини
та д же всім сподобалось.
Корист ючись на одою, через
азет хоч зверн тися до односельців, щоб не стояли осторонь
життєвих сит ацій селища, а вносили свої пропозиції до вирішення
на альних питань. Більше а тивності, часті різних заходах та ртах х дожньої самодіяльності! Адже
таланти нас є, і їх треба розвивати та виносити на люди.
Давайте разом робити лад
власном домі, бо ми то о варті!

Галина МЕЛЬНИК,
вчитель Димерсь ої
ЗОШ І-ІІІ ст. № 1

22 липня 2006 ро

Вирощений хліб треба
зібрати без збит ів
Торі під час збирання врожаю та за отівлі р бих ормів вини ло 43 пожежі, внаслідо я их з оріло 30,5 а
хліба на орені, близь о 3
тис. тонн
р бих
ормів.
Вели і пожежі сталися в місцях збері ання врожаю на
елеваторах.
Усі тра тористи, омбайнери,
їхні помічни и, зал чені до збирання врожаю, повинні пройти
протипожежний інстр таж. Ще
до почат жнив сю зернозбиральн техні слід відремонт вати, обладнати справними
іс ро асни ами та обладнати
первинними засобами пожежеасіння, а орп си омбайнів —
заземлювальним
металевим
ланцю ом.
Забороняється сіяти олосові
льт ри на см ах відч ження залізниць і шосейних дорі . Копиці с ошеної на цих см ах трави необхідно
розташов вати на відстані щонайменше 30 м від хлібних масивів.
На хлібних масивах необхідно
мати напо отові тра тор із пл ом, пожежн або пристосован
для асіння пожеж техні .
Під час збирання врожаю
забороняється спалювати стерню та післяжнивні залиш и,
розводити ба аття на полях, щоб
не вини ли пожежі на с сідніх
полях, лісі та на торфовищах,

Ìîëîä³æíèé êâàðòàë

Äèçàéíåð Àííà Ï³íüêî
Спочат б в одя для ляльо .
Першою (ще в п'ятом
ласі!)
з'явилась спіднич а
— від
малюн
до моделі. Перероблювались речі, що залежалися
в шафі, отовий одя з ма азин
— собі, подр ам, брат . Не завжди виходило, але з часом —
зовсім не по ано. Головне:
подр и б ли в захваті.
По за інченні ш оли бать и
порадили здоб ти юридичн освіт , але бажання шити перемо ло, і
Аня вст пила до Київсь о о інстит т техноло ії дизайн вчитися на
дизайнера одя .

У 2005 році в Центрі "Дивосвіт"
з'явилась ст дія для дівчат ш ільноо ві "Театр моди" під ерівництвом Анни Пінь о та Олени Т м о.
Ще зовсім юні наставниці навчали
дітей малювати ес ізи, роїти,
шити. І ось під Новий рі народилася перша оле ція "Бал рожевом ", представляли її самі ви онавиці. А в лютом 2006- о молоді
дизайнери привезли до міста
Об хова др
оле цію з десяти
моделей — "Фабри а мод". У атеорії починаючих перше місце посів
наш "Театр мод".
Перший он рс для Анни

2004 році відб вся в інстит ті —
"С зір'я аштанів" — он рс
одно о плаття. Робота Ані Пінь о
— плаття "Ялин а". У 2005 році
Аня бере часть он рсі "Печерсь і аштани": оле ція з п'яти
моделей "Історія одно о чобіт а",
створена за мотивами раїнсь оо народно о вбрання. Після цьо о
— часть
он рсі для молодих
дизайнерів "Сезони моди. По ляд
майб тнє". Із 60 часниць до
фінальної частини разом із нашою
Анною потрапило 24. На розс д
жюрі ( с ладі я о о — провідні
раїнсь і дизайнери Ліля П стовіт
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не б ли ш оджені повітряні лінії
еле тропередач
надвисо ої
напр и.
Торі Донець ій області внаслідо спалювання стерні на полі
сільсь о осподарсь о о товариства "Червоне" Червоноармійсьо о район во онь пере ин вся
на поле сільсь о осподарсь о о
товариства "Перемо а" Вели оновосел івсь о о район . Назаал б ло знищено 6 а ячменю на
орені.
У С мсь ій області зі стерні
во онь пере ин вся на розташований поряд лісовий масив:
пожежею б ло завдано збит ів
на с м близь о 80 тис. ривень.
Випалювання стерні, л ів,
пасовищ, діляно із степовою,
водяно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залиш ів см ах відведення автомобільних дорі і
залізниць, опало о листя в парах, інших зелених насадженнях
та азонів
населених п н тах
без дозвол ор анів Державно о
онтролю сфері охорони нав олишньо о середовища або з
пор шенням мов та о о дозвол тя не за собою адміністративн відповідальність.

Андрій САМОЙЛЕНКО,
інспе тор Виш ородсь о о
РВ ГУ МНС У раїни в
Київсь ій обл

і Ві тор Анісімов) ожна часниця
представила п'ять своїх моделей.
Гот ючи свою оле цію, Анна
надихалася творами олландсь оо абстра ціоніста Піта Мондріана.
Композиція відтворена
чіт их
лініях, — прямих тах, пастельних
тонах, д же просто, але з неперевершеним ч ттям сма .
Ба ато від ів від лядачів,
інтерв'ю ж рналах "Сезони моди",
"Афіша", запрошення на наст пні
он рси — все це здоб ла наша
Аня Пінь о, дизайнер-почат івець,
що впевнено відч ває себе на фабриці моди, має свій неповторний
стиль і, сподіваємося, ці аве май“Сезони моди. По ляд майб тнє”,
б тнє в своїй професії.
Модель із оле ції Анни Пінь о
Влас. інф.

12 ì³ñÿö³â çäîðîâ’ÿ
На Заході профіла тичне відвід вання іне оло а та мамоло а два
рази на рі обов'яз ові, іна ше можна
втратити робот . Крім цьо о, захворювання, виявлене на пізній стадії,
призведе до інвалідності, й матеріальний стато знизиться в 3-4 рази.
У нашій раїні матеріальний стато і
стан здоров'я нія не пов'язані. А звідси (й сил нероз міння медичної проблеми)
відмова від профіла тично о о ляд , я ий
радить пройти дільничий терапевт.
У Виш ородсь ій ЦРЛ працюють дві
ч дові жін и: фельдшер-а шер Галина
Михайлівна Шевчен о ( абінет профіла тично о о ляд , щодня — з 9 до 16) й
молодий лі ар-цитоло Тетяна Оле сіївна
Ма ась (понеділо , вівторо , четвер, з 9
до 16,
абінет на І поверсі біля
реєстрат ри). Галина Михайлівна працює
Виш ородсь ій лі арні з 1988 ро ,
після за інчення мед чилища. Ви, приходячи на профіла тичний о ляд до неї,
повністю залежите від її с млінності в
зятті цитоло ічно о матеріал , а вона
робить це професійно. Ви навіть не
підозрюєте, що я що вас виявлять я енеб дь небла опол ччя, вона обов'яз ово
простежить весь шлях лі вання, сама
подзвонить в обласн лі арню, розпитає
про аналізи, чи б ла хір р ічна операція,

а ви про це не б дете знати, том що
Галина д же с ромна людина й ні ом не
розповість. Галина ні оли не поставить
санітарн ниж печат и, до и не о ляне
пацієнт . Узятий цитоло ічний матеріал
передасть молодом фахівцеві — Тетяні
Оле сіївні Ма ась. Незважаючи на її
молодість і невели ий стаж роботи, Тетяні є за що подя вати, насамперед — за
знання й с млінність, адже від то о, що
вона побачить під мі рос опом — он оло ію чи її відс тність, напрям залежить
ваше життя. Сподіваємося, що подаль-

Чолові

занедбаній стадії захворювання й не має
шансів вилі ватися. 80 % жіно на
момент встановлення діа ноз не мають
жодних с ар і проявів захворювання, 40
% жіно , незважаючи на спроби вилі ватися, не проживають й п'яти ро ів. Більшість випад ів захворювань можна вчасно діа ност вати й навіть попередити,
ос іль и розвито ра ший и мат и не є
блис авичним: йом перед є стадія
перебі , що називається дисплазія.
Перед мовами її вини нення є ранній
почато статево о життя (14-17 ро ів),

любить жін

ший матеріал пере онає наших жіно
необхідності профіла тичних іне оло ічно о й мамоло ічно о о лядів.
***
Найвище призначення жін и — дар вати життя. Але та вже повелося, що
радість і см то , життя та смерть ід ть
неподалі один від одно о, і природа
забирає життя тими ж р ами, я ими дає.
Адже п хлини молочної залози та ра
ший и мат и — найпоширеніші злоя існі
ново творення в жіно .
Щорічно в У раїні реєстр ють близь о
5 тисяч нових випад ів захворювання на
ра ший и мат и, ожна 4-5 хвора —

здоров

нерозбірливі статеві зв'яз и, захворювання, що передаються статевим шляхом, хронічні запальні процеси та ерозії
ший и мат и.
Дисплазія й ранній ра ший и мат и
проті ають без б дь-я их симптомів. Ці
захворювання можна виявити лише під
час о ляд й при цитоло ічном обстеженні. Озна и, я і помічає сама жін а
(біль, виділення зі статевих шляхів, особливо ров'янисті), вини ають на пізніх
стадіях захворювання й свідчать про незворотність процес . Цитоло ічний с ринін (обстеження) дозволяє вчасно виявити передп хлинні зміни на шийці мат и

в 94,5 % випад ів, одна часто та а
можливість і нор ється жін ами через
необізнаність.
Дисплазія епітелію ший и мат и є
обов'яз овою стадією, що перед є ра ,
але в той же час є зворотним процесом.
Тобто ожна жін а, що захворіла на ра ,
мала дисплазію, але не ожна жін а, що
має дисплазію, захворіє на ра (звісно,
я що вона б де лі ватися).
Тривалість стадії перебі хвороби найчастіше — де іль а ро ів. Цей час природа дає нам не для без л здо о очі вання, а для боротьби. Саме епітеліальні
дисплазії підля ають а тивном виявленню з метою їх с нення, том що лі вання хворих з цією патоло ією є реальним
заходом профіла ти и ра ший и мат и.
Єдиний спосіб виявити дисплазію —
цитоло ічне дослідження. Простий, безболісний тест для виявлення атипових літин
ви он ється в сіх медичних становах
нашо о район а шер ами о лядових
абінетів. У рам ах національної про рами
"Он оло ія" цитоло ічне обстеження є
обов'яз овим, без оштовним і має здійснюватись щорічно. Необхідною мовою
йо о ви онання є ваше, шановні жін и, відч ття відповідальності за власне здоров'я.

Тетяна МАГАСЬ,
лі ар-цитоло Виш ородсь ої ЦРЛ
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ВІТАЄМО з ЮВІЛЕЄМ наш
доро мам і баб сю
Галин Іванівн ДУБОВИК!
БАЖАЄМО добро о здоров'я, щастя та дов оліття.

Діти і вн чата

Кондиціювання та вентиляція.
З в о л о ж в а ч і т а о с ш в а ч і п о в і т р я . Тел:
8 (044) 592-97-09; 8 (044) 332-62-58

№ 329

ТОВ "Р та" реаліз є

ЦЕГЛУ СИЛІКАТНУ одинарн М-150 та
ЦЕГЛУ червон одинарн КЕРАМІЧНУ. Можлива достав а
по Виш ородсь ом район . Тел: 22-400
ФІРМА — ВИРОБНИК КОРПУСНИХ МЕБЛІВ ЗАПРОШУЄ
НА РОБОТУ: с ладальни ів- становни ів
та робітни ів
цех,
цех з/п від 2 000 рн.,
се ретаря-офісменеджера,
з/п від 800 рн., водія ате орії "В", "С",
з/п від 1 200 рн. + премія. Тел: 8 (04496) 52-316,
8 (067) 234-20-61, 8 (044) 522-85-52 № 396

Виробничом підприємств
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:
ОПЕРАТОР ВИГИНАЛЬНОГО ВЕРСТАТУ (чол. 20-45 ро ів,
бажано технічна освіта), з/п — ВТ 1 300 рн.,
після ВТ — 1 500 рн. Розвоз а, харч вання, спецодя .
СЛЮСАР-МЕХАНІК з обсл ов вання та ремонт
виробничо о обладнання (чол. до 45 ро ів, ДР, технічна
освіта), з/п - 1 200 рн. розвоз а, спецодя .
Конта тний тел: 585-05-80, 8 (067) 403-83-29,
Роман Леонідович № 394

Êîðèñí³ ïîðàäè

œÓÒ≥ˇÎ‡ Ó„≥Ó˜ÍË
У сонячн днин , оли повітря
тремтить від спе и, чи
зад шливий хмарний літній день
треба пити я найбільше води —
не менше 3 л на день. Але що ж
робити тим,
о о серце чи
нир и "на ль ють", і зайва
вода набря ами "при рашає"
с лоби?
Допомож ть… о ір и. В о іроч ах 95-96 % очищеної самою
природою води, мінеральні солі
(фосфор, альцій, ма ній, а заліза — більше, ніж
с ницях чи

10.07.2006 р. в б дин
1 по в л. Набережній виявлено
пош оджені двері офіс підприємства "Виш ород-транс".
12.07.2006 р. під час переб вання Т. Виш ородсь ій ЦРЛ
ньо о р. б ло в радено мобільний телефон.
14.07.2006 р. з 09.30 до 09.40 невідома особа с оїла радіжмобільно о телефон , що належить р. П., з палати хір р ічноо відділення Виш ородсь ої ЦРЛ.
То о ж дня в період з 08.00 до 20.00 невідомі особи пош одили зам и вхідних дверей двох вартирах б д. 4-а по в л. Симонен а.
15.07.2006 р. невідомі особи пош одили зам и вхідних дверей вартири в б д. 3 по в л. Б. Хмельниць о о.
08.07.2006 р. пішов з дом та до теперішньо о час не поверн вся р. Біло с Єв ен Сер ійович, 1988 ро народження.

Джерело: Виш ородсь ий РВ ГУ МВС У раїни
в Київсь ій обл.

"Гастролери" із сонячної Гр зії?
на тиждень. А з 10 липня знов
— той самий злодійсь ий "почер ": ламають зам и броньованих дверей.
Порада одна: міняти зам и
на ри ельні чи сейфові. І —
дбати про своє майно: дачі
ставити на си налізацію, авто
— на автостоян , що охороняється. А та ож повідомляти
за телефоном "02" про всіх
невідомих осіб, я і робочі чи
вихідні дні "розш ють" о ось
по під'їздах. Працівни и райвідділ вживають заходів із попередження і роз риття вартирних радіжо . Вже є рез льтати.

Влас. інф.

Календар тижня

Ïîñì³õí³òüñÿ

‡Ì≥ÍÛÎË (Ê‡Ú)
Одинадцята тридцять:
Гортаю ж рнали,
Заплющивши очі,
Переми аю анали...
Кол паюся в носі,
Ш арпет и знімаю
І ними в побілен
Стелю жб рляю.
Мені до вподоби
Нічим не займатись.
Мені до вподоби
Без цілі тинятись.
Мене звати "Катя,
Що любить смітити,
Співати, ляти
І байди и бити".

Катерина МАЗУР-ФЕДОРЧУК

”Í‡øÌÒ¸ÍËÈ
"—Ì≥ÍÂÒ" („ÛÏÓÂÒÍ‡)
Зараз в нас та а раїна,
Що названа У раїна!!!
Є достат в нас чимало —
Кожен вдома має сало.
Сало наше — це святиня,
Що і є нас донині.
Ми їмо йо о ранці
І несемо в ш ол в ранці.
По обіді я приймаєм,
То вели е п зо маєм.
А вечері ми ситно
Наше сало те обжите
Уживаєм я пі л
Від ся о о про р .
Значить, маємо святиню,
Що смачніша і за диню.

Катерина АВРАМЧУК

вино раді), мі роелементи (мідь,
мар анець, обальт, цин , йод).
Насінин и о ір ів чистять вн трішні стін и ровоносних с дин,
а вода в о ір ах не ви ли ає
набря ів — том вони орисні
тим, хто страждає захворюваннями серця, с дин і ниро .
Не заб вайте поливати о ір и
себе на ороді — не рідше 12 разів на тиждень, по 20-30 л
на 1 м2 площі, а в спе отні дні
ще додат ово — 5-10 л на 1 м2
ород .

Ñëóæáà 02 ³íôîðìóº

До реда ції знов телефон ють жителі міста. Причина
звернень — вартирні радіжи. Виш ородці примітили двох
сма лявих, середньо о зрост
молоди ів ві ом до 25 ро ів,
я і вештаються під б дин ами
серед біло о дня. Один із них
під ви лядом слюсаря зазвичай тримає в р ах валіз
начебто з інстр ментами.
Ми зверн лись до начальниа відділення арно о розш
Виш ородсь о о РВ ГУ МВС
У раїни в Київсь ій обл. Анатолія ВІТЮКА:
— За оперативними даними,
злодії, що ор д вали Виш ороді в червні, взяли "відп ст "

Виш ород

Калейдос оп

22 липня 2006 ро

√Ëˆ¸ÍÓ‚‡
ÍÎˇÚ‚‡
(Á‡Ï‡Î¸Ó‚Í‡ Á ÊËÚÚˇ)
Свою я хат відш ав
І двері навіть відчинив.
Я що, дай Бо , др жина
спить,
То й не дізнається, що пив.
А вона не спить!
Хоч я її і не боюся —
На вся випадо по лян ся:
"Востаннє випив — зав'язав.

Більш пить не б д , я с азав.
Ще завтра трохи похмелюсь
І більш — ні-ні, чім лян сь".
Та оворив, хильн вши
вволю,
Ковтайло Гриць др жині Олі
Й, не роздя аючись, до ліж а
почвалав…
І впав.
Мовчить сердешна. Що
азать,
Коли він випив й хоче спать?
Усе надіється, терпить,
Що дійсно він по ине пить.
Та б ло вчора. Та б ло й
раніше.
День напідпит , в свято —
"веселіше".
Ні б дня, ані вихідно о
Він не проводив без
хмільно о.
Щоденно звично випиває,
Лиш жінці й дітям повторяє:
"Востаннє випив, зав'язав.
Більш пить не б д , я с азав.
Ще завтра трохи похмелюсь
І більш ні рама, в чім
лян сь".

23 липня — День Революції
Респ блі и Є ипет. Національне
свято; День Преподобно о Антонія Печерсь о о; 180 ро ів від
дня народження О.М.Афанасьєва (1826-1871), російсь о о
істори а, літерат рознавця і
фоль лориста;
24 липня — День рівноапостольної Оль и
25 липня — 140 ро ів від дня
народження
М.П.Левиць о о
(1866-1932),
раїнсь о о письменни а і п бліциста; 110 ро ів
від дня народження В.І.Масальсь о о (1896-1979),
раїнсь о о мовознавця
26 липня — 150 ро ів від дня
народження Джорджа Бернарда
Шо (1856-1950), ан лійсь о о
драмат р а, п бліциста, рити а;
80 ро ів від дня народження Ани
Марії Мат те (1926), іспансь ої
письменниці, літерат рно о рити а, першої пере ладач и Т.Шевчен а в Іспанії; 75 ро ів від дня
народження І.М.Дзюби (1931),
Ві тор ЧУПРИНА
раїнсь о о літерат рознавця і
рити а
27 липня — 130 ро ів від дня
Хто там мовчить на інці
народження
В.П.Воробйова
дрот ,
(1876-1937), раїнсь о о анатоХто там дзвонить цей час,
ма; 130 ро ів від дня народженСтаю ероєм ане дот
ня В.П.Яворсь о о (1876-1942),
За вечір я
отрий раз.
раїнсь о о хімі а-ор ані а; 120
Ось знов хтось ш ає П'єх ,
ро ів від дня народження П.Б.ЗенА далі знаєте самі,
евича (1886-1942), російсь о о
Я е відповідає ехо,
пере ладача, театрально о діяча
Бо нерви, звісно, не "стальні".
28 липня — День рівноапоДзвін и нічні мене дістали,
стольно
о вели о о
нязя
І щоб на серці відля ло,
Володимира; День НезалежноНе ідни а послав словами,
сті Респ блі и Пер . Національне
А там… начальни мій
свято; 350 ро ів від дня народжеШтань о.
ння Саннадзаро Я опо (1456У мене відібрало мов ,
1530), італійсь о о письменни а;
Не сплю і заї атись став.
100 ро ів від дня народження
На сл жбі мав та розмов ,
Ф.П.Решетни ова (1906-1988),
Що і не д мав, й не адав.
російсь о о х дожни а;
Тепер до тр б и відправляю
Я свою тещ і рідню,
Тепер вони всіх посилають,
А я вночі спо ійно сплю!

“ÂÎÂÙÓÌÌËÈ ÚÂÓ

Виш ород

Роман РОЮК

І чолові ові є що
зробити вдома

Життєвий досвід по аз є,
що не завжди доцільно з
ожно о привод звертатися
до майстерні чи ательє.
Ба ато простих, але необхідних робіт з вели им задоволенням, без оштовно і в
най оротший стро мож ть
ви онати чолові
чи син,
я ий дося хоч би дванадцятирічно о ві .
РОБОЧЕ МІСЦЕ
ДОМАШНЬОГО УМІЛЬЦЯ
Робоче місце може б ти розташоване в сараї, сінях чи на
веранді, в хорош тепл по од
приємно працювати на подвір'ї.
В тісн ватій місь ій вартирі
ращими місцями для
майстр вання є передпо ій, бал он
чи лоджія, тимчасово —
точо в хні чи навіть
імнаті.
Не бійтесь стр жо і тирси.
Віни , щіт а, анчір а і пилосос
прибер ть їх вмить. Для роботи
бажано мати о ремий стіл довжиною до 2 м, шириною і висотою 80-100 см. Я що ж та ий
стіл встановити ніде, роблять
та зван верстатн дош , я
лад ть на стіл, лав чи на два
таб рети. Дош
за ріплюють
за допомо ою стр бцини.
ІНСТРУМЕНТИ
ТА МАТЕРІАЛИ
Радимо пити в осподарсьих чи спеціалізованих ма ази-

нах одночасно два омпле ти
інстр ментів — слюсарний і
столярний. У домашній майстерні для дрібних робіт повинні б ти інстр менти для оброби деревини: невелич а со ира, пил а-ножів а, р бано ,
долото шириною 10-12 мм,
стамес а шириною 6-8 мм. Для
свердління отворів в деревині
радимо
пити дрель з омпле том свердел різно о діаметра. Щоб зе ономити ошти,
піть свердла для метал .
Вони придатні та ож і для
свердління дерева. При ви онанні столярних робіт вам не
обійтись без рашпіля.

ДОМАШНІЙ МАЙСТЕР
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