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— продавців, онс льтантів,
асирів, охоронців, па вальни ів, омірни ів, водіїв, офісменеджерів і всіх, хто постачає,
привозить, роз ладає і продає
нам свіжі прод ти і необхідні
речі за прийнятною для нас
ціною — з Днем працівни ів
тор івлі,
— звитяжців, я і вдень і вночі
береж ть небо й море на ордонах У раїни, охороняють
працю й відпочино співвітчизни ів — з Днем Війсь овоморсь их сил У раїни та з
Днем аеромобільних війсь
У раїни,
— всіх прихильни ів мирних
шляхів розв'язання проблем і
армонійно о співісн вання —
із Всесвітнім днем боротьби
за заборон ядерної зброї.

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

ВІТАЄМО
з днем народження
Марію Степанівн
РЕШЕТНІКОВУ і
Надію ФІАЛКО!
Бажаємо щасливих днів,
блаженних снів,
Надій вели их, арних мрій,
Здоров'я, щастя, спіхів,
насна и
І, я завжди, любові
й від сіх пова и.

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

Виходить
з 4 листопада 1995 ро

Концепція розвит
Хто домі хазяїн? Ви, любі
виш ородці. І саме ви маєте
виріш вати, ЯК нам сім жити
в нашом місті, ЯКИМ б ти
Виш ород . Для цьо о місь ви он ом розробив і виносить
на ваш розс д і об оворення
прое т Концепції розвит
міста Виш орода, я
запропоновано після за альнення
пропозицій ромадян міста,
підприємців, ромадсь о-політичних ор анізацій затвердити на сесії місь ої ради.
Концепція визначає основні
напрями соціально-е ономічно о розвит
міста і містить
основні принципи е ономічних та
ор анізаційних заходів щодо йо о
забезпечення.
Ця Концепція створена на аналізі основних проблем та рес рсно о потенціал , раціональне
ви ористання я о о дозволить
дати пот жний імп льс розвит
Виш орода.
Концепція розвит міста має
роз лядатися насамперед я ініціатива місь ої влади до онсолідації з силь основних с б'є тів
соціально-е ономічно о й с спільно-політично о життя міста
процесі з одження подальших
спільних дій напрям розроб и
та впровадження Страте ічно о
план розвит
міста, в я ом
має б ти передбачена низ а
цільових та омпле сних про рам
розвит
міста за о ремими
напрям ами, ор анізаційно-правові заходи щодо їх реалізації та
джерела фінанс вання.
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МІСТА
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міста Виш орода

Найбільш значимі проблеми,
що існ ють
Виш ороді — це
досить висо ий рівень зношеності інженерних ом ні ацій житлових б дин ів масової серії
заб дови 70-х ро ів ХХ ст. та
низь ий рівень я ості житловоом нальних посл , відс тність
Генерально о план , та оловне
— затверджених меж міста.
Дотації житлово- ом нальном
осподарств (ЖКГ) не по ривають реальних витрат. Останнє
підвищення тарифів б ло впроваджено в 2004 році, одна до
цьо о з 1997 ро
тарифи на
посл и ЖКГ не пере лядалися,
що й призвело до рах ом нально о осподарства. Тіль и
для забезпечення першочер ових робіт з відб дови житлово о
фонд , з ідно із щорічним весняним о лядом, необхідно більше,
ніж 7 млн. рн.
Ще однією нерозв'язаною проблемою на сьо однішній день є
та ож недостатній розвито зовнішніх
місь их
ом ні ацій
(тепловодопостачання, водовідведення, зливова аналізація
тощо). Існ ючий рівень розвит
мережевої інфрастр т ри все
більше відстає від зростаючих
потреб розвит міста. Збільш ється ймовірність вини нення
техно енних аварій, пов'язаних з
висо им рівнем зношеності місьих інженерних ом ні ацій через
збільшення обся ів б дівництва в
рез льтаті реалізації б дівельних
прое тів. Надання посл
на
належном рівні вима ає значних
апіталов ладень. Та , тіль и на
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апітальний ремонт і б дівництво
інженерних об'є тів Ком нальноо підприємства "Водо анал",
необхідно близь о 17 млн. рн.
Господарсь і механізми в житлово- ом нальном осподарстві,
що збере лися в с часних мовах
рин ової е ономі и, мають яс раво виражений витратний хара тер. Кризовий стан ЖКГ починає
асоціюватися в населення з безсиллям влади в цілом , що й
обертає даний фа тор на один із
лючових моментів.
Відс тність Генерально о план
тя не за собою хаотичність і непередбач ваність заб дов. Містоб дівне обґр нт вання ожно о о ремо о прое т не може врахов вати
перспе тиви рост населення й
зміни демо рафічної сит ації в
цілом . Немає нормативно обґр нтованої іль ості об'є тів соціально-поб тової інфрастр т ри, я і
необхідно поб д вати в мір реалізації прое тів. Йдеться не тіль и
про ш оли й дитячі сад и. Це стос ється й приміщень для за ладів
позаш ільної освіти, лі арень, поліліні тощо.
Розвит Виш орода я ділово о ба атоф н ціонально о міста переш оджають та ож недостатня іль ість площ під офіси й
слаб о розвин та ділова інфрастр т ра.
У місті відс тня інфрастр т ра
надання соціально-поб тових посл
населенню. Немає ромадсь о о т алет , лазні, отелів,
Центр реабілітації пенсіонерів та
інвалідів.
Далі — на стор. 2

Ви онавчий омітет Виш ородсь ої місь ої ради о олош є
он рс на заміщення ва антної посади спеціаліста І ате орії (землевпорядни ) Виш ородсь ої місь ої ради.
Вимо и: освіта вища, досвід
роботи за фахом не менше 1 ро ,
обов'яз ове володіння омп'ютерною техні ою та державною мовою.
До менти приймаються протяом місяця за адресою: м. Виш ород, пл. Шевчен а, 1, імн. 63-а.
Реда ція азети "Виш ород"
запрош є на робот
ВЕРСТАЛЬНИКА.
Вимо и: знання та их
про рам, я Quark XPress (In
Design), базові навич и Adobe
Photoshop, Microsoft Office
Word. Звертайтеся:
м. Виш ород, пл. Шевчен а, 1,
. 25, тел/фа с: 5-27-25
Виш ородсь а місь а рада
о олош є он рс
на заміщення ва антних посад
спеціалістів місь о о відділ освіти.
Вимо и: вища педа о ічна освіта.
Стаж роботи не менше 3 ро ів.
До менти приймаються
протя ом місяця за адресою:
м. Виш ород, пл. Шевчен а, 1,
аб. 63. Довід и за тел: 22-037
Виш ородсь е МКП "Водо анал" просить розрах ватися з
бор ами за посл и водопостачання та водовідведення за попередні періоди до 10 серпня 2006
р. У випад несплати за надані
посл и божни и б д ть від лючені від водопровідної мережі.
Оплата поточних платежів має
здійснюватись щомісячно до 15
числа наст пно о за розрах н овим місяця.

Четверто о засідання сесії не відб лося
25 липня о 10 одині вели ій
залі засідань зібралися деп тати Виш ородсь ої місь ої ради
на четверте пленарне засідання
І сесії V с ли ання. Зібралися,
щоб роз лян ти 19 важливих
для життя міста питань з привод оренди і приватно о володіння земельними ділян ами, надання дозвол на продаж земельних діляно несільсь о- осподарсь о о призначення, зібралися, щоб затвердити рішення ви онавчо о омітет Виш ородсь ої місь ої ради, персональний с лад ви он ом і
постійних омісій місь ради, а
та ож Ре ламент Виш ородсьої місь ої ради V с ли ання. І…
розійшлися. Чом ?
Відповідно до ст. 4 Ре ламент
Виш ородсь ої місь ої ради
попередньо о с ли ання (за
я им зараз працює місь а рада):
Сесія є правомочною, я що в її
пленарном засіданні бер ть
часть більше половини деп татів від за ально о с лад ради
(тобто 18 осіб — Л.І.)
Перед ожним засіданням проводиться реєстрація деп татів.
У разі неможливості приб ття
на сесію деп тата останній повинен попередити про це місь о о

олов або се ретаря ради.
Можливість врах вання олос деп тата за попередньою
письмовою заявою із зазначенням он ретних питань, по я их
відс тній деп тат олос є. При
цьом та а письмова заява має
б ти о олошена на почат проведення засідання ради та дол чена до прото ол сесії (в ори іналі).
Перед почат ом четверто о
пленарно о засідання Виш ородсь ої місь ої ради V с ли ання б ло зареєстровано 12 деп татів (в т. ч. се ретар ради
Ю.Т алич). Разом із місь им
оловою це с ладало 13 осіб,
тобто не б ло вор м для проведення засідання. На вимо
прис тніх деп татів, об рених
сит ацією, се ретар Виш ородсь ої місь ої ради Юрій Т алич надав та інформацію:
1. До місь ої ради надійшла
заява від Л. Черв'я івсь ої (Бло
Кармазіна) із зазначенням онретних питань, я их вона просить врах вати свій деп татсь ій
олос.
Деп тат О. Гл овсь ий (Бло
Кармазіна) письмово повідомив
про свою відс тність на четвертом пленарном засіданні сесії

і передав свій олос Л. Черв'яівсь ій.
2. Деп тати Г. Стацен о і В.
Федосен о (НСНУ) особисто
повідомили місь о о олов і
се ретаря ради, що змож ть
б ти прис тніми на засіданні
сесії 25 липня 2006 р. після 13
одини. Не надійшло нія их
повідомлень від деп татів
О. Кімлача й О. Ш т (НСНУ).
3. Деп тат С. Ж ов (Партія
ре іонів) повідомив телефонорамою, що деп тати С. Ж ов,
М. П ач, О. Демерташ б д ть
відс тні на сесії в зв'яз з відрядженням.
4. Деп тат С.Про опен о (Бло
Костен а і Плюща — зараз входить до с лад фра ції БЮТ)
повідомив телефоном, що відстоюватиме демо ратію під стінами Верховної Ради У раїни.
5. Деп тат В. Парч
(БЮТ)
телефоно рамою повідомила
щодо відс тності на 4-м засіданні І сесії місь ради 12 деп татів від фра ції БЮТ (7 — відп стці, 4 — відрядженні, 1 — в
лі арні).
Реа ція прис тніх на засіданні
сесії деп татів б ла ціл ом за ономірною.
В. Коровай: "Вважаю необ-

хідним, щоб прис тні т т деп тати (надто — від БЮТ , НСНУ
та Ре іонів) довели до відома
своїх фра цій, що треба поважати себе та нас. Ми залишили
свої робочі місця, щоб роз лядати і виріш вати на сесії
важливі для міста питання. Я що
відс тніх т т деп татів є
поважні причини, треба б ло
се ретарю попередити нас завчасно і перенести засідання
сесії. Я що поважних причин
відс тності на засіданні сесії
немає, то що ж це за деп тати,
чиї інтереси вони обстоюють?"
Л. Шнайдер (КПУ): "Вимааю оп блі вати в азеті "Вишород", я і саме фра ції 100-відсот ово не з'явились сьо одні і
зірвали засідання сесії".
В. С пр н (Бло Костен а і
Плюща): "Більшість тих, хто не
прийшов, не новач и, і знають,
я оформлювати свою відс тність. Я об рена. Два місяці я з
травмою но и працювала в
обох робочих омісіях і б ла
прис тня на всіх сесійних засіданнях".
Д. Денисен о (Партія ре іонів): "Я щойно приїхав з Новооле сіїв и (на Азовсь ом морі,
біля Генічесь а), за 900 м, спе-

Се ретар місь ої ради Юрій
Т алич приймає телефоно рами
ціально на сесію, не вирішивши
там сіх питань (а 15 дітей з
недільної ш оли цер ви та 10
дорослих поїхали відпочивати).
І що я побачив?.. Відс тні
деп тати мали попередити завчасно. На перший по ляд, с ладається враження, що це змова
чи помста. А на др ий — побачимо потім".
Місь ий олова Ві тор Решетня висловив сподівання, що,
врахов ючи політичн сит ацію
в У раїні, вим шена перерва між
засіданнями сесії стане можливістю роз мних спільних рішень
і омпромісів задля бла а міста.

Лариса ІЛЬЧУК
Фото Андрія МЯТНИХ
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Концепція розвит
(Почато на стор. 1)
Недостатньо за ладів
ромадсь о о харч вання.
Не ор анізований відпочино
населення. Ба атостраждальна
набережна в районі ГАЕС та і не
стала місь ою пар овою зоною.
Відс тні центри дозвілля молоді.
Немає освітлення перед парадними
більшості б дин ів,
слаб е освітлення в лиць, особливо дворів. Із 1 100 ліхтарів
міста ф н ціон ють тіль и 700.
За ин ті
олишні символи
міста — фонтан по пр. Мазепи,
мон мент визволителям Виш орода від фашистсь их за арбниів. Б дівля ресторан "Виш ород" стала пам'ятни ом без осподарності й байд жості.
Більшість об'є тів тор івлі і нор ють зобов'язання з належно о
оформлення й бла о строю приле лих до тор івельних точо
територій. Не дотрим ють вимои із заборони продаж неповнолітнім тютюнових і спиртних
товарів.
Крім цьо о, існ ють недолі и
розподіл та ф н ціонально о
ви ористання земельних рес рсів. Заба ато землі відведено
для задоволення потреб підприємств, при цьом за альній масі надходжень до бюджет , часта за земле орист вання доволі
незначна. Необхідно ш ати
механізми вирішення проблем
власни ів, що володіють цінною
земельною ділян ою, але не
здатні її ефе тивно ви ористов вати.
Можна онстат вати, що інвестиційна привабливість Виш орода низь а й баз ється винят ово на

впливі швид о о розвит Києва.
РЕСУРСИ РОЗВИТКУ МІСТА
Проведений аналіз по аз є,
що існ ють три основні напрями, на р нті я их Виш ород
зможе стати арним і розвин тим містом.
Перше — це історичні особливості міста. Цьо о ро
виповнюється 1 060 ро ів з першої з ад и про наше місто в
славнозвісній "Повісті мин лих
літ". За ле ендами, саме в нашом місті б ли поховані перші
святі православ'я — Борис і Гліб,
на їх честь зб дований ам'яний
храм — цер ва Бориса й Гліба. У
Виш ороді жила й інша православна свята — ня иня Оль а (тоді місто на її честь називалося
Ольжин радом).
У цьом році виповнюється 12
ро ів, я
місті створений Вишородсь ий істори о- льт рний заповідни . Місто Виш ород о олошене Національною
пам'ят ою У раїни. Це величезний рес рс Виш орода. Розвиваючи й ре лам ючи історичні
пам'ят и, місто зможе зал чити
вели
іль ість т ристів. Для
цьо о необхідно розвивати
т ристичн та с п тні інфрастр т ри, починаючи від дорі і
заверш ючи наданням посл з
харч вання, тимчасово о проживання, виробництва с венірів
тощо. Необхідно втілити в життя
прое т створення М зею Київсь ої Р сі і розвит заповідниа, що зробить Виш ород значним історичним центром на
мапі У раїни. Розпочата робота
над розширенням М зею ончарства. Є пропозиція встано-

Виш ород

міста Виш орода

вити на площі ім. Шевчен а
пам'ятни
Борис
й Гліб .
Гот ється ес із.
Др е — це зона відпочин
й спорт . Вдале розташ вання
міста на березі Дніпра дає
можливість ородянам і остям
міста насолодитися расою природи та а тивно відпочити.
У Виш ороді існ ють давні спортивні традиції й відповідна, хоча і
мало розвин та, база для розвит
спорт . Є й перспе тивні напрями: місь ий вітрильний л б, віндсерфін , для зимових видів спорт є санна й лижна траси.
Створення
спеціалізованої
зони відпочин й спорт з відповідною інфрастр т рою, облашт вання пляж та ож сприятим ть розвит т ризм , а тивном зал ченню інвестицій та, відповідно, збільшенню надходжень
до місь о о бюджет .
ео рафічна
Третє — це
наближеність до Києва, отрий володіє значними матеріальними й фінансовими рес рсами.
При ефе тивній політиці Виш ород може реально стати містомс п тни ом Києва. Реалізація
спільних прое тів дозволить
вирішити ба ато проблем Вишорода.
НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ МІСТА
Б дівництво й житлово- ом нальне осподарство.
Розвито б дівництва поєдн є
собі я величезн соціальн
значимість для населення міста,
та і серйозний е ономічний
потенціал. Том основними цій
ал зі розвит
міста стан ть
наст пні ро и.
1. Затвердити Генеральний

план міста,
я ом має б ти
за ладено поділ міста на відповідні зони, потреба в я их може
вини н ти найближчим часом, —
виробничі, житлові,
льт рні,
пар ові, ділові й адміністративні.
Та ож передбачити розроб
Схеми обмежень земле орист вання за вимо ами е оло ії, охорони водних рес рсів, охорони
пам'ятни ів історії та
льт ри
тощо. Під от вати Правила заб дови й земле орист вання на
території міста.
2. Провести інвентаризацію
землі, внести зміни в адастров
до ментацію
відповідності з
територією міста за станом на
01.01.2001 р., з наст пним
поверненням основних платни ів
подат ів на територію юрисди ції
місь ради. Це дозволить с ттєво
збільшити надходження до місьо о бюджет .
3. В мовах недостатності
бюджетних засобів необхідно
забезпечити зал чення інвестицій
на вирішення проблеми переселення ромадян, я і проживають
старом житловом фонді. У рамах реалізації дано о прое тно о
напрям
повинні виріш ватися
завдання з реалізації нових фінансово-е ономічних схем житловоо б дівництва, щоб с ттєво
підвищити дост пність житла для
ородян, а та ож здійснюватися
пош
і реалізація нових схем
ор анізації розселення "старо о" і
проблемно о житла.
4. Підвищити прозорість і
ефе тивність механізмів прийняття рішень
містоб дівній
сфері на основі зал чення в осподарсь ий оборот інвестиційно

привабливих земельних діляно
на основі п блічних он рсних
процед р.
5. Визначити джерела фінанс вання ре онстр ції існ ючих і
б дівництва нових пот жностей
сіх інженерних ом ні ацій з
рах ванням перспе тиви розвит міста.
6. Визначити першочер овість
і необхідний рівень ремонт старо о житла й визначити джерела
йо о фінанс вання,
7. Здійнити перехід житловоом нально о осподарства на
режим беззбит ово о фінанс вання.
8. Сприяти й стим лювати
появі ондоміні мів (ОСББ) та
інших форм самоор анізації
населення (б дин ові, в личні,
вартальні омітети).
Бла о стрій і е ономічний
розвито .
Історія міста — це важливий
е ономічний
рес рс.
Том
передбачається зробити наст пні ро и.
1. Створювати інфрастр т р
т ризм :
отелі, ресторани,
прос вати
льт рно-історичні
бренди, розробляти омпле с
т ристичних маршр тів тощо.
2. Розробити про рам зі створення в місті нових пар ів, с верів, ландшафтних майданчи ів,
віт ових л мб і азонів, озеленення всіх приб дин ових територій. У том числі передбачити
приведення в лиць і місь их дорі
в належний стан, облашт вати
ромадсь і і омерційні місця відпочин населення в лісопар овій
і прибережній зонах.
Далі — на стор. 7
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Я що
До ва и землевласни ів (земле орист вачів) діляно , я і розташовані в
межах охоронної зони висо овольтної
повітряної лінії ПЛ-330 В "Сєвсрна —
ТЕЦ-6" (охоронна зона для ПЛ-330 В
— 30 м від райніх дротів по обидва
бо и ПЛ)!
Землі в охоронній зоні ПЛ-330 В, з ідно із
Земельним оде сом У раїни ( лава 18., ст.

вас

ород біля висо овольтної

112), "Правилами охорони еле тричних
мереж" (п.5, 8, 9, 21, 24), ПУЕ:2006 ( лава 2.5,
п. п. 2.5.169, табл. № 2.5.37), "Державними
санітарними нормами і правилами захист
населення від вплив еле трома нітних
випромінювань" (розділ 2, п.2.4), с міжними
земле орист вачами (землевласни ами)
ви ористов ються з обмеженням. Забороняється ви он вати б дь-я і дії, що мож ть

пор шити нормальн робот еле тричних
— саджати дерева та інші ба аторічмереж, спричинити їх пош одження або ні насадження;
нещасні випад и, а саме:
— робити шпалери для садів, а та ож поли— розташов вати житлові і ромадсь і вати сільсь о осподарсь і льт ри;
б дівлі і спор ди,
— обробляти ґр нт в межах обвал вання
— працювати з ле озаймистими рідинами нав оло ф ндаментів і відтяжо опор.
і азами;
Джерело: Центральна
— влаштов вати б дь-я і звалища;
еле троенер етична система
— розпалювати во нища;
"Київсь і ма істральні мережі"
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Водопровідно- аналізаційне
осподарство м. Виш орода —
с ладний виробничо-технічний
омпле с, до я о о входять 46
м водопровод , 68,6 м аналізаційних мереж, три аналізаційні насосні станції, 15 свердловин, водопровідна насосна
станція з резерв арами чистої
питної води на 10 000 м3.
З 1999 ро в наше місто подається я існа питна вода з артезіансь их свердловин, либина я их
становить від 127 до 330 м. На підняття зі свердловин та подач води
в місто витрачається еле троенерія, я а стр т рі витрат посідає
провідне місце і с ладає 39%, а
матеріальних витратах — 80%. Проблема том , що тариф на еле троенер ію для підприємства встановлений на рівні промислових, тоді
я основним споживачем води (понад 83 %) є населення міста.
Тарифи на ом нальні посл и
водопостачання та водовідведення, затверджені рішенням одинадцятої сесії XXIV с ли ання Виш ородсь ої місь ої ради № 11/20 від
26 р дня 2003 ро , введені в дію
з 1 січня 2004 ро . Сформовані
тарифи на базі даних 2003 ро .

Зараз 2007-й. За три ро и відб лися зміни вартості с ладових.
У діючом тарифі за ладений
тариф на еле троенер ію без ПДВ
25,06 оп. за 1 Вт/ од. У вітні 2006
ро
він становив 31,9016 оп.,
тобто зріс на 27,3 %, і тенденція до
йо о зростання не з пиняється.
Зросли ціни на паливо. Я що
2003 р. 1 л бензин А-80 ошт вав
1 рн. 60 оп. (без ПДВ), то 2006 р.
— 2 рн. 88 оп. (тобто ціна зросла
на 80 %). Відповідно, 1 л бензин А95 подорожчав на 64,8 % (з 2 рн.
10 оп. до 3 рн. 46 оп.), а 1 л
дизельно о палива з 1 рн. 75 оп.
"виріс" до 3 рн. 13 оп. (тобто на
78,9 %).
Мінімальна заробітна плата зросла із середньовиваженої 187 рн.
за 2003 рі до 350 рн. (тобто на
87,2 %). З 1 липня 2006 ро вона
с ладатиме 375 рн. (тобто зросте
2 рази), а з 1 р дня 2006 ро —
400 рн. (зросте 2,14 раза).
Розмір інфляції за період дії тарифів с лав 25,5 %. Всі ці фа тори
привели до збит овості тарифів.
Діючі тарифи не відш одов ють
витрат підприємства.
Мережі та спор ди водопостачання та водовідведення зношені

на 60-70%,
без провед е н н я
ремонтних
робіт вза алі
мож ть вийти
із лад , і надання посл
споживачам
міста стане
неможливим.
Врахов ючи зростання
цін на с ладові собівартості
посл з водопостачання та водовідведення, тариф не може залишатися без змін, це зроз міло ожном .
Кошти на тримання та ф н ціон вання надходять тіль и тіль и
від споживачів (а це меш анці
міста, підприємства та ор анізації,
розташовані на території міста).
Підвищення тарифів на посл и
водопостачання та водовідведення
не мин ти, адже необхідні з о ляд
на стан водопровідно- аналізаційно о осподарства дотації з
місь о о бюджет не є можливими.

Адміністрація
ВМКП "Водо анал"
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Заяв и від населення з 13.07 по 26.07.2006 р.:
Сантехнічні роботи: надійшло — 214; ви онано — 183.
Еле тродільниця: надійшло — 105; ви онано — 92.
Ремонтно-б дівельні роботи: надійшло — 15; ви онано — 10.
Тривають роботи за рафі ом апітально о ремонт дахів 19
б дин ах житлово о фонд
ромади міста. Відремонтовано 12
озир ів, 5 ліфтових приміщень. Поточні ремонти над вартирами
верхніх поверхів здійснюються за заявами меш анців. План ється
зал чення фахівців для проведення ремонт водовідводів.

ДЖЕРЕЛО: Ком нальне підприємство житлово о
і ом нально о осподарства Виш ородсь ої місь ої ради
Рішення Першої сесії V
с ли ання (третє пленарне
засідання) Виш ородсь ої
місь ої ради
№ 1/8 від 11 липня 2006 р.
Про затвердження рішень
ви онавчо о
омітет Виш ородсь ої
місь ої ради
Кер ючись ст. 25 За он У раїни "Про місцеве самовряд вання
в У раїні", Виш ородсь а місь а
рада ВИРІШИЛА:
Затвердити рішення ви онавчо о
омітет
Виш ородсь ої
місь ої ради, а саме:
№ 277 від 23.06.2006 р. "Про
збільшення розціно на ре лам і
збільшення шпальт азети "Вишород" ".

Місь ий олова
В. РЕШЕТНЯК

Дні прийом
ромадян
в обласній раді
Розпорядженням олови Київсь ої обласної ради V с ли ання
В. Майбожен а від 18 травня
2006 ро
№ 15 затверджено
рафі особисто о прийом
ромадян ерівництвом Київсь ої місь ої ради:
понеділо , 10.00-13.00 — Доротич С. І., заст пни олови ради;
вівторо , 10.00-13.00 — Бондарєв К. А., перший заст пни
олови ради;
середа, 10.00-13.00 — Майбожен о В. В., олова ради;
четвер, 10.00-13.00 — Піотрович Л. М., заст пни олови ради.
Герої Радянсь о о Союз , Герої
У раїни, Герої Соціалістичної Праці, інваліди Вели ої Вітчизняної
війни приймаються позачер ово.

ВІВТОРОК 1 СЕРПНЯ 2006 РОКУ
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Виш ород

Телепро рама

29 липня 2006 ро
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УТ-1

1+1

ІНТЕР

ТРК ”КИЇВ”

ТЕТ

ЕНТЕР-ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

07.05 Ера бiзнес
09.00, 18.30, 21.30 Дiловий
свiт
09.20 Х/ф "Iванове
дитинство"
10.55 Т/с "Мач ха"
12.20 Т/с "Таємниця
блис чо о аменю"
13.35 Живе ба атство
У раїни
14.30 М льтфільм
15.00 Iнди о
15.25 Т/с "15.0"
16.00 Ф тбол пляжний. Гранпрi Iталiї. Вiдбiр. К бо свiт
FIFA. У раїна — Iспанiя
17.00 Новини ЄС
17.05 Т/с "Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
18.45 Т/с "На межi зрив "
20.35 Вечiрня аз а
21.00 Новини
22.05 Ле енди ф тбол
22.35 Сит ацiя
22.45 Сл жба розш дiтей
22.50 Трiй а. Кено
23.00 Пiдс м и

06.30 Снiдано з 1+1
07.00 Веселi м льти + Єралаш
08.00 Т/с "За що тебе
люблю-3"
09.00,17.40 Т/с "Усi жiн и
— вiдьми"
10.00 Д/ф "Два життя Соломії", "Серж Лифар з Києва"
11.10, 20.40 Т/с "5 хвилин до метро"
12.00 Фестиваль "Юрмала"
12.10 Т/с "Важ а дитина"
13.00 Т/с "Др зi"
14.00 ТСН
14.20 Т/с "Сiм мачо"
15.20, 05.10 Єралаш
15.50 Т/с "Усе враховано"
16.50, 01.10 С довi справи
18.30 Т/с "Повернення
М хтара-2"
19.30 ТСН
21.05 Фестиваль "Юрмала"
23.40 ТСН
00.10 Т/с "Клiєнт завжди
мертвий"
02.00 ТСН

06.05 Квадратний метр
06.40, 07.35, 11.20
М льтфiльм
07.00, 08.00, 12.00 Новини
07.15 Ран ова iмнасти а
07.45 Уро и обережностi
08.15 ВВС
08.50 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
09.55 Х/ф "Оп дало"
12.15 Т/с "Таємнича остя"
13.15 Т/с "Сестри"
14.10 КВН-2006
15.50 Т/с "Next-3"
16.55 Ключовий момент
17.50 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
18.50 Т/с "Вовчиця"
19.50 Т/с "Зачарована
дiльниця"
21.00 Подробицi
21.25 Iнтерспорт
21.35 Х/ф "Невразливий"
23.45 Кримiнал
00.25 Т/с "Близню и"

07.10 Одвiчнi iстини
07.20 Вiсни роботодавця
07.30, 15.30, 17.30, 20.30,
23.30 СТН
08.30 Д/с "Живi ле енди
моря"
09.00 Дiм живих iсторiй
09.20 Х/ф "Король-олень"
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
17.10 Днiпровсь i хвилi
17.50 Д/с "Подорож нав оло
свiт "
18.30 Шлях до спiх
18.50 Свiт бiзнес
19.00 У центрi ва и
21.00 Вечiрня аз а
21.10 5 хвилин
21.15 Х/ф "Вiдс тнi
до ази"
23.00 Добро о вечора, ияни!

06.30, 11.30, 18.00, 23.00
Дивись!
07.00 Х/ф "Пожежа
флi елi"
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 Крами"
16.00 Єралаш
16.30 Т/с "Район БеверлiХiллз"
17.30 Т/с "Першi
поцiл н и"
18.30 Вели е прання
21.00 Т/с "Район БеверлiХiллз"
22.00 Вi на
23.30 Т/с "Кiмната смiх "
00.30 Зроби менi смiшно!

07.10 Дитячий сеанс
08.30 Топ-10. Кiнотрейлери
08.55 Х/ф "Ми з вами
десь з стрiчалися"
10.55, 16.10 Корот ий метр
11.25 Х/ф "Нещасливий
папарацi"
13.15 Топ-10. Кiнотрейлери
13.45 Х/ф "Нес орений"
16.45 Дитячий сеанс
18.25 Кiнофайли
18.45 Х/ф "Останнiй
б н ер"
20.40 Дитяча аз а
21.00 Х/ф "Донато i
донь а"
23.10 Постер-шо
00.00 Опiвнiчна спе а
01.05 Х/ф
"Психосестри"
02.50 Кiнотрейлери
04.25 Х/ф "Барабани
смертi"

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 "Штепсель
женить Тарап нь "
13.00, 16.00, 19.00, 03.00
Вiстi
13.35 Т/с "Вiчний
по ли "
14.40 М льтфiльм
15.10, 04.55 Новини
льт ри
15.30, 06.00 П'ятий вимiр
16.35 Приватне життя
18.15 С. Герасимов.
Бо атирсь а симфонiя
20.45, 03.55 Т/с "Тай а"
21.30 Вiстi. С.-Петерб р
21.50, 05.15 Зрадити вождя
22.40 С. Довлатов.
"З пин а на мiсцевостi"
23.20, 04.40 Вiстi +
23.35 Нова хвиля-2006

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК ”УКРАЇНА”

07.00 Спецпрое т
07.40, 08.40, 18.40, 20.40,
00.15, 02.40 24 одини
07.55 Бан нота
08.05 Нер хомiсть
09.00, 17.40, 00.45 Свiто ляд
09.10, 22.50 Хiт-парад
10.10 Розва и ба атiїв
10.55 Х/ф "Вождь Бiле
Перо"
12.15 Звiряча робота
13.00 Х/ф "Весiлля"
14.05 Свiт природи ВВС
15.00 Т/с "С перпожежа"
15.45 Х/ф "Остання
справа Варено о"
17.15 Свiтовi одiссеї
17.55, 01.40 Свiт, я ий
шо є
19.15 Невiдомi живi об'є ти
19.45 Забороненi таємницi
21.25 Т/с "Чоловiча
робота-2"
22.15, 02.15 Свiтсь i хронi и
23.45 Енци лопедiя
таємниць

05.30 Т/с "Незаймана"
06.15 Сл жба розш
дiтей
06.20 Фа ти
06.35, 07.50 Дiловi фа ти
06.55 Т/с "Пляж.
Рят вальни и Малiб "
07.45 Фа ти
08.05 33 вадратних метри
08.45 Фа ти
09.15, 10.40 М льтфільм
11.10 На свою олов
12.20, 13.05 Каламб р
12.45 Фа ти
13.30 Т/с "Полiцейсь i на
велосипедах"
14.35 Х/ф "Сл жниця на
замовлення"
16.35, 19.55 Т/с "В лицi
розбитих лiхтарiв"
17.40 Т/с "Марш
Т рець о о"
18.45 Фа ти. Вечiр
19.25 33 вадратних метри
21.00 Х/ф "База
"Клейтон"
23.00 Фа ти
23.35 Х/ф "Спостерi ачi"

06.30, 08.15 Добро о ран !
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
04.00 Новини
10.00 Малахов +
11.15 Поле ч дес
12.10 Дете тиви
13.00 Iншi новини
13.25, 23.35 Кримiнальна
Росiя
14.15 Старi пiснi про
оловне
17.15 Криве дзер ало
17.55, 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"
21.35 Нехай оворять
22.30 Спецрозслiд вання
00.10 Проти ночi
01.30 Лi ар К рпатов
02.00 Х/ф "Кiн-дза-дза"
03.05 Т/с "Прис орена
допомо а-2"
05.45 Т/с "Талiсман"

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
10.00 — 19.00 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!
16.15, 17.15, 03.00 Новий час
18.15 Не перший по ляд
18.45, 05.05 Київсь ий час
19.25 Спе тр дня
19.45, 20.45, 23.00, 00.00,
00.45, 01.25, 05.20, 05.30 Час
новин
20.00, 21.00, 04.00 Час
20.15 Територiя за он
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. Плем'я
08.00 Вi на
08.15 У пош ах при од
09.10 Заборонена зона
10.10 Телефiльм
10.50 Х/ф "Г р "
13.50 Т/с "Мiс Марпл"
15.00 Увесь свiт. Плем'я
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 С ботнiй вечiр
21.00 Про ляття лан
Онассiсiв
22.00 Вi на
22.30 Вi на. Спорт
22.40 Таємнi матерiали КДБ.
Ви радення iнопланетянами
23.45 Таємниця за ибелi
"Пахта ора"
00.45 Вели а п'ятiр а

06.15 Т/с "Ейр-Амери а"
07.05 М льтфільм
08.25, 14.55 Т/с "Сабрина
— юна вiдьма"
08.50 Т/с "Сл хай сюди!"
09.20 Т/с "Сiмей а
Ролданів"
10.40 К нст амера
11.35 Х/ф "Казаам"
13.30 Репортер
14.00,14.25 М льтфільм
15.25 Обш i побачення
15.55 Т/с "Сл хай сюди!"
16.30 Т/с "Я с азав
Джим"
17.00 Х/ф "К-9. Приватнi
дете тиви"
19.00 Репортер
19.20 Т/с "Солдати"
20.20 Побачити все!
20.50 Т/с "Убивча сила"
21.55 Х/ф "Перерва-2"
00.25 Репортер
00.35 Спортрепортер
00.45 Камедi- лаб

06.00 М льтфільм
07.20 Autonews
07.50 Т/с "Жiн а
дзер алi"
09.00 Ф тбольний ї -енд
10.00 Т/с "Др жна
сiмей а"
11.00 Х/ф "Три талери"
12.10 ТБ-про рама
13.00,15.30,17.00, 21.00,
00.00 Подiї
13.30 Х/ф "Провiсни и
б рi"
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 "Винищ вач"
00.25 Х/ф "Останнiй
звiт"

УТ-1

1+1

ІНТЕР

ТРК “КИЇВ”

ТЕТ

ЕНТЕР -ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

07.05 Ера бiзнес
07.35 Б дiвельний
майданчи
08.35 КНУКIМ
09.00, 18.30, 21.20 Дiловий
свiт
09.20 Х/ф "Тютюновий
апiтан"
10.45 Т/с "Мач ха"
11.35, 22.35 Сл жба
розш
дiтей
12.20 Т/с "Таємниця
блис чо о аменю"
13.35 Хай щастить!
14.30 М льтфільм
15.00 Iнди о
15.25 Т/с "15.0"
16.00 Ф тбол пляжний.
Гран-прi Iталiї. Вiдбiр.
К бо свiт FIFA. У раїна —
Порт алiя
17.05 Т/с "Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
18.45 Т/с "На межi
зрив "
20.35 Вечiрня аз а
21.00 Новини
21.50 М/ф "Арза "
22.40 Сит ацiя
22.50 Трiй а. Кено
23.00 Пiдс м и

07.00 Веселi м льти + Єралаш
08.00 Т/с "За що тебе
люблю-3"
09.00, 17.30 Т/с "Усi
жiн и — вiдьми"
10.00 Д/ф "Д ми мої... Б.
Гмиря", "Д м и проти течiї"
11.05, 20.10 Т/с "5 хвилин до метро"
12.00 Т/с "Важ а дитина"
13.00 Т/с "Др зi"
14.00 ТСН
14.20 Т/с "Сiм мачо"
15.20 Єралаш
15.40 Т/с "Усе враховано"
16.40, 02.50 С довi справи
18.30 Т/с "Повернення
М хтара-2"
19.30 ТСН
20.05 ТСН. ПроСпорт
21.05 Т/с "Обережно,
бiляв и!"
22.00 Х/ф "Тремтiння
землi-3"
00.05 ТСН

06.05 Ключовий момент
06.50, 07.30, 11.15, 16.25
М льтфiльм
07.00, 08.00, 12.00 Новини
07.10 Ран ова iмнасти а
07.45 Уро и обережностi
08.15 Мелорама
08.55 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
10.00 Х/ф "Оп дало"
11.40 У раїнсь е плавання.
Шанхайсь ий пiдс мо
12.15 Т/с "Таємнича
остя"
13.15 Т/с "Сестри"
14.20 Дис аверi
15.20 Т/с "Next-3"
16.45 Ключовий момент
17.45 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
18.50 Т/с "Вовчиця"
19.50 Т/с "Зачарована
дiльниця"
21.00 Подробицi
21.25 Iнтерспорт
21.35 Х/ф "С еля"
00.20 Сл жба розш
дiтей
00.25 Т/с "Близню 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"
08.50 Працевлашт вання.
Кро за ро ом
09.00 Дiм живих iсторiй
09.20 Х/ф "Мисливець за
бра оньєрами"
11.00 Телес ол
11.10, 15.40 Т/с "Жiн а з
ароматом ави"
12.10 Т/с "Тiнь"
13.00 М льтфiльм
13.40 М/с "Кендi, Кендi"
14.30 Дивосвiт дитинства
16.30 Д/с "Пата онiя — Пiвденна Земля"
17.00 Е ономiчний вiсни
17.50 Д/с "Подорож нав оло
свiт "
21.15 Х/ф "Смертельна
подорож в Оса "
22.50 Форм ла здоров'я
23.10 Споживач

06.30, 11.30, 18.00, 23.00
Дивись!
07.00 Т/с "Кiмната смiх "
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
Крампи"
16.30 Т/с "Район БеверлiХiллз"
17.30 Т/с "Першi
поцiл н и"
18.30 Вели е прання
21.00 Т/с "Район БеверлiХiллз"
22.00 Вi на
23.30 Т/с "Кiмната смiх "
00.30 Зроби менi смiшно!
01.00, 02.00 Сiм новин

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК “УКРАЇНА”

05.30 Ран овий ви раш
07.00 Вi на
07.15 Увесь свiт. Плем'я
08.00 Вi на
08.15 У пош ах при од
10.05 С ботнiй вечiр
12.05 Х/ф "Йол ипал и!"
13.55 Т/с "Дзiсай"
15.00 Увесь свiт. Плем'я
16.00 Зна и
17.00 Нав оло свiт
18.00 Вi на
18.15 Т/с "К ла iн i
партнери"
19.00 Х/ф "Лiнiя смертi"
21.00 Зiта i Гiта. Рi по том
22.00 Вi на
22.30 Вi на. Спорт
22.40 Таємнi матерiали
КДБ. Ви радення
iнопланетянами
23.45 Принцеса Дiана.
Змова
00.45 Вели а п'ятiр а

07.00 М льтфільм
08.30 Т/с "Сабрина —
юна вiдьма"
09.05 Т/с "Сiмей а
Ролданів"
10.15 Т/с "Убивча сила"
11.20 Х/ф "Вестендер —
захисни справедливостi"
13.30 Репортер
14.00,14.25 М льтфільм
14.55 Т/с "Сабрина —
юна вiдьма"
15.25 Обш i побачення
15.55 Т/с "Сл хай сюди!"
16.25 Т/с "Я с азав
Джим"
17.00 Т/с "П'ятiрнята"
17.25 Побачити все!
17.55 Т/с "Кобра-11"
19.00 Репортер
19.10 Спортрепортер
19.20 Т/с "Солдати"
20.20 Побачити все!
20.50 Т/с "Убивча сила"
22.00 Х/ф "База"
00.15 Репортер

07.20 Срiбний апельсин
07.50,17.40 Т/с "Жiн а
дзер алi"
09.00 Ф тбол в особах
09.40 М льтфiльм
10.00, 18.40 Т/с
"Др жна сiмей а"
11.00 Х/ф "Три талери"
12.10 Щиросердне
зiзнання
13.00, 15.30, 17.00, 21.00
Подiї
13.30 Х/ф "Iнспе тор
ДАI"
15.00 М/с "Свiт Те са
Ейверi"
16.00 Срiбний апельсин
19.40 Щиросердне
зiзнання
21.50 Х/ф "Приб ття"
00.00 Подiї свiтi
00.25 Х/ф "Винищ вач"
02.30 Подiї

06.30, 09.00, 16.05, 00.45
Свiто ляд
06.40, 07.40, 08.40, 18.40,
20.40, 00.15, 02.40,07.00,
07.50, 08.50, 18.55, 00.40,
03.00 24 одини
07.10, 08.15, 14.30 Цей дивний свiт
07.55 Бан нота
08.05 Нер хомiсть
09.10, 22.45 Хiт-парад
10.05, 22.15, 02.15 Свiтсь i
хронi и
10.40, 13.35 Свiт природи
ВВС
11.40, 16.15 Свiтовi одiссеї
12.10 Звiряча робота
12.35, 19.15 Невiдомi живi
об'є ти
13.05, 23.45 Енци лопедiя
таємниць
15.00, 03.35 Режисери
16.45, 19.45 Забороненi
таємницi
17.45, 21.25 Т/с "Чоловiча робота-2"

07.45, 08.45, 23.15 Фа ти
08.05 33 вадратних метри
09.10 Т/с "Каз а про
щастя"
10.15 Т/с "А ентство
"Мiсячне свiтло"
11.20 Т/с "Марш
Т рець о о"
12.20, 13.05 Каламб р
12.45 Фа ти
13.30 Т/с "Полiцейсь i на
велосипедах"
14.30 Т/с "Мисливець за
старовиною"
15.35 Т/с "Каз а про
щастя"
16.35 Т/с "В лицi
розбитих лiхтарiв"
17.40 Т/с "Марш
Т рець о о"
18.45 Фа ти. Вечiр
19.25 33 вадратних метри
19.55 Т/с "В лицi
розбитих лiхтарiв"
21.00 Х/ф "Гадю а"
23.55 Х/ф "Карнозавр"
01.35 Фа ти

06.30, 08.15 Добро о ран !
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
04.00 Новини
10.00 Малахов +
11.15, 20.30 Т/с
"Близню и"
12.10 Дете тиви
13.00 Iншi новини
13.25 Кримiнальна Росiя
14.15, 21.30 Нехай оворять
15.10 Бенефiс О. Воробей
17.15 Криве дзер ало
17.55, 04.05 Федеральний
с ддя
18.55, 04.50 Т/с "Любов
я любов"
20.00, 01.00 Час
22.30 Хто втопив "Естонiю"?
23.35 Поза за оном
00.10 Проти ночi
01.30 Лi ар К рпатов
02.00 Х/ф "Кiн-дза-дза"
03.05 Т/с "Прис орена
допомо а-2"
05.45 Т/с "Талiсман"

23.50 О ляд преси
06.30, 07.10, 08.10, 12.20,
22.40, 00.35, 04.55 Бiзнесчас
07.00, 09.00 Час новин
07.50, 01.20 Автопiлотновини
09.30, 23.15, 02.10, 05.35
Час-тайм
10.00, 19.00 Час новин
10.15 Час оментарiв
10.55, 18.55 IнфоВi но
11.15, 16.15, 17.15, 03.00
Новий час
11.40, 15.50 Це — У раїна!
13.15 Д/ф "Справа честi"
14.15, 15.20 5 елемент
18.15 VIP-жiн а
18.45 Київсь ий час
19.25 Спе тр дня
19.45, 20.45, 23.00, 00.00,
00.45, 01.25, 05.20, 05.30
Час новин
20.00, 21.00, 04.00 Час
20.15 Вiд рита зона
22.00, 02.30 Чи на п'ять?
00.50 Ко тейль

06.00 Са ндтре и
07.10 Дитячий сеанс
08.30 Кiнофайли
08.55 Х/ф
"Вишивальниця
с тін ах"
10.50 Постер-шо
11.20 Х/ф "Останнiй
б н ер"
13.05 Кiнофайли
13.40 Х/ф "Майор
Вихор"
15.40 Постер-шо
16.20 Дитячий сеанс
18.20 Кiнофайли
18.40 Х/ф "Та
тримати... Дiвчата!"
20.40 Дитяча аз а
21.00 Х/ф "Поїзд
смертi-2"
23.25 Фотосесiя
00.00 Опiвнiчна спе а
01.05 Х/ф "Донато i
донь а"
02.40 Кiнотрейлери
04.45 Х/ф "Майор
Вихор"

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 С. Довлатов. "З пин а
на мiсцевостi"
12.15, 20.45, 03.55 Т/с
"Тай а"
13.00, 16.00, 19.00, 03.00
Вiстi
13.35 Т/с "Вiчний по ли "
14.45 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 Л. Би ов. На
останньом подих
21.30 Вiстi. С.-Петерб р
21.50, 05.15 Кремль.
Охоронцi с арбницi Росiї
22.40 Апо риф
23.20, 04.40 Вiстi +
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Виш ород

06.00
Е НСа
Т Ендтре
Р - Ф ІиЛ Ь М
ТЕТ
07.10 Дитячий сеанс
06.00 Са ндтре и
06.30, 11.30, 18.00, 23.00
Дивись!
07.10 Дитячий сеанс
07.00 Т/с "Кiмната смiх " 08.35, 13.55 Кiнофайли
07.30, 12.00, 19.30, 00.00
08.50 Х/ф "Та тримаДiм-2
ти... Дiвчата!"
08.30 Т/с "Першi
10.50 Фотосесiя
поцiл н и"
11.25 Х/ф "Вишиваль09.00, 14.00, 20.30
ниця с мер ах"
М льтфiльм
09.30 Вели е прання
14.20 Х/ф "Майор
10.30 Т/с "Район
Вихор"
Мелро з"
16.05 Фотосесiя
13.00,15.00 15.30
18.35 Х/ф "Пе ло мiстi"
М льтфільми
20.35 Дитяча аз а
16.00 Єралаш
21.00 Х/ф "Злочинна
16.30 Т/с "Район
поведiн а"
Беверлi-Хiллз"
17.30 Т/с "Першi
23.05 Хiт-парад
поцiл н и"
Автовантажні
18.30 Вели е прання
перевезення
21.00 Т/с "Район
авт. "Пежо-Бо сер"
Беверлi-Хiллз"
22.00 Вi на
V-10 м3 до 1,8 т.
23.30 Т/с "Кiмната смiх "
Тел: 22-398,
00.30 Зроби менi смiшно!
8 (050) 410-51-19
01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
№ 397
05.00 Сiм новин

1+1

ІНТЕР

ТРК ”КИЇВ”

06.30 Снiдано з 1+1
07.00 Веселi м льти +
Єралаш
08.00 Т/с "За що тебе
люблю-3"
09.00,17.30 Т/с "Усi
жiн и — вiдьми"
10.00 Д/ф "Б дiвлi i химери
В. Городець о о", "Брати
Кричевсь i. Повернення"
11.05, 20.10Т/с "5 хвилин
до метро"
12.00 Т/с "Важ а дитина"
13.00 Т/с "Др зi"
14.00 ТСН
14.20 Т/с "Сiм мачо"
15.20, 06.00 Єралаш
15.40 Т/с "Усе враховано"
16.40, 02.30 С довi справи
18.30 Т/с "Повернення
М хтара-2"
19.30 ТСН
20.05 ТСН. ПроСпорт
21.05 Т/с "Обережно,
бiляв и!"
22.00 Х/ф "За они
привабливостi"
23.50 ТСН

06.05 Карао е на майданi
06.40, 07.35, 11.35, 16.25
М льтфiльм
07.00, 08.00, 12.00 Новини
07.10 Ран ова iмнасти а
07.45 Уро и обережностi
08.15 Бадьоро о ран !
08.55 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
10.00 Х/ф "Свято
несл хняностi"
12.15 Т/с "Таємнича
остя"
13.15 Т/с "Сестри"
14.20 Дис аверi
15.20 Т/с "Next-3"
16.45 Ключовий момент
17.45 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
18.50 Т/с "Вовчиця"
19.50 Т/с "Зачарована
дiльниця"
21.00 Подробицi
21.25 Iнтерспорт
21.35 Х/ф "Пряма та явна
за роза"
00.25 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, 21.10 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 Х/ф "Мас арад"
11.10, 15.40 Т/с "Жiн а
з ароматом ави"
12.10 Т/с "Тiнь"
13.00 На схилах Днiпра
13.40 М/с "Кендi, Кендi"
14.00 Т/ф "Синiй
автомобiль"
16.30 Сiнема- онфетi
17.00 Молодiжна сл жба
17.50 Д/с "Подорож
нав оло свiт "
21.00 Вечiрня аз а
21.15 Х/ф "Шiсть
тижнiв"
23.00 Чорний вадрат
23.50 Т/с "Аш"
00.20 Х/ф "Смертельна
поїзд а в Оса "

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК”УКРАЇНА”

06.40, 07.40, 08.40, 18.40,
20.40, 24 одини
07.10, 08.15, 14.30 Цей дивний свiт
07.55 Бан нота
08.05 Нер хомiсть
09.10, 22.45 Хiт-парад
10.05, 22.15, 02.15 Свiтсь i
хронi и
10.40, 13.35 Свiт природи
ВВС
11.40, 16.15 Свiтовi одiссеї
12.10 Звiряча робота
12.35, 19.15 Невiдомi живi
об'є ти
13.05, 23.45 Енци лопедiя
таємниць
15.00, 03.35 Режисери
16.45, 19.45 Забороненi
таємницi
17.45 Т/с "Чоловiча робота-2"
21.25 Катастрофа Розвеллi

06.20, 07.45, 08.45 Фа ти
06.35, 07.50 Дiловi фа ти
06.55 Т/с "Пляж.
Рят вальни и Малiб "
08.05 33 вадратних метри
09.10 Т/с "Каз а про
щастя"
10.15 Т/с "А ентство
"Мiсячне свiтло"
11.20 Т/с "Марш
Т рець о о"
12.20, 13.05 Каламб р
13.30 Т/с "Полiцейсь i на
велосипедах"
14.30 Т/с "Мисливець за
старовиною"
15.35 Т/с "Каз а про
щастя"
16.35, 19.55 Т/с "В лицi
розбитих лiхтарiв"
17.40 Т/с "Марш
Т рець о о"
18.45 Фа ти. Вечiр
19.25 33 вадратних метри
21.00 Х/ф "Людина
червоном череви "
22.55 Фа ти

06.30, 08.15 Добро о
ран !
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
04.00 Новини
10.00 Малахов +
11.15, 20.30 Т/с
"Близню и"
12.15 Дете тиви
13.00 Iншi новини
13.25, 23.25 Ударна сила
14.15, 21.30 Нехай
оворять
15.10 Смiшнi люди
17.15 Криве дзер ало
17.55, 04.05 Федеральний
с ддя
18.55, 04.50 Т/с
"Любов я любов"
20.00, 01.00 Час
22.30 Ви рити невiрностi
00.10 Проти ночi
01.30 Лi ар К рпатов
02.00 Х/ф "Мерi
Поппiнс, до побачення!"

06.10, 18.45, 05.05 Київсь ий
час
06.20, 09.55, 12.35, 13.55,
23.50 О ляд преси
06.30, 07.10, 08.10, 12.20,
22.40, 00.35, 04.55 Бiзнесчас
07.00, 09.00 ,10.00
19.00 Час новин.
07.50, 01.20 Автопiлотновини
09.30, 23.15, 02.10, 05.35
Час-тайм
10.15 Час оментарiв
10.55, 18.55 IнфоВi но.
11.15, 16.15, 17.15, 03.00
Новий час
11.40, 15.50 Це — У раїна!
13.15 Драйв
14.15, 15.20 5 елемент
18.15 Доро ами раїнцiв
19.25 Спе тр дня
19.45, 20.45, 23.00, 00.00,
00.45, 01.25, 05.20, 05.30
Час новин
20.00, 21.00, 04.00 Час
20.15 Чи на п'ять?
22.00, 02.30 Перший вiддiл

05.30 Ран овий ви раш
07.00,08.00, 22.00 Вi на
07.15 Увесь свiт. Плем'я
08.15 Нав оло свiт
10.10 Х/ф "Два дов их
д и т манi"
12.00 Х/ф "Ш iльний
вальс"
13.55 Т/с "Дзiсай"
15.00 Увесь свiт. Плем'я
16.00 Зна и
17.00 У пош ах при од
18.15 Т/с "К ла iн i
партнери"
18.50 Бої без правил. Новi
ладiатори
19.50 Ф тбол. Лi а
чемпiонiв. "Динамо" (К) —
"Метал р с" (Л)
22.40 Таємнi матерiали
КДБ. Паранормальнi явища
23.50 Таємнi матерiали
КДБ. Убивство президента
Кеннедi

07.45 Ти — с пержiн а!
07.50 М льтфільм
08.30 Т/с "Сабрина —
юна вiдьма"
09.00 Т/с "Сiмей а
Ролданів"
10.15 Т/с "Убивча сила"
11.25 Х/ф "Зенон"
13.30, 19.00 Репортер
14.00 М/с "При оди Дже i
Чана"
14.25 М/с "Полiцiя раїни
азо "
14.55 Т/с "Сабрина — юна
вiдьма"
15.25 Обш i побачення
15.55 Т/с "Сл хай
сюди!"
16.25 Т/с "Я с азав
Джим"
17.00 Т/с "П'ятiрнята"
17.25 Побачити все!
18.00 Т/с "Кобра-11"
19.10 Спортрепортер
19.20 Т/с "Солдати"
20.25 Побачити все!
20.55 Т/с "Убивча сила"
22.00 Х/ф "Форм ла51"

06.30, 15.30, 21.00 Подiї
07.20 Срiбний апельсин
07.50 Т/с "Жiн а
дзер алi"
09.00 Щиросердне зiзнання
09.40 М льтфiльм
10.00 Т/с "Др жна
сiмей а"
11.00 Х/ф "Три талери"
12.10 Щиросердне зiзнання
13.00 Подiї
13.30 Т/с "Граф МонтеКрiсто"
16.00 Срiбний апельсин
17.00 Подiї
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
21.40 VIP — ви iдно, цi аво,
престижно
21.50 Х/ф "Дисбат"
00.00 Подiї свiтi

УТ-1

1+1

ІНТЕР

ТРК ”КИЇВ”

ТЕТ

ЕНТЕР-ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

07.00 Веселi м льти +
Єралаш
08.00 Т/с "За що тебе
люблю-3"
09.00 Т/с "Усi жiн и —
вiдьми"
10.00 Д/ф "Таємницi М.
Го оля"
11.00 Т/с "5 хвилин до
метро"
12.00 Т/с "Важ а
дитина"
13.00 Т/с "Др зi"
14.00, 19.30 ТСН
14.20 Т/с "Сiм мачо"
15.40 Т/с "Усе
враховано"
16.40, 03.15 С довi справи
17.30 Т/с "Усi жiн и —
вiдьми"
18.30 Т/с "Повернення
М хтара-2"
20.10 Т/с "5 хвилин до
метро"
21.05 Т/с "Обережно,
бiляв и!"
22.00 Х/ф "Поза
ва ою"
00.25 ТСН

06.50, 07.30 М льтфiльм
07.00, 08.00, 12.00
Новини
07.10 Ран ова iмнасти а
07.45 Уро и обережностi
08.15 ВВС
08.55 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
10.00 Х/ф "Ле енда
про бiло о дра она"
12.15 Т/с "Таємнича
остя"
13.15 Т/с "Сестри"
14.20 Дис аверi
15.25 Т/с "Next-3"
16.45 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
21.25 Iнтерспорт
21.35 Х/ф "Подвiйний
дар"
23.50 Сл жба розш
дiтей
23.55 Т/с "Близню и"
01.00 Т/с "Чоловi и не
плач ть"

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
08.30, 15.00 М льтфільм
09.00 Дiм живих iсторiй
09.20 Х/ф "К бансь i
оза и"
11.10, 15.40 Т/с "Жiн а
з ароматом ави"
12.10 Т/с "Тiнь"
13.00 Келiя сонця.
Г ц льсь i ремесла
13.40 М/с "Кендi, Кендi"
14.30 М зей iно
17.00 Добро о вечора,
ияни!
17.50 Д/с "Подорож
нав оло свiт "
21.15 Х/ф "Незнайомець
мiстi"
22.50 Форм ла здоров'я
23.20 Вiсни роботодавця
23.50 Т/с "Аш"
00.20 Х/ф "Шiсть
тижнiв"

06.30, 11.30, 18.00, 23.00
Дивись!
07.00 Т/с "Кiмната
смiх "
07.30, 12.00, 19.30, 00.00
Дiм-2
08.30 Т/с "Першi поцiл н и"
09.00, 14.00, 20.30,15.30
М льтфiльм
09.30 Вели е прання
10.30 Т/с "Район Мелро з"
13.00,15.00 М льтфільм
16.00 Єралаш
16.30 Т/с "Район
Беверлi-Хiллз"
17.30 Т/с "Першi поцiл н и"
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

08.30 Кiнофайли
08.45 Х/ф "Бравi хлопцi"
10.40 ,15.20 Хiт-парад
11.10 Х/ф "Пе ло мiстi"
13.05, 17.45 Кiнофайли
13.30 Х/ф "Майор Вихор"
Хiт-парад
15.50 Дитячий сеанс
18.05 Х/ф "Джейн Ейр"
20.35 Дитяча аз а
21.00 Х/ф "Пе ло"
23.30 Завтрашнє iно
00.00 Опiвнiчна спе а
01.05 Х/ф "Злочинна
поведiн
Доа"50 м від
02.40 Кiнотрейлери
04.35 Х/ф Києва
"Майор Вихор"

УТ-1

ЧЕТВЕР 3 СЕРПНЯ 2006 РОКУ

Телепро рама

29 липня 2006 ро
06.00 Добро о ран ,
У раїно!
08.45 Ран овi поради
09.00, 18.30, 21.20
Дiловий свiт
09.20 Х/ф "Раффертi"
10.30 Т/с "Мач ха"
11.25, 22.45 Сл жба
розш
дiтей
12.05 Т/с "Таємниця
блис чо о аменю"
13.20 Тр дова ниж а
13.35 Територiя безпе и
14.30 М льтфільм
15.00 Iнди о
15.25 Т/с "15.0"
16.00 Ф тбол пляжний.
Гран-прi Iталiї. Вiдбiр.
К бо свiт FIFA
17.05 Т/с "Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
18.40 Т/с "На межi
зрив "
20.30 Вечiрня аз а
20.45 Ме алот
21.00 Новини
22.10 Подат овий а ент
22.35 Сит ацiя
22.50 С перлото. Трiй а
23.00 Пiдс м и

06.00 Добро о ран ,
У раїно!
07.00, 08.00 Новини
07.05 Ера бiзнес
07.40 Ера-е спрес
08.35 КНУКIМ
08.45 Ран овi поради
09.00, 18.30, 21.20
Дiловий свiт
09.20 Х/ф "Раффертi"
10.30 Т/с "Мач ха"
11.25, 01.30 Сл жба
розш
дiтей
12.15 Т/с "Таємниця
блис чо о аменю"
13.35 Авiасалон
14.30 М/с "Черепаш им танти нiндзя"
15.00 Iнди о
15.25 Кро до зiро
16.00 Ф тбол пляжний.
Гран-прi Францiї. Вiдбiр.
К бо свiт FIFA
17.05 Т/с "Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
18.45 Т/с "На межi
зрив "
20.35 Вечiрня аз а
21.00 Новини
21.45 Майстри iно
22.40 Сит ацiя
22.50 Трiй а. Кено

ТОНІС
09.00, 16.30, Свiто ляд
06.40, 07.40, 08.40, 18.40,
20.40, 00.15, 02.40 24
одини
07.10, 08.15, 14.30 Цей
дивний свiт
07.55 Бан нота
08.05 Нер хомiсть
09.10, 22.45 Хiт-парад
10.00, 22.15, 02.15
Свiтсь i хронi и
10.35, 13.35 Свiт природи
ВВС
11.35, 16.00 Свiтовi
одiссеї
12.05 Звiряча робота
12.35, 19.15 Невiдомi живi
об'є ти
13.05, 23.45 Енци лопедiя
таємниць
14.55, 03.35 Режисери
16.40, 21.25 Катастрофа
Розвеллi
17.40, 19.45 Забороненi
таємницi
00.50, 05.10 М дьтфільм
01.40 Свiт, що шо є

ICTV
06.20,07.45, 08.45 Фа ти
06.35, 07.50 Дiловi фа ти
06.45, 08.35 300 се / од
06.55 Т/с "Пляж.
Рят вальни и Малiб "
08.05 33 вадратних метри
09.10 Т/с "Каз а про
щастя"
10.15 Т/с "А ентство
"Мiсячне свiтло"
11.20 Т/с "Марш
Т рець о о"
12.20, 13.05 Каламб р
12.45 Фа ти
13.40 Т/с "Полiцейсь i на
велосипедах"
14.40 Т/с "Мисливець за
старовиною"
15.40 Т/с "Каз а про
щастя"
16.40. 19.55 Т/с "В лицi
розбитих лiхтарiв"
17.45 Т/с "Марш
Т рець о о"
18.45 Фа ти. Вечiр
19.25 33 вадратних метри
21.00 Х/ф "Кiбор охоронець"
23.25 Х/ф "Влада во ню"

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

06.30, 08.15 Добро о ран !
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
04.00 Новини
10.00 Малахов +
11.15, 20.30 Т/с "Близню и"
12.15 Дете тиви
13.00 Iншi новини
13.25 Кримiнальна Росiя
14.15, 21.30 Нехай оворять
15.10 Єралаш
15.30 Новi пiснi про оловне2006
17.15 Криве дзер ало
17.55 Федеральний с ддя
18.55, 04.50 Т/с "Любов я
любов"
20.00, 01.00 Час
22.30 Д/ф "Д ремар i
рас нi"
23.35 Поза за оном
00.10 Проти ночi
01.30 Лi ар К рпатов
02.00 Х/ф "Мерi Поппiнс,
до побачення!"

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 — 19.00 Час новин
10.15 Час оментарiв
10.55 — 18.55 IнфоВi но
11.15, 16.15, 17.15, 03.00
Новий час
11.40, 15.50 Це — У раїна!
13.15 Не перший по ляд
14.15, 15.20 5 елемент
18.15 "Арсенал"
19.25 Спе тр дня
19.45, 20.45, 23.00, 00.00,
00.45, 01.25, 05.20, 05.30 Час
новин
20.00, 21.00, 04.00 Час
20.15 Перший вiддiл
22.00, 02.30 За рита зона
00.50 Ко тейль

СТБ
05.30 Ран овий ви раш
07.00, 08.00, 18.00 Вi на
07.15 Увесь свiт. Плем'я
08.15 У пош ах при од
10.05 Х/ф "Жандарм
Нью-Йор

"

12.10 Х/ф "Петрiв а,
38"
13.55 Т/с "Дзiсай"
15.00 Увесь свiт. Плем'я
16.00 Зна и
17.00 Нав оло свiт
18.15 Т/с "К ла iн i
партнери"
20.00 Паралельний свiт
21.00 Мама напро ат
22.00 Вi на
22.40 Таємнi матерiали
КДБ. Паранормальнi
явища
23.45 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 Т/с "Вiчний по ли "
14.50 Pro memoria
15.10, 23.40, 04.55 Новини
льт ри
15.30, 06.00 Ле енди
свiтово о iно
16.35 Приватне життя
18.15, 00.30 Битва за
надзв . Правда про Т -144
21.30 Вiстi. С.-Петерб р
21.50, 05.15 Кремль.
Таємницi пiдземної палати
22.40 Романти а романс
23.20, 04.40 Вiстi +

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 Чорнi дiри. Бiлi плями
12.15, 20.45, 03.55 Т/с
"Тай а"
13.00, 16.00, 19.00, 03.00
Вiстi
13.35 Т/с "Вiчний
по ли "
15.10, 23.40, 04.55 Новини
льт ри
15.30, 06.00 Мiднi тр би
ПРИВАТИЗОВАНУ 16.35 Приватне життя
18.15, 00.30 Сiм таємниць
ДЛЯ СЕБЕ
Третя овсь ої алереї
Тел:
21.30 Вiстi. С.-Петерб р
8 (050) 383 - 63 - 35 21.50, 05.15 Дзвiн М.
8 (044) 463 - 93 - 88 Б рляєва
8 (044) 412 - 49 - 03 22.15 Р. Па лс. Е спромт№265 фантазiя
22.40 Епiзоди

К плю ДАЧУ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК “УКРАЇНА”

07.00 М/ф "Карли Нiс"
08.30, 15.00 Т/с
"Сабрина — юна
вiдьма"
09.10 Т/с "Сiмей а
Ролданів"
10.20 Т/с "Убивча
сила"
11.30 Х/ф "Коала
хнi"
13.30 Репортер
15.25 Обш i побачення
15.55 Т/с "Сл хай
сюди!"
16.25 Т/с "Я с азав
Джим"
17.00 Т/с "П'ятiрнята"
18.00 Т/с "Кобра-11"
19.00 Репортер
19.20 Т/с "Солдати"
20.55 Т/с "Убивча
сила"
22.00 Х/ф "Повний аз,
альм вати б демо
потiм!"

06.00 Д/ф "Поцiл но бiло о
диявола"
06.30, 13.00, 15.30, 17.00,
21.00, 00.00 Подiї
07.20 Срiбний апельсин
07.50, 17.40 Т/с "Жiн а
дзер алi"
09.00 Щиросердне зiзнання
09.40 М льтфiльм
10.00, 18.40 Т/с "Др жна
сiмей а"
11.00 Х/ф "Три талери"
12.10 ТБ-про рама
13.30 Т/с "Граф МонтеКрiсто"
16.00 Срiбний апельсин
17.00 Подiї
17.20 Подiї. Спорт
19.40 Щиросердне зiзнання
21.50 Концерт
00.20 Х/ф "Дисбат"
02.30 Подiї
02.50 Подiї. Спорт
03.00 Телетеатр
04.30 Подiї
05.00 Портрети ди ої
природи
05.30 Д/ф "Темнi очi
безоднi"

Виш ород

СУБОТА 5 СЕРПНЯ 2006 РОКУ

П’ЯТНИЦЯ 4 СЕРПНЯ 2006 РОКУ

УТ-1
06.10, 06.30, 07.00, 08.00
Новини
07.05 Ера бiзнес
07.30 Б дiвельний
майданчи
08.45 Ран овi поради
09.00, 18.30 Дiловий свiт
09.20 Х/ф "Раффертi"
10.30 Т/с "Мач ха"
11.15 Надвечiр'я
12.40 Наша пiсня
13.20 Народна сл жба
порят н — 01
14.30 М льтфільм
15.00 Мiстеч о Надiя
15.25 Т/с "15.0"
16.00 Ф тбол пляжний.
Гран-прi Францiї. Вiдбiр.
К бо свiт FIFA
17.05 Т/с "Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
18.45 Х/ф "Калина
червона"
20.35 Вечiрня аз а
21.00 Новини
22.45, 01.30 Сл жба
розш
дiтей
22.50 Трiй а. Кено
23.00 Пiдс м и

ТОНІС

Телепро рама

29 липня 2006 ро

5

1+1

ІНТЕР

ТРК ”КИЇВ”

ТЕТ

06.30 Снiдано з 1+1
07.00 Веселi м льти +
Єралаш
08.00 Т/с "За що тебе
люблю-3"
09.00, 20.10 Т/с "Усi
жiн и — вiдьми"
10.00 Д/ф "Останнiй етьман
П. С оропадсь ий"
11.00 Т/с "5 хвилин до
метро"
12.00 Т/с "Важ а дитина"
13.00 Т/с "Др зi"
14.00 ТСН
14.20 Т/с "Сiм мачо"
15.20 Єралаш
15.40 Т/с "Усе враховано"
16.40, 02.20 С довi справи
18.30 Т/с "Повернення
М хтара-2"
19.30 ТСН
20.05 ТСН. ПроСпорт
20.10 Т/с "5 хвилин до
метро"
21.05 Т/с "Обережно,
бiляв и!"
22.00 Х/ф "А енти ФБР"
23.50 ТСН

06.05 Ми все про вас
знаємо
06.50, 16.20 М льтфiльм
07.00, 08.00, 12.00
Новини
07.10 Ран ова iмнасти а
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 "Жива вода"
12.15 Т/с "Таємнича
остя"
13.20 Т/с "Сестри"
14.25 М льтфільм
15.15 Т/с "Next-3"
16.40 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
21.25 Iнтерспорт
21.35 Ювiлей В. Вино ра
23.00 Х/ф "Прощавайте, до торе Фрейд!"
01.15 Х/ф "Б рхливе
життя Сем Везерс"

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 льтфільм
09.00 Дiм живих iсторiй
09.20 Х/ф "Кам'яна
вiт а"
10.50, 13.40 М льтфiльм
11.10, 15.40 Т/с "Жiн а
з ароматом ави"
12.10 Т/с "Тiнь"
13.00 Молодiжна сл жба
14.30 Життя, осяяне
расою
17.00 Споживач
17.50 Подолання
18.10 Д/с "Подорож
нав оло свiт "
21.00 Вечiрня аз а
21.15 Х/ф "Операцiя"
23.00 Київ ласичний
23.50 Т/с "Аш"
00.20 Х/ф
"Незнайомець мiстi"
01.50 Один
бi

06.30, 11.30, 18.00, 23.00
Дивись!
07.00 Т/с "Кiмната смiх "
07.30, 12.00, 19.30, 00.00
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 "

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 Увесь свiт. Плем'я
08.15 Нав оло свiт
10.05 Незба ненно, але
фа т
11.00 Паралельний свiт
12.00 Х/ф "Одр жений
холостя "
13.55 Т/с "Дзiсай"
15.00 Увесь свiт. Плем'я
16.00 Зна и
17.00 У пош ах при од
18.15 Т/с "К ла iн i
партнери"
19.00 Очевидець
20.00 При оломшливi
ре орди свiт . Найдивнiшi
iсторiї порят н
21.00 Незба ненно, але
фа т
22.00 Вi на
22.40 Х/ф "По оворимо,
брате!"
01.00 Вели а п'ятiр а

06.10 Сл жба розш
дiтей
06.20 М/ф "Ходячий замо "
08.25, 14.55 Т/с "Сабрина
— юна вiдьма"
09.00 Т/с "Сiмей а
Ролданів"
10.05 Т/с "Убивча сила"
11.15 Обережно, модерн!
11.40 Х/ф "Щасливий
з б"
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 "П'ятiрнята"
17.25 Побачити все!
18.00 Т/с "Кобра-11"
19.00 Репортер
19.10 Спортрепортер
19.20 Т/с "Дале обiйни и"
20.25 Побачити все!
21.00 Х/ф "Епiдемiя"
23.40 Се с
00.20 Репортер

06.00 Д/ф "Темнi очi
безоднi"
06.30, 13.00, 17.00, 21.00
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 "Пластична
революцiя"
12.10 Щиросердне зiзнання
13.30 Т/с "Граф МонтеКрiсто"
16.00 Срiбний апельсин
17.40 Т/с "Др жна
сiмей а"
18.55 Ф тбол. У раїна.
"Шахтар" — "Металiст"
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 "Один шанс на
двох"
02.30 Подiї
02.50 Подiї. Спорт

06.10, 18.45, 05.05
06.30, 08.15 Добро о
Київсь ий час
ран !
06.20, 09.55, 12.35, 13.55,
08.00, 11.00, 14.00, 17.00
23.50 О ляд преси
Новини
07.00, 09.00 Час новин
10.00 Малахов +
07.50, 01.20 Автопiлотновини
11.15 Т/с "Близню и"
09.30, 23.15, 02.10, 05.35
12.15 Дете тиви
Час-тайм
13.00 Iншi новини
10.00, 19.00 Час новин
13.25 Кримiнальна Росiя
10.55, 18.55 IнфоВi но
14.15, 21.50 Нехай
11.15, 16.15, 17.15, 03.00
оворять
Новий час
11.40, 15.50 Це — У раїна!
15.30 Рози раш
13.15 Доро ами раїнцiв
17.15 Криве дзер ало
14.15 Страва вiд шефа
17.55 Поле ч дес
14.35 Та а орисна
18.55, 04.35 Т/с
страхов а
"Любов я любов"
19.25 Спе тр дня
20.00, 01.00 Час
19.45, 20.45, 23.00, 00.00,
20.25 Фестиваль "Смiхота- 00.45, 01.25, 05.20, 05.30
Час новин
2006"
20.00, 21.00, 04.00 Час
22.50 Х/ф "Бло пост"
20.15 За рита зона
01.25 Лi ар К рпатов
22.00, 02.30 Час за
01.55 Теорiя неймовiрностi Гринвiчем
02.35 Х/ф "I життя, i
22.50 Ультратема
сльози, i любов..."
00.50 Рестораннi новини

ЕНТЕР-ФІЛЬМ
06.00 Са ндтре и
07.10 Дитячий сеанс
08.30 Кiнофайли
08.40 Х/ф "У пош ах
мiльйонершi"
10.55 Завтрашнє iно
11.20 Х/ф "Джейн Ейр"
13.40 Кiнофайли
14.05 Х/ф "Бравi хлопцi"
15.50 Завтрашнє iно
17.40 Кiнофайли
17.55 Х/ф "Втеча"
20.35 Кiно алендар
21.00 Х/ф "Голлiв дсь i
др жини"
23.15 Кiнофайли

Фірмі на постійн робот ПОТРІБНІ:
— ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР
( ат. С на автомобілі Мерседес і Іве о)
— ТОРГОВИЙ ПРЕДСТАВНИК
(бажана вища освіта, ДР не обов'яз ово)
— ОПЕАТОР ПК (базове знання ПК ;
бажано — 1С). З/п за співбесідою. Тел:
8 (04496) 23-890, 8 (067) 321-42-27 №311

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 Епiзоди
12.15 Т/с "Тай а"
13.00, 16.00, 19.00, 03.00
Вiстi
13.35 Т/с "Вiчний
по ли "
14.40 Театр одно о а тора
15.10 Новини льт ри
15.30, 06.25 Iнтер@ тив
16.00 Вiстi
16.20 Вiстi. Пiвнiчний
Кав аз
16.35 "Городо "
18.15 Моя срiбна ля
20.45, 03.55 Т/ф "Сiрано де
Бержера "
23.20 I. Iльїнсь ий. Життя
артиста
00.10 Х/ф "За iн Д"

06.00 Кл б-700
06.30, 09.00, 16.35, 00.45
Свiто ляд
07.10, 08.15, 14.35, 21.25
Цей дивний свiт
07.55 Бан нота
08.05 Нер хомiсть
09.10 Хiт-парад
10.00, 02.20 Свiтсь i
хронi и
10.35, 13.35 Свiт природи
ВВС
11.35, 16.05 Свiтовi
одiссеї
12.00 Звiряча робота
12.30, 22.05 Невiдомi
живi об'є ти
13.00 Енци лопедiя
таємниць
15.00, 04.00 Режисери
17.40 Забороненi
таємницi
19.15 Най раще...
20.15 Сильнi свiт цьо о
23.05, 05.00 Свiт, я ий
шо є
23.50 Таємницi, ч деса,
чарiвництво
00.50 Х/ф "Небезпечна
зона"
03.05 Цiл ом неймовiрно

06.15 Сл жба розш
дiтей
06.20 Фа ти
06.35, 07.50 Дiловi фа ти
06.45, 08.35 300 се / од
06.55 Т/с "Пляж"
07.45 Фа ти
08.45 Фа ти
09.10 Т/с "Каз а про
щастя"
10.15 Т/с "А ентство
"Мiсячне свiтло"
11.20 Т/с "Марш
Т рець о о"
12.20, 13.05 Каламб р
12.45 Фа ти
13.40 Т/с "Полiцейсь i
на велосипедах"
14.40 Т/с "Мисливець
за старовиною"
15.40 Т/с "Каз а про
щастя"
16.40, 19.55 Т/с "В лицi
розбитих лiхтарiв"
17.45 Ш ола ремонт
18.45 Фа ти. Вечiр
19.25 33 вадратних метри
21.00 Х/ф "Влада во ню"
23.15 Фа ти
23.30 Спорт

УТ-1

1+1

ІНТЕР

ТРК “КИЇВ”

ТЕТ

ЕНТЕР ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

06.00 Ран ова молитва
06.10 Пiдс м и
06.45 Абзац
06.55 Темни
07.40 М льтфiльм
08.00 КНУКIМ
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 "Киш i
Двапортфелi"
11.45 Хто домi хазяїн?
12.15 Чотири стiни
13.10 Вихiднi по- раїнсь и
13.30 Живе ба атство У раїни
14.00 Контрольний па ет
14.35 Х/ф "Доро а на Сiч"
16.10 Ф тбол пляжний. Гранпрi Францiї. Вiдбiр. К бо
свiт FIFA
17.20 Перехрестя
17.50 Рада
18.25 Наша пiсня
19.10 Х/ф "Зимовий вечiр
Га рах"
20.45 Ме алот
21.00 Новини
21.45 Т/с "Кво вадiс"
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 "Чарiвний с арб",
"Ч довий дзвiночо , "Здоровань"
10.45 Смачна раїна
11.40 Кiно деталях
12.40 Т/с "Дете тив без
лiцензiї"
13.40 Т/с "Джо ї"
14.30 Х/ф "Райсь а алея"
16.40 Найроз мнiший
18.20 Т/с "Моя пре расна
нянь а"
19.30 ТСН
20.05 Криве дзер ало
22.30 Х/ф "У р сi"
00.30 Х/ф "Нар озалежнiсть"
02.00 Х/ф "Кармен. Хiпхопера"
03.00 Х/ф "Новий Г ллiвер"

06.05 М льтфiльм
06.55 Х/ф "Щасливчи "
08.40 М/с "Новi при оди
Вiннi-П ха"
09.05 М/с "Аладдiн"
09.35 Бадьоро о ран !
10.10 Смачно
10.45 Кiно-Арте
11.20 Х/ф "К р'єр"
13.10 Ювiлей В. Вино ра
14.35 Х/ф "У джазi
тiль и дiвчата"
17.05 КВН-2006
18.45 Х/ф "Стильна
шт ч а"
21.00 Подробицi
21.25 Iнтерспорт
21.35 Ювiлей В. Вино ра
23.10 Х/ф "Без
обличчя"
01.55 Х/ф "Психи при
ви онаннi"
03.30 Х/ф "Бар
"Брид ий ойот"

06.00 У центрi ва и
07.30, 15.30, 17.30,
20.30, 23.30 СТН
08.10 Свiт бiзнес
08.30 М/с "Iнопланетяни"
09.00, 16.10 М льтфiльм
09.20 Х/ф "Старий
Хоттабич"
10.40 М/ф "Г си-лебедi"
11.30 Вибери своє
майб тнє
12.00 Дося ти мети
12.30 М/с "Сторiн ами
Вели ої ни и"
13.00 Х/ф "Снiдано
на травi"
14.30 Д/с "Живi ле енди
моря"
15.00 Авто ласи а
15.40 Д/с "Дивовижнi
стайнi"
16.30 Д/с "Стро ата
планета"
17.50 Гаряча тема
18.05 Хiт-базар
18.30 Шлях до спiх
18.45 Споживач
19.10 В остях ...
20.15 Корпорацiя "Сiмба"
21.10 Чорний вадрат
21.40 Х/ф "Невиннiсть"
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
09.30 Єралаш
10.00 М/с "Веселi мелодiї"
10.30 Ти — с пермодель-2
13.00 Т/с "Саммерленд"
14.00 Х/ф "Мос ва —
Кассiопея"
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 Сьоме небо

06.00 Са ндтре и
07.05 Дитячий сеанс
08.35 Кiнофайли
08.45 Х/ф "Втеча"
11.15 Кiно алендар
11.30 Х/ф "Мiстер I с"
13.35 Кiнофайли
13.50 Х/ф "Людинаневидим а"
15.35 Кiно алендар
16.10 Дитячий сеанс
17.55 Кiнофайли
18.20 Х/ф "Бравий
солдат Швей "
20.30 Топ-10. Са ндтре и
21.00 Х/ф "Пiдняти
"Титанi "
23.20 Кiнофайли
23.35 Х/ф "Голлiв дсь i
др жини"
01.15 Кiнотрейлери
РЕМОНТ
02.50 Х/ф "Щорс"
ТЕЛЕВІЗОРІВ
04.55
Х/ф "Весiлля"ТЕЛ:

07.00 ТК "Вiстi"
10.00 "Городо "
10.30, 22.55 Блеф- л б
11.10 Рiзночитання
11.40 Бiблiйний сюжет
12.10, 14.20 М льтфiльм
12.30 За сiмома печат ами
13.00, 16.00, 19.00, 03.00
Вiстi
13.15 Х/ф "Пере они по
верти алi"
14.35 Кiмната смiх
15.20 Ма iя iно
16.20 Вiстi. Мос ва
16.55 Р. Стр ч ова. "Я
жила Вели им театром"
17.50 Нав оло свiт
18.15, 02.15 Iсторичнi
хронi и
19.50, 03.50 Нав оло
смiх . Нон-стоп
21.25, 05.25 С ботнiй вечiр
23.40 Х/ф "Пере они по
верти алi"
00.50 Х/ф "Давай
одр жимося!"

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

06.00, 13.15, 23.20 Цей
дивний свiт
06.25, 01.30, 02.35, 04.40
Свiто ляд
06.35 Сильнi свiт цьо о
06.50 Режисери
08.00 Свiт, що шо є
08.40 Спортивна
майстерня
09.05 Цiл ом неймовiрно
09.35 Звiряча робота
10.05 Свiт, що шо є
10.45 Свiт природи ВВС
11.55 Свiтовi одiссеї
12.25 Е стремi с
12.45 Безстрашнi
13.40 Тварини, я ми
14.45 Най расивiшi
б дин и свiт
15.15 Мiста свiт
15.55 Хiт-парад
16.50 Розва и ба атiїв
17.40 Най раще...
18.40 Спецпрое т
19.00 Се рети археоло iї
19.30 Тваринний жах
20.00 Анатомiя атастроф
21.00 Х/ф "Небезпечна
зона"
22.50 Дива и
23.50 Х/ф "Бабiй-2"

07.00 Фа ти
07.20 Х/ф "С д над
старим барабаном"
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 Х/ф "Фара"
14.50 Х/ф
"Самозванцi"
16.55 Х/ф "Злiснi
пор шни и"
18.45 Фа ти
19.05 Квартирне питання
19.55 Х/ф "Десять
причин моєї ненавистi"
21.55 Х/ф "Iнший свiт"
00.20 Х/ф "Крипп"
02.00 Х/ф "Дон Сезар
де Базан"
05.20 Х/ф "Бiллi
Бат ейт"

06.30 Генiї та лиходiї
07.00, 09.00, 11.00, 17.00
Новини
07.10 Х/ф "Iванове
дитинство"
09.25 Здоров'я
10.15 Грай, армонь
люблена!
11.15 Сма
11.35 Фазенда
12.05 Д/ф "Раннi поло и,
раннi шлюби"
13.00 Ф тбол. Росiя.
"Спарта " — "Ростов"
15.10 Х/ф "Тато"
17.10 Д/ф "Гайдай. Комедiї
iз сiмейно о життя"
18.10 Х/ф "Дiамантова
р а"
20.00, 01.00 Час
20.20 Бiс вiт
21.35 Концерт
22.55 Х/ф "Мiмiно"
01.20 КВН-87 — 88

06.10, 18.45, 05.05 Київсь ий
час
06.20, 09.55, 12.30, 13.55,
23.50 О ляд преси
07.00, 09.00 Час новин
09.30, 23.15, 02.10, 05.35
Час-тайм
10.00, 19.00 Час новин
10.15 Ш ола бiзнесстрате iй
10.30 Ви пра тично здоровi
10.55, 18.55 IнфоВi но.
Що одини
11.15 Драйв
12.35 Страва вiд шефа
13.15 Колiя
13.30 Зодчий
14.15 Вiд рита зона
15.20 Перший вiддiл
15.50, 05.20 Це — У раїна!
16.15 На перший по ляд
16.45 Та е орисне
страх вання
17.15 VIP-жiн а
19.30, 02.00 5 опiйо
21.00, 04.00 Час
22.00, 03.30 Територiя
за он
23.00, 00.00 Час новин
00.45 "Арсенал"

05.45 Ран овий ви раш

8 (050) 763-15-35,
45-379 № 345

08.25 Х/ф "Самотнiй
бать о наодинцi з
07.15 Х/ф "Iван та
дiтьми"
Мар'я"
10.25 Ульотна вiдп ст а
09.00 Їмо вдома
11.05 Жертва моди
11.40 Алло, араж!
09.30 К лiнарний двобiй
12.10 Р йнiвни и мiфiв
10.35 Сам собi режисер
13.15 Х/ф "Мiй
11.45 Кiмната смiх
найнеймовiрнiший рi "
15.05 Х/ф "Прелюдiя до
13.55 Т/с
поцiл н "
"Афромос вич"
17.10 Х/ф "Виб х на
15.00 Х/ф "Родина"
свiтан "
19.00 Репортер
18.00 Неймовiрнi iсторiї
19.20 Х/ф "Ланцю ова
охання
реа цiя"
18.50 Ф тбол. У раїна.
21.35 Х/ф "В iм'я
"Динамо" (К) —
помсти"
23.30 Спортрепортер
"Кривбас"
23.35 Х/ф "Привид
21.00 Заборонена зона
машинi"
22.00 Х/ф "Ч довись о 01.30 Репортер
01.40 Зона ночi
Жеводана"
03.35 Репортер
00.05 Д/ф "Бо лiн для
03.45 М/с "Нi i Перрi —
Кол мбiни"
осмiчнi соба и"
04.35 Т/с "Земля-2"
02.25 Вели а п'ятiр а

ТРК “УКРАЇНА”
06.30, 09.00, 21.00,
00.00 Подiї
07.10 Т/с "Др жна
сiмей а"
09.40 VIP — ви iдно,
цi аво, престижно
09.50 Срiбний апельсин
11.00 Х/ф "Звiробiй"
14.00 Концерт "На
сьомом небi"
16.00 Х/ф "Один шанс
на двох"
18.15 Х/ф "Президент
i йо о жiн а"
20.15 ТБ-про рама
21.50 Х/ф "У серпнi
44"
00.00 Подiї свiтi
00.20 Х/ф
"Народження
перевертня"
03.00 Телетеатр
04.00 Подiї
04.20 Подiї. Спорт
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ТРК “КИЇВ”

ЕНТЕР ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

1+1

ІНТЕР

07.00, 23.10 Бо с посправжньом . Ф. Вар ас —
Х. Кастильєхо
08.00 Т/с "Джо ї"
09.05 Лото-забава
10.00 М/ф "Хто перший?",
"Диво-млин"
10.30 Криве дзер ало
12.50 Т/с "Дете тив без
лiцензiї"
13.50 Бо атирсь i i ри
14.40 М/ф "Остання
фантазiя"
16.40 Веселий вечiр
"Аншла "
18.20 Т/с "Моя пре расна
нянь а"
19.30 ТСН
20.00 Х/ф "Стирач"
22.15 Т/с "Конвалiя
срiбляста"
00.10 Х/ф "Виб х"
01.45 Х/ф "Iван Грозний"
05.00 Веселий вечiр
"Аншла "

06.30 М льтфiльм
07.40 Про инься i спiвай!
08.40 М/с "Новi при оди
Вiннi-П ха"
09.05 М/с "Чорний плащ"
09.35 Квадратний метр
10.25 Карао е на майданi
11.10 Усе для тебе
12.15 Мелорама
12.55 ВВС. Жива природа-3
14.00 Ювiлей В. Вино ра
15.35 Х/ф "Не хлiбом
єдиним"
18.05 Х/ф "Правдива
брехня"
21.00 Подробицi
21.30 Х/ф "Арма еддон"
00.30 На ф тбол
01.05 Х/ф "Д же страшне
iно-2"
02.35 Х/ф "Їх помiняли
при народженнi"
05.40 М льтфiльм

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК “УКРАЇНА”

06.15 Тваринний жах
06.45, 09.05, 02.15
Свiто ляд
06.50 Звiряча робота
07.15, 15.35 Хiт-парад
08.15, 16.35 Розва и
ба атiїв
09.15 Е стремi с
09.35 Безстрашнi
10.00 Тварини, я ми
11.00 Дива и
11.30 Цей дивний свiт
12.00 Най расивiшi
б дин и свiт
12.25 Х/ф "Весiлля"
13.35 Мiста свiт
14.10 Се рети археоло iї
14.40 Анатомiя атастроф
17.25 Х/ф "Новi
амазон и"
19.35 Х/ф "Маестро
Злодiй"
21.00 Х/ф "Бабiй-2"
22.25 Се рети iн вiзицiї
01.20 Невiдомi живi
об'є ти
02.20 Х/ф "Машень а"
03.40 Адреналiн

07.00 Фа ти
07.20 М/ф "Чарiвний
п дин "
09.00 Х/ф "Злiснi
пор шни и"
10.50 Квартирне питання
11.45 Фабри а раси
12.45 Фа ти
13.05 М/ф "Астерi с i
Клеопатра"
14.40 Х/ф "Мо тнi
аченята"
16.45 Х/ф "Десять
причин моєї ненавистi"
18.45 Фа ти
19.10 Т/с "Леся + Рома"
19.50 Х/ф "Мiльйони
ро iв до нашої ери"
21.50 Х/ф "Полювання
на звiра"
23.35 Х/ф "Бiллi
Бат ейт"
01.45 Х/ф "Ан лiєць"
04.00 Х/ф "Весiлля
похоронном бюро"

06.30 Генiї та лиходiї
07.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00 Новини
07.10 Х/ф "Хто, я що не ти?"
08.25 Армiйсь ий ма азин
09.15 Ш ачi
10.00 Д/ф "Вiдп ст а.
Поверн тися живим"
11.10 Неп тнi нотат и
11.30 До и всi вдома
12.25 Х/ф "Нейлон 100%"
14.10 Д/ф "Д ремар i
рас нi"
15.35 Вели i династiї
16.40 Концерт "Усе мож ть
оролi"
18.35 Два заповiтних слова.
М. Євдо имов
20.00 Час
20.20 Рози раш
21.45 Х/ф "Водiй для
Вiри"
23.55 Х/ф "Без вини
виннi"

06.10 Київсь ий час
06.20, 15.50, 05.20 Це —
У раїна!
07.00 — 09.00 Час новин
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
18.15 За рита зона
18.45 Час. Важливо
19.30, 02.00 Майдан
21.00, 04.00 Час
22.00 Чи на п'ять?
23.00, 00.00 Час новин
23.15, 05.35 Час-тайм
23.50, 05.05 О ляд преси
00.45 Ко тейль

05.45 Ран овий ви раш
08.05 Д/с "Ди а Афри а"
09.10 Д/ф "Ди а Пiвнiчна
Амери а"
10.15 Iнстин т бивати
11.25 Про ляття мо или
Т танхамона
12.20 Ш ачi. Я тсь ий
диявол
13.15 Я створити людин ?
Витвiр
14.20 Заборонена зона
15.25 Телефiльм
16.00 При оломшливi
ре орди свiт . Найдивнiшi
iсторiї порят н
17.00 Очевидець.
Неймовiрнi iсторiї
19.00 Заборонена зона
20.00 Ви ад а або
реальнiсть? Самозаймання
людини
21.00 Любити Гiтлера.
Смертельний полiт Гесса
22.00 Х/ф "Сабрина"
00.35 Вели а п'ятiр а

07.45 Цер ва Христова
08.00 Р йнiвни и мiфiв
08.35 Обережно, модерн!
09.40 Усмiхнiться, вас
знiмають!
10.15 Ви — очевидець
10.55 К нст амера
12.00 ЖВЛ. Маямi
12.30 НЛО. Найбiльш
достовiрнi до ази
13.30 Х/ф "Дистанцiйне ер вання"
15.15 Х/ф "Ланцю ова
реа цiя"
17.30 Концерт
19.00 Репортер
19.20 Х/ф "Розплата"
21.20 Х/ф "Лихоман а
за дiвчатами"
23.20 Ф тбол. Гол!
00.20 Спортрепортер
00.30 Х/ф "Тихий вир"
02.40 Репортер
02.50 Зона ночi
04.50 Репортер
05.00 Усмiхнiться, вас
знiмають!

07.10 Т/с "Др жна
сiмей а"
09.50 Срiбний апельсин
11.00 Х/ф "Обережно,
баб сю!"
12.45 Усмiхнися!
14.00 Х/ф "Нес iнченна
iсторiя"
16.55 Ф тбол. У раїна. ФК
"Хар iв" — "Метал р "
19.00 Х/ф "У серпнi 44"
21.00 Щиросердне зiзнання
22.20 Ф тбольний ї -енд

06.10 Д/ф "Саддам Х сейн"
07.00, 23.35 Д/ф "Нацисти.
Остання облава"
08.10 Авто онтинент
09.10 Кро до зiро
09.40 Вчимося плавати
09.50, 01.25 Сл жба розш
дiтей
10.00 Телефорт на
10.50, 22.25 Е iпаж
11.15 Нова армiя
11.50 Унi альна У раїна
12.10 Сiльсь ий час
12.45 Садиба
13.10 Здоров'я
13.35 Олiмпiйсь а слава
У раїни. Трi мф Атланти-96
14.05 А дiєнцiя
14.35 Вi но в Амери
15.05 Бла овiсни
15.40 Х/ф "Стара, стара
аз а"
17.25 В остях ...
18.20 Дiловий свiт. Тиждень
19.05 Х/ф "Три брати"
21.00 Новини
21.40 Далi б де...
22.50 Трiй а. Кено
23.00 Ера бiзнес . Пiдс м и

Коле тив Виш ородсь ої районної
ор анізації Червоно о Хреста щиро ВІТАЄ
З ЮВІЛЕЄМ шановно о

Юрія Юхимовича ІЛЬЇНА,
м дро о, добро о і милосердно о а тивіста,
олов ревізійної омісії ЧХ, волонтера ЧХ!
Ми щиро зичимо дов ої та світлої Вам долі,
здоров'я, зла оди в родині.
Хай радість, я літнє сонеч о, осяває ожен
Ваш ро . А життя дар є Вам 100 щасливих
ро ів.
№ 403

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

Фірмі на постійн

робот

ПОТРІБНІ:

— ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР
( ат. С на автомобілі Мерседес і Іве о)
— ТОРГОВИЙ ПРЕДСТАВНИК
(бажана вища освіта, ДР не обов'яз ово)
— ОПЕАТОР ПК (базове знання ПК;бажано — 1С )
З/п за співбесідою. Тел: 8 (04496) 23-890,
№311
8 (067) 321-42-27
Товариство з обмеженою відповідальністю
"АГРОХОЛДІНГ" надає в оренд 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
ВИРОБНИЦТВО БІЛОРУСЬ
Міні-тра тори, мотобло и, тра тори
МТЗ з навісним обладнанням.
Газові отли (Житомир-3) зі зниж ою
Можлива достав а. Тел: 8 (044) 430-31-45 № 341
Коле тив Державно о м зею-заповідни а
"Битва за Київ 1943 р." висловлює либое співч ття Г. І. Обозній з привод смерті
бать а, Івана Петровича АРТЬОМЕНКА,
ветерана Вели ої Вітчизняної війни,
часни а шт рм Берліна. № 409

07.00, 14.30 М льтфiльм
07.30 СТН
08.05 З адай мелодiю
08.20 Корпорацiя "Сiмба"
09.20 М/ф "Лапландсь i
аз и"
11.00 Працевлашт вання.
Кро за ро ом
11.30 С пер ни а
12.00 Манюнi
12.30 Д/с "Таємнича
Афри а"
13.00 Х/ф "Снiдано на
травi"
15.00 Д/с "Пата онiя —
Пiвденна Земля"
15.30 Алюр
15.45 Подолання
16.00 Вiзит
16.30 Х/ф "Це
трапилося мiлiцiї"
18.00 Київ ласичний
18.30 Квiти С. Ротар
20.30 СТН
21.10 Добро о вечора,
ияни!
21.40 СТН-спорт
22.10 Х/ф "Вечiр а"
23.50 Д/с "Нашi воро и —
тварини"
00.20 Х/ф "Невиннiсть"

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 Непоясненi таємницi
13.00 Т/с "Саммерленд"
14.00 Х/ф "Отро и
Всесвiтi"
16.00 Т/с "Неш Бриджес"
17.00 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
01.30, 02.30, 03.30, 04.30,
05.30 Новини спорт
01.45, 02.45, 03.45, 04.45,
05.45 Семеро VJ

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 № 402
АДВОКАТ. 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

Виш ородсь ом МКП "Водо анал"
ПОТРІБНІ на робот :

водій, слюсар КВПіА,
слюсар АВР,
еле трозварювальни .

Звертатися: м. Виш ород, в л. Набережна, 8-а,
тел: 23-354 № 410

ВАТ "РАЙГРОХІМ" ПРОДАЄ
ПІНОБЛОКИ (600х300х200).
Можлива достав а. Адреса: м. Виш ород, в л.
Ват тіна, 57 (територія верхньої промзони).
Тел: 8 (296) 54-549, 8 (044) 592-67-71,
8 (067) 507-84-20 № 406

Фірма-виробни
орп сних меблів
запрош є на робот :
СКЛАДАЛЬНИКІВ-ВСТАНОВНИКІВ
та РОБІТНИКІВ в цех (з/п від 2 000 рн.),
СЕКРЕТАРЯ-ОФІС-МЕНЕДЖЕРА (з/п від 800 рн.),
ВОДІЯ ате орій "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
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

06.00 Са ндтре и
07.05 Дитячий сеанс
08.25 Топ-10. Са ндтре и
08.45 Х/ф "Людинаневидим а"
10.25 Кiнофайли
11.00 Х/ф "Бравий
солдат Швей "
13.05 Топ-10. Са ндтре и
13.30 Х/ф "Мiстер I с"
15.55 Корот ий метр
16.25 Дитячий сеанс
18.05 Кiнофайли
18.30 Х/ф "Бравий
солдат Швей "
20.35 Топ-10.
Кiнотрейлери
21.00 Х/ф "Червоний
с орпiон"
23.00 Кiнофайли
23.15 Х/ф "Пiдняти
"Титанi "
01.20 Кiнотрейлери

07.00 ТК "Вiстi"
10.00 Смiхопанорама
10.30 Сам собi режисер
11.10 Збiрна Росiї
11.40 Хто домi хазяїн?
12.10, 14.20 М льтфiльм
12.30 Переп товi острови
13.00, 19.00, 03.00 Вiстi
13.15 Х/ф "Пере они по
верти алi"
14.30 Камертон
15.00 М. Iванов. Розпад
атома
15.40 Х/ф "Артист iз
Коханов и"
16.55 "Фітіль"
18.15, 02.15 Н. Михал ов.
Росiйсь ий вибiр. Генерал
Денi iн
19.20 Спец ореспондент
19.50, 03.45 Бать iвщина i
долi
21.25, 05.25 Концерт
повiтряно-десантних вiйсь
22.55 Ч. Хаматова.
"Випад овий вечiр..."
23.35 Х/ф "Пере они по
верти алi"

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
Ком нальном підриємств житлов о і ом нально о
осподарства Виш ородсь ої місь ої ради на постійн
робот потрібні працівни и:
— ЕЛЕКТРИК; — СЛЮСАР-САНТЕХНІК; — ВОДІЙ.
Оплата за домовленістю.
Звертатися за адресою: м. Виш ород, в л. К р зова, 9-а,
тел: 54-886
ШУКАЮ ВИГІДНЕ МІСЦЕ ПІД МАГАЗИН промтоварів від 15 до 25 м2, 8 (044) 516-16-10 (дом.)
ввечері 8 (096) 480-79-33 №399
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
Виробничом
підприємств
на постійн
робот
потрібні:
ОПЕРАТОР ЗГИНАЛЬНОГО ВЕРСТАТА
(чол. 20-45 ро ів, бажана 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)

№ 407

Тема

Виш ород

Концепція розвит
(Почато на стор. 1, 2)
3. Вирішити питання бла о строю набережної в районі
ГАЕС, я а може стати місцем
відпочин
жителів та остей
міста. Незважаючи на наявність
в межах міста та о о оштовноо ре реаційно о рес рс , я
Дніпро, місті по и що річ ова
темати а пра тично не розвинена. При ефе тивній політиці
набережна може стати символом Виш орода, пов'язаним
свідомості ородян з розвит ом
і бла опол ччям. Набережна
зона, я що розмістити на ній
об'є ти дозвілля, а тивно о відпочин й ромадсь о о харч вання, може стати значним джерелом надходжень до місь о о
бюджет .
4. Створити ромадсь ий місьий пляж з відповідною інфрастр т рою й роз лян ти можливість б дівництва вели о о онцертно-розважально о омпле с на березі водосховища.
5. Підвищити інвестиційн привабливість Виш орода. Для блаопол чно о соціально-е ономічно о розвит
міста потрібний
постійний приплив апіталів.
6. Разом з тим, необхідно
зазначити, що саме малий та
середній бізнес Виш ороді за
підтрим и з бо
місь ої ради
може стати точ ою зростання
е ономі и міста. Малий та
середній бізнес — це основний
се тор е ономі и Виш орода, до
то о ж — найбільш сприйнятливий до інновацій і до часті в
інвестиційних прое тах. Це

робить йо о одним з найбільш
а тивних часни ів реалізації
страте ії омпле сно о розвит
міста.
7. Підсилити онтроль за санітарним станом міста, а та ож за
дотриманням підприємствами
міста зобов'язань з належно о
оформлення й бла о строю приле лих територій.
8. Роз лян ти можливість б дівництва сміттєсорт вально о
завод .
9. На ально треба створити
місь ий рино з відповідною
інфрастр т рою.
10. Безпе а на доро ах міста
вима ає наведення твердо о
поряд . Встановлених дорожних зна ів не дотрим ються, що
призводить до рост дорожньотранспортних при од. Та ож
необхідно вре лювати питання
пар вання автомобілів.
11. Підсилити охорон
ромадсь о о поряд
місті та охорон дачних діляно . На жаль, на
сьо одні місті іль ість дільничних міліціонерів не сприяє вирішенню цьо о важливо о питання.
Соціально-політичний
розвито .
1. Розробити та прийняти ромадою міста Стат т Виш орода. Стат т потрібен я а т реалізації онстит ційних прав ромадян для створення демо ратичних засад правління місцевими
справами.
Серед сіх нормативно-правових а тів, що діють на території міста, Стат т має стати
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міста Виш орода

основним за оном для ромади, ре лювати найважливіші
сфери ромадсь о о життя.
Головним є те, що Стат т має
визначати форми та порядо
здійснення місцево о самовряд вання територіальною ромадою міста Виш орода, порядо
створення ор анів самоор анізації населення, арант вати всім
членам територіальної ромади
міста право часті
місцевом
самовряд ванні, встановлювати
ре ламентні правила і процед ри
реалізації цьо о права.
2. З метою зал чення ромадсь ості до прийняття рішень
щодо поточно о життя та перспе тивно о розвит
міста доцільно творити при місь ій раді
Громадсь
рад я дорадчоонс льтативний ор ан. В лючити в Громадсь
рад представни ів основних ромадсь их
і політичних ор анізацій міста,
надто тих, я і не представлені в
деп татсь ом орп сі місь ради
і ви он ом .
3. Зробити традиційними ре лярні з стрічі з ородянами —
що вартально проводити День
від ритих дверей. У меш анців
з'явиться можливість дізнатися
про все, що відб вається ви онавчих стр т рах місь ради, та
висловити свою д м щодо то о
чи іншо о питання.
4. З метою а м лювання позабюджетних оштів для реалізації прое тів розвит
міста
доцільно творити орпоративний Фонд "Відродження Вишорода". Засновни ами Фонд

повинні стати вели і й малі підприємства міста, я им не байд же майб тнє Виш орода. Фонд
має роз лядати питання з фінанс вання місь их про рам розвитта соціальних прое тів.
Міжнародне співробітництво.
1. Необхідно створити системи
прос вання е ономічних інтересів Виш орода в інших ре іонах
У раїни й на міжнародном рівні.
Підтрим вати й надалі тісні
стос н и з містами-побратимами (Санс, Франція; Льоррах,
Німеччина) та розвивати нові
зв'яз и з др жніми містами (Делчево, Ма едонія; Честер, Велиобританія; Сене алія, Італія). Є
домовленість про побратимство
з містом Віше рад (У орщина), доля я о о тісно пов'язана з
Виш ородом.
***
Дана Концепція являє собою
ви лад за альних, принципових
підходів до вирішення назрілих
проблем місті.
Реалізацією даної Концепції
стане розроб а Страте ічно о
план розвит міста до 2016
ро , в я ом й має б ти представлений перелі цільових та
омпле сних про рам, я і повинні б ти розроблені за частю всіх
заці авлених сторін.
Інстр ментами рішення поставлених завдань повинні стати:
1. Стат т міста
2. Генеральний план міста.
3. Правила заб дови міста.
4. Правила відвод земельних
діляно під заб дов .
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Старт рейсерсь о о дивізіон
Мало ом відомо, що ня иня Оль а, чиє
ім'я пов'язано із Виш ородом, є першою і
останньою вітчизняною ня инею-мореплавою. Вона сп стилася по Дніпр на лодії
(весельно-вітрильне с дно) і перетн ла
Чорне море. В Константинополі Оль а
ви ли ала неб валий ажіотаж, і цар Костянтин запропон вав їй навіть стати йо о др жиною. Кня иня вдалася до хитрощів: вона є
язичницею, том не може б ти жін ою християнина. Отже, її треба спочат охрестити.
А після хрещення, за православними анонами, Оль а стала сестрою царя, том вже не
мо ла б ти йо о жін ою. Костянтин вина ородив її щедрими дарами, лав од і відп стив додом Виш ород. Верн лась вона
морем на тій же лодії (до речі: в дівоцтві вона
б ла дніпровсь ою паромницею).
Ставши християн ою (маб ть, першою

5. Про рама розвит інженерної інфрастр т ри.
6. Про рама "Житло".
7. Про рама "По рівля".
8. Про рама "Підвал".
9. Про рама "Фасад".
10. Про рами з бла о строю території міста "Чистий двір, чиста
в лиця, чисте місто".
11. Про рама створення сприятливо о інвестиційно о лімат .
12. Про рама розвит інфрастр т ри т ризм .
Розроб а цільових омпле сних
про рам передбачає визначення:
перелі розв'яз ваних проблем;
ритеріїв ефе тивності про рами;
про ноз основних по азни ів,
що мають б ти дося н ті; витрат
на розроб й реалізацію; джерел
фінанс вання; стро ів і термінів
реалізації про рами; відповідальних ор анізаторів і ви онавців;
необхідних нормативно-правових
до ментів.
В основ фінанс вання цільових про рам б д ть за ладені
можливості бюджет міста, а
та ож цільові ошти, в обся ах,
запланованих на розвито місцевих ромад
центральном ,
обласном та районном бюджетах, а та ож, і більшою мірою, —
позабюджетні ошти.
Д же важливо, щоб Виш ород
надавав сі можливості для
самореалізації ородян, свідомлював і розвивав свою ні альність.
Усі за важення та пропозиції просимо надавати в письмовій формі в реда цію нашої
азети.
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ОЛЬГА с анд.; ст.-с анд. Heilga;
від heila — свята. Д.-р с. Оль а. Оля,
Олень а, Олеч а, Олюня, Олюнь а,
Олюнень а, Олюнеч а, Олюньця,
Олюся, Олюсь а, Олюсень а, Олюсеч а, Олюта, Олют а, Олютонь а,
Олюточ а; Люся, Люсень а, Люсеча, Леся, Люля, Люлень а, Люлеч а.
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ОЛЬГА (Хел а; християнсь е ім'я Олена), ?-969, др жина І оря, иївсь а ня иня
варязь о о походження, анонізована Православною Цер вою; після за ибелі
чолові а (945) правила Р ссю до зм жніння сина Святослава ( інець 50-х або почато 60-х р.р. Х ст.); жорсто о прид шила повстання древлян; поряд вала збирання данини, ор аніз вала опорні п н ти центральної влади на місцях (по ости);
прийняла християнство, але не з міла зробити йо о державною релі ією; 957 візит до Константинополя, ода з імператором Константином VІІ Ба рянородним.
(УСЕ, 2-е видання, доповнене, 2001, с. 981)
після нязя Ас ольда), в останні (53 прихильни и вітрильництва). С ддівство
ро и свої Оль а відзначилась в дивізіоні рейсерсь их яхт спішно провела
доброчинністю і християнсь им Світлана Хіль о.
всеохопленням. Православна
В ласі яхт "Оптиміст" перемі Оле сій
Цер ва за бла одіяння ня ині Растрьопін, в ласі "Промінь-М" — Сер ій
Оль и аноніз вала її я свят К р зов, лас "Лейзер" — Павло Колобов,
Олен і визначила її день 24 лас "Фінн" — Валерій Правдивий. Клас
липня.
"Кадет" — Борис Швець-Оле сандр Бой о, а
До цьо о дня і б ла призначена серед дівчат Єв енія П щинсь а-Настя
вітрильниць а ре ата "К бо ня- Немерчен о.
ині Оль и". Ре ат бла ословив
Рез льтати зма ань рейсерсь о о дивіта освятив настоятель Виш о- зіон : мі ротонери — "Веста" (Лідія Мельниродсь о о храм свято о Володи- ова), мінітонни и — Ми ола Д д а, М-1 —
мира отець Бо дан. Він та ож Борис Катюшин, Т-2 — Леонід Тимофієн о,
бла ословив на добрі справи й чвертьтонни и — "Банзай" (Геннадій Ни испіх виш ородсь ий самодіяль- тен о).
ний рт "Гайдама и", я ий вхоДо товарись о о стол б ло подано
дить до флотилії "Вільні Вітрила"
ліш за рецептами Козаць ої доби ( о
та вист пав той день на Михай- Світлана Харамінсь а). Один із спонсорів
лівсь ом та Софіївсь ом майда- ре ати, Оль а Мо ильна, вр чила на оронах міста Києва. Освячення проводилось на ди. За відмінн під отов і проведення
рейді аванпорт Київсь о о шлюз . Видови- зма ань в дивізіоні дитячих, юнаць их та
ще — неповторне!
олімпійсь их ласів яхт завід ючій навчальПатронат над зма аннями здійснив отець ним відділом яхт- л б "Водни " Олені
Бо дан Ни олин, надавши в рай необхідн Хитрій с ладена подя а.
допомо в забезпеченні ре ати. С ттєв
Виш ородсь е море — центр спортивно о
допомо в ор анізації та проведенні вітриль- с дноплавства Київсь ої області та і всієї
ниць их зма ань надав президент Бла одій- У раїни. Славні традиції цьо о с дноплавства
но о фонд "Святої Оль и" Володимир започат вала наша земляч а, Вели а ня иМалишев, посередни забезпеченні транс- ня Київсь а Оль а. Державний орден ня ині
портом.
Оль и для жіно У раїна вже має!
Ролю ня ині Оль и ви онала підприємець
Нехай же віднині святом Виш орода стане
Оль а Мо ильна, лючниці Мал ші — Лідія День святої рівноапостольної ня ині Оль и.
Мельни ова, с омороха — артист а цир
Пам'ятаймо мин ле!
Світлана Харамінсь а; челядь зі рали Оль а
Анатолій МИСЬКО,
Удодова, Любов Хрищен о й Оль а Блащ .
олова
Виш
ородсь
ої районної ради
У ре аті взяли часть 10 рейсерсь их і 17
ФСТ "У раїна", озаць ий пол овни
яхт олімпійсь их, юнаць их та дитячих ласів

СУЧАСНИКАМ
"Не треба слів! Хай б де тіль и діло!
Йо о роби — спо ійний і с ворий,
Не пл тай д ш
оріння тіла,
Сховай свій біль. Зломи раптовий порив".
Але для мене — святім союзі:
Д ша і тіло, щастя з острим болем.
Мій біль бринить, зате оли сміюся,
То сміх мій рветься джерелом на волю!
Не ліч слів. Даю без міри ніжність.
А може, в цьом й є моя сміливість:
Палити серце в х ртовині сніжній,
К пати д ш холодній зливі.
Вітрами й сонцем Бо мій шлях намітив,
Та там, де треба,— я тверда й с вора.
О, раю мій, моїх ясних привітів
Не діставав від мене жодний воро .
***
Гострі очі роз риті в моро ,
Б'є одинни : чотири, п'ять...
Моє серце в арячих зморах,
Я й сьо одні не мож спать.
Але завтра спо ійно встан ,
Та , я завжди, без жодних змін,
І в життя, я в безж рний тано ,
Увійд до нічних один.
Прид ш свій невпинний спо ад.
Б д радість давати й сміх.
Тіль и тим дана перемо а,
Хто й болі сміятись змі !
Олена Іванівна
ТЕЛІГА (з дом Шовенів), 1907-1942 р.
р., раїнсь а поетеса, п бліцист, політична діяч а ОУН
мельні івсь о о
рила, олова Спіл и
письменни ів і реда тор азети "Літаври" в Києві (1941),
розстріляна естапо в Бабином Яр ; поезія
Телі и висо ої х дожньої вартості, емоційної
напр и; збір а поезій "Д ша на сторожі",
оповідання "Або-або", статті політично-п бліцистично о хара тер ; належала до та
званої Празь ої ш оли раїнсь ої поезії.
(УСЕ, 2001, с. 1333)
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Урожай
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. тон р бих ормів. Вели і пожежі сталися в місцях збері ання врожаю на елеваторах .
Сьо одні ожен працівни
а ропромислово о омпле с
— від власни а ( ерівни а) осподарства до селянина, я ий
працює на полі, — м сить
знати вимо и пожежної безпеи та дотрим ватись їх. Для
цьо о всі тра тористи, омбайнери, їхні помічни и та інші
особи, зал чені до збирання
врожаю, повинні пройти протипожежний інстр таж.
Ще до почат жнив сю зернозбиральн техні , а ре ати й автомобілі слід відремонт вати, оснащити справними іс ро асни ами
та обладнати первинними засобами пожеже асіння, 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.
Перед дозріванням зернових (
період вос ової сти лості) хлібні
поля в місцях приля ання їх до лісових та торф'яних масивів, степової
см и, автомобільних шляхів і
залізниць мають б ти об ошені (із
прибиранням с ошено о) та оборані см ою не менше 4 м завширш и.
Безпосередньо під час збирання
врожаю на хлібних масивах необхідно мати напо отові тра тор із
пл ом, пожежн або пристосован для асіння пожеж техні .
Тіль и за мови дотримання цих

Виш ород

Калейдос оп

29 липня 2006 ро

вимо пожежної безпе и наші хлібороби матим ть арантію збереження вирощено о хліба.
Під час збирання врожаю забороняється спалювання стерні та
післяжнивних залиш ів, розведення ба ать на полях, зо рема й на
тих, де жнива завершилися. Випалювання стерні та післяжнивних
залиш ів соломи призводить до
пожеж на с сідніх полях, ш одження повітряних ліній еле тропередач надвисо ої напр и , а та ож
пожеж лісових насаджень і торфовищ. Державі завдаються значні
матеріальні та е оло ічні збит и.
Торі Донець ій області внаслідо спалювання стерні на полі
сільсь о осподарсь о о товариства "Червоне" Червоноармійсь оо район во онь пере ин вся на
поле сільсь о осподарсь о о товариства "Перемо а" Вели оновосел івсь о о район . Наза ал б ло
знищено 6 а ячменю та орені.
У С мсь ій області внаслідо спалювання стерні во онь пере ин вся
на розташований поряд лісовий
масив: пожежею б ло завдано збитів на с м близь о 80 тис. ривень.
Відповідно до ст. 77 КУпАП випалювання стерні, л ів, пасовищ,
діляно із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залиш ів
см ах відведення автомобільних
дорі і залізниць, опало о листя в
пар ах, 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.
Б дьмо обережні з во нем!

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

"Ми

п ємо зошити

Я им ви
являєте собі
середньостатистичний образ
продавця? Упевнена, що
переважна більшість с аже:
це жін а 30-40 ро ів, із
середньотехнічною освітою,
одр жена чи розведена, має
одно о-двох дітей,
Виш ороді живе 20 ро ів.
Ті з вас, що мають родичів чи
знайомих продавців, знають, я а
це неле а праця. Цілий день на
но ах — це я що в приміщенні. А
я що в іос без обі рівача чи на
в лиці, біля бла ень о о лот а, на
отром роз ладено дрібниці, я і
та ле о поц пити чи с ин ти (не
побіжить продавець, не залишить
товар)? Ви бачили, я о о ольор
обличчя й р и
продавщиць,
отрі тор ють овочами на свіжом
повітрі і вліт , і взим ? Ви явили, с іль и іло рамів
день із
ящи ів на ва піднімає ніжне створіння на ім'я жін а? Не знаю, я ий
чолові би це витримав, хіба що
важ оатлет.
А жін и-продавці витрим ють, бо
треба од вати сім'ю. Ще й прим дряються ви лядати привабливо:
х сточ а до лиця, о етливий фарт шо поверх ф фай и.
Одн з та их бджіло -працівниць

тьоті Люди"

ми бачимо щодня в іос
анцтоварів. Людмила Сичевсь а — живе
втілення, той самий середньостатистичний портрет продавця. І ві , і
освіта, і сімейний стан, і іль ість
дітей (син-ст дент і син-старшоласни ) збі аються. Уроджен а
Житомирщини живе Виш ороді
20 ро ів. У іос
анцтоварів працює третій рі . З дом , незважаючи
на ороди та хатню робот , несе з
собою на своє робоче місце тіль и
посміш й терпіння.
Людмила завжди привітна,
витрим є найвередливіших по пців — від найстарших до найменших. На відмін від дея их продавців, не " иш ає" на дітлахів, що,
б ває, перебер ть
п олівців і
р чо , — та та і не придбають нічоо. Пані продавець пам'ятає, я

вчасно платять за еле троенерію, подар н и від Виш ородсьо о РЕМ отримали: димерчана Наталія Кіпер — мі рохвильов піч, Анатолій Коц пал з
Ворон ів и — еле тробойлер,
Валентина Птиця з Синя а —
прас
та старопетрівчани
21 липня
Виш ородсь о- Володимир Д хота — тостер,
м РЕМ б ло людно, й
Катерина Козир — чайни , а
де о о в р ах б ли па н и. Сер ій Цвілій — фен.
За рез льтатами рози раш
Вр чав еле троприлади зассеред с млінних споживачів, я і т пни дире тора з омерцій-
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Салат
"Гранатовий
браслет"
Вели е ряче сте енце
(або середнє філе р и,
2 яйця, 1 б ря середньоо розмір , 2 мор вини.
1 с лян
чищених
рець их оріхів подрібнити. 1 вели ий ранат або
2 малень і розібрати на
зернят а.
У салатницю ставимо
до ори дном с лян .

Нав оло неї шарами в ладаємо посічені дрібно
омпоненти. Кожен шар
змащ ємо майонезом.
Напри інці с лян
виймаємо, а в отвір, що творюється, насипаємо зернят а раната. Зернят ами раната посипаємо
зверх салат.
Смачно й поживно.
***
Салат "Насолода"

2 вели их банани, 2
м'ясисті помідори, 6 столових ложо рослинної
олії (бажано олив ової), 2
ст. л. винно о оцт , 1
вели ий з бчи часни ,
сі 1/2 лимона, сіль і
перець за сма ом.
Банан нарізати р жечами, полити лимонним
со ом. Помідори обварити о ропом, надрізати
хрести ом біля плодоніж-

и і зняти ш ір . Порізати навпіл, начетверо, на
с ибоч и.
Збити винний оцет,
рослинн
олію, сіль і
перець
пишний со с.
Додати дрібно посічені
часни і зелень.
Банани й помідори
ви ласти на таріл и й
полити со сом.
При ощайтеся!

Галина ПОПОВА

І чолові ові є що зробити вдома
Інстр менти для оброб и
метал : лещата для затис вання деталей при їх обробці, плос о бці, сач и, ліщі, розвідний ай овий люч, 3-4 ви р т и
різно о розмір , слюсарна ножів а, паяльни . Для пробивання
отворів в листовом
металі
застосов ють борід и різних діаметрів. Для намічення місця
свердління отвор
в металі
застосов ють ернер, я ий має
робочий інець, за острений під
том 60°. Для р бання металів
потрібно мати з било і та званий рейцмейсель (з било з
в зь ою різальною ром ою).
Напил и застосов ють для підон и металевих, дерев'яних і
пластмасових деталей, оброб и
виробів різної форми і заточ и
інстр ментів. Напил ів потрібно
мати іль а: драчовий — з р пною насіч ою, лич вальний — з
дрібною насіч ою і бархатний —

з д же дрібною насіч ою — для
найтон ішої оброб и. В мі ромайстерні обов'яз ово повинен
б ти один р лий лич вальний
напило . Для особливо дрібних
точних робіт
піть набір
малень их напил ів з д же
дрібною насіч ою, та званих
надфілів.
В рай необхідними вимірювальними інстр ментами є
ліній а з поділ ами і с ладаний
метр. З розміч вальних приладів досить мати осинець і
цир ль. З одяться вдома
шило, наждачна ш р а, "но а"
для ремонт вз ття, с лоріз
алмазний або з металевим
роли ом, бр с и для заточ и
інстр ментів.
Перелічених інстр ментів і
приладів ціл ом досить не тільи для оброб и дерева та метал , але й пластмас, ш іри, с ла
тощо.

олись в ма азинах б ло с т жно з
товарами, і роз міє — малечі очі
розбі аються.
У Людмили Ми олаївни все розладено по місцях. Вона не ш ає
дов о, бо все під р ою. А ще вона
— надзвичайно чесна людина, що
д же любить свою робот , що із
задоволенням допома ає дібрати
подар н и чи відш ати потрібн та
арно оформлен дрібнич .
На д м приватних підприємців, на 80 % план витор залежить від продавця. Людмила
Сичевсь а яс раво ілюстр є та
д м : постійні по пці ходять
саме до неї, незалежно від то о,
що пор ч із домом може б ти
дешевше. Та і аж ть: — Ми
п ємо зошити тьоті Люди.

Марина КОЧЕЛІСОВА
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Фото Андрія МЯТНИХ
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Інстр менти най раще зберіати в не либо ом дерев'яном
ящи з риш ою (довжиною 60-70, шириною 40-45 і
висотою 20-25 см) з ріпленнями ви ляді петельо , дерев'яних бр соч ів чи пере ородо
для ожно о інстр мента. Мо
жна ви ористати стар валіз

чи одн -дві ш хляди в письмовом столі.
У осподаря- мільця мають
завжди б ти під р ами та і
матеріали, я обріз и дощо ;
дерев'яні бр с и і рей и; дріт —
стальний, залізний, мідний і
алюмінієвий різних діаметрів;
жерсть, обріз и листів алюмінію
і лат ні; цвяхи, ш р пи і болти и
різних діаметрів і різної довжини; шайби різних діаметрів;
шматоч и пле си лас і різноольорових пластмас; шматоч и
дерматин ; фарби — олійні і
нітрофарби; лей столярний,
мовий, полівініл-ацетатний та
ін.; еле тричні шн ри і дроти.
Ш р пи, болти и, візд и та
інші дрібні предмети лад ть в
о ремі оробоч и чи ящичо ,
поділений пере ород ами на
іль а відділень. Дріт повинен
б ти з орн тий в ільця.

ДОМАШНІЙ МАЙСТЕР

них питань ЗАТ АЕС "Київобленер о" по Чорнобильсь ом ,
Полісь ом , Іванівсь ом , Бородянсь ом , Ма арівсь ом ,
Виш ородсь ом районах Анатолій Жежер.
Цьо о ж дня начальни відділ по роботі зі споживачами
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