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Об оворюємо Концепцію
розвит нашо о
міста
— стор. 2
Телепро рама,
о олошення — стор. 3-6
Ми живемо на заповідній
землі — стор.7
Пожежні ”традиції” в лиці
Симонен а
— стор. 7

Газета Виш ородсь ої місь ої ради
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— фахівців, я і забезпеч ють
вчасне э’єднання — з Днем
війсь зв’яз ;
— ромадян У раїни — з
Міжнародним днем орінних
народів світ );
— сіх християн — з Днем
свято о вели ом чени а і
цілителя Пантелеймона.
Зичимо здоров’я, ідності,
чисто о серця.

Виходить
з 4 листопада 1995 ро

Храмовий празни

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

Вітаємо з днем
народження
Гри орія
МОСКАЛЕНКА!
Хай Вас
сюди с проводж ють дача, любов і море
орисних справ.

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

Ува а!
6 серпня, в неділю, з 7 до
10 одини ран
з на оди
храмово о празни а свв.
Бориса і Гліба
рс ватиме
автоб с маршр том
“в л.
Шол ден а (зі сторони ЕКОмар ет ) - перехрестя біля
храм Бориса і Гліба” .

З іменем нязя Володимира
пов'язана одна з найвизначніших
сторіно історії У раїни — Хрещення
Київсь ої Р сі. За словами Київсь о о
митрополита Іларіона, він б в "одя ом
для на их, поживою для олодних,
прохолодою для спра лих, помічни ом для вдовиць, прит л ом для
мандрівни ів, по ровою для тих, хто

не мав дах
над
оловою,
заст пни ом с ривджених і зба ач вачем бо их". За життя та діла нязя
Володимира християнсь а цер ва
приєднала йо о до ли святих та
наре ла рівноапостольним.
Он
ня ині Оль и виростав
Виш ороді, т т б ли йо о няжі
володіння, том не дивно, що ба ато
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Виш ороді
століть опісля Виш ороді постала
цер ва свято о Володимира. У 1993
році б ла офіційно зареєстрована
ромада цер ви. Місце під цер в
б ло обрано майже в центрі міста. У
1994 році патріарх Київсь ий Володимир Романю освятив місце під
б дівництво Божо о храм . А в 2001
році, в День міста, святий патріарх
Київсь ий і всієї Р сі Філарет за лав
наріжний амінь на б дівництві
цер ви.
Храмовий празни цьо о ро
пройшов відповідно до православної
традиції —свят ова Сл жба Божа, на
я приб ли священи и з Виш ородсь о о та Переяслав-Хмельниць о о районів, освячення води та
хресний хід нав оло цер ви (на
фото).
На жаль, сьо одні в цер ві немає
недільної на и для дітей, я це
повинно б ти, бо є проблеми із
б дівництвом приміщення для
недільної ш оли.
Але надіємося, що наша держава
навчиться брати хороший при лад з
рідної історії і б де приділяти достатньо
ва и моральном , зо рема християнсь ом , вихованню нових по олінь.

Лариса ІЛЬЧУК
Фото Андрія МЯТНИХ

Гот ємось до
зими вліт
Остання оперативна нарада Виш ородсь о о місь оо олови б ла присвячена
найважливішим проблемам
міста: бла о строю і під отовці до зими.
Вже є рез льтати. Част ово
зроблено ям овий ремонт на в л.
Симонен а, Київсь ій, Калнишевсь о о, Набережній, Ват тіна, на
черзі - К р зова, Дніпровсь а і
Шол ден а, Межи ірсь о о Спаса
та міжб дин ові проїзди. Після
ремонт дорі роз лядатиметься
питання вн трішніх автоб сних
маршр тів по Виш ород .
За дор ченням мера місь вион ом онта т є із заб довни ами, що мають недолі и з прибиранням. Б дівельне сміття машини розвозять олесами по міст ,
треба мити в лиці.
Роз лядалося питання водопостачання ба атоповерхів ах на
"Чайці". В сезон полив в л.
Піщана і Святославсь а поливають ороди, а
вартирах сидять
без води.
За численними зверненнями
меш анців міста Виш орода
триває робота з відловом бездомних соба ,
Далі — на стор. 2

6 ñåðïíÿ — ïðåñòîëüíå ñâÿòî Áîðèñà ³ Ãë³áà
Перший храм в місті Виш ороді
б в зб дований в 1015 році в ім'я
Свято о Василя Вели о о, небесно о по ровителя нязя Володимира. В 1021 році цер ва св.
Василія з оріла, і з цьо о час
починається історія храм Бориса і Гліба, перших р сь их святих,
анонізованих я Р сь ою, та і
Константинопольсь ою Цер вами.
Храм розташований на святій
Ольжиній орі. Виш ород б в
любленим місцем всіх иївсь их
нязів, я і виріш вали т т свої
державні справи, а з час зб дови храм - сипальниці
нязів
Бориса і Гліба — і місцем по лоніння всієї Київсь ої Р сі.
Ярослав М дрий, брат святих
страстотерпців, зб д вав цер в
в 1025-1030 ро ах. П'яти лавий
дерев'яний храм простояв майже
півстоліття. В 1072 році б ло зб довано новий храм на місці старо о, а в 1115 році, за часів правління Володимира Мономаха, на
Ольжиній орі виріс величний
(приблизно 35 метрів заввиш и)
ам'яний храм. Залиш и йо о
можна і зараз побачити. Червоним амінням нав оло існ ючої
с часної спор ди храм ви ладено трасиров
ф ндамент давньо о храм .
Перенесення мощів святих нязів відб лося 2 (15) травня 1115
ро , і цей день є днем пам'яті
Бориса і Гліба в Р сь ій Православній Цер ві. Всі нязі і царі
р сь і вважали святих Бориса і
Гліба своїми по ровителями і
заст пни ами землі Р сь ої.

Святі мощі зни ли під час татарсь ої навали в 1240 році. Але
д же сподіваємось, що настане
той час, оли ми б демо ідні
то о, щоб Господь від рив їх нам.
Подальша доля храмів не повністю з'ясована. С часна спор да
храм (зведена в 1861 році за
типовим прое том архіте тора К. А.
Тона) — це істори о-архіте т рна
пам'ят а XIX століття, зб дована на
ф ндаменті давньор сь о о храм
XI століття, що є археоло ічною
пам'ят ою державно о значення.
В 1918 році з
полів храм
б ли зняті хрести, а в 1943 році
він б в зр йнований артобстрілом
під
час
здійснення
радянсь ими війсь ами операції
з визволення Виш орода і до
інця XX століття простояв р їнах.
Громада У раїнсь ої Православної Цер ви храм свв. Бориса і
Гліба прийняла
1991 році від
Відділ охорони пам'ято Київсь ої облдержадміністрації спор д храм , з ідно з а том, в
повністю зр йнованом стані.
Зараз це діючий храм завдя и
добрим людям, що допомо ли
звести йо о з р їн. Але по и що
храм не має та о о велично о
ви ляд , я йом належить. На
даний час храм відновлюється
пожертв ваннями
прихожан,
любителів старовини та людей
доброї волі.
З бла ословення настоятеля
храм і бла очинно о Виш ородсь о о район
протоієрея
Дмитра при храмі існ є Університет православної людини, де

знання про основи християнсь ої
льт ри та історію цер ви
мож ть отримати всі охочі. Для
дітей створена православна
дитяча ор анізація "Зернят а
Бориса і Гліба", в я ій є три відділення: для дітей від 3 до 6
ро ів; від 7 до 9 ро ів і для дітей
від 10 до 15 ро ів. Дитяча ор анізація має свій власний Стат т,
займається вивченням основ
православної ети и, має а тивні
паломниць , оздоровч , т ристичн та
льт рн про рами.
Нас ці авить не тіль и д ховне
виховання наших дітей, а й ор анізація їхньо о відпочин
і
фізичне за арт вання. Для православної молоді від 16 ро ів
створене Православне Молодіжне Товариство в ім'я святителя
Феодосія, митрополита Черні івсь о о.
Святі Борис і Гліб, без с мнів ,
стоять на чолі собор Р сь их
святих. Вони в азали державі
ве тор, в я ом повинна розвиватися її д ховність. Це єдність,
братерство, жертовність — ті
я ості, отрі б д ть відзначати
Свят Р сь.
Подивіться, в я ом занепаді
наша У раїна. А це пряме відображення стан наших д ш і дій.
Бо я що ми б демо ідні, Господь дасть нам правителів, я і
привед ть У раїн до роз віт .
Тіль и відродж ючи д ховність,
ми можемо сподіватись на доброб т і процвітання нашої раїни.
Пройміться і ви, шановні читачі, бажанням допомо ти відродженню храма святих Бориса і

Гліба в святом місті Виш ороді,
внесіть свою лепт . Милосердний Господь помил є вас, не
залишить без своєї бла одаті,
збереже вас і воздасть вам сторицею. Почніть допома ати
храм - і ви побачите, я поправляться ваші справи: ом воздасться оштами, ом безцінним Божим даром — здоров'ям.
Господь збері ає свої обителі,
збері ає і тих, хто про них пі л -

ється.
Свят ове бо осл жіння відб деться 6 серпня о 8.00,
після за інчення — молебен
за здоров'я.
Бла одать Господа нашо о да
переб ватиме з сіма нами во
ві и ві ів. Амінь.
Дмитро ДЕНИСЕНКО,
настоятель храм ,
протоієрей
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Соці м

Виш ород
Безпе а праці — насамперед!

Гот ємось до зими вліт
(Почато на стор. 1)
я ий здійснюватиметься по понеділ ах.
Літо — період ремонтів. Місь ий
олова Ві тор Решетня неодноразово на олош вав на том , щоб мешанці нашо о міста не заповнювали
сміттєві онтейнери не абаритним
сміттям. Мер звертається до виш ородців з проханням вчасно вивозити
б дівельне сміття. Кошторисом
КПЖіКГ це не передбачено. Гот ється розрах но посл и КПЖіКГ —
вивезення не абарит (б дівельно о
сміття, меблів і вели их предметів).
Об оворювалось питання створення
приватно о он рентоспроможно о
ЖКГ, посл ами я о о мо ли б орист ватися власни и вартир — члени
об'єднань співвласни ів ба ато вартирних б дин ів (ОСББ).
Ком нальні сл жби міста а тивно
от ються до Дня незалежності. Йде
по іс трави (надто — амброзії, я не
можна знищ вати ербіцидами в
межах міста), встановлення додат ових і заміна старих рн для сміття,
фарб вання бордюрів та еле тростовпів. У фонд зайнятості надіслано
заяв на 100 ва антних місць двірниів і прибирачів в лиць.
Розпочато он рс-набір
місь і
навчальні за лади, ремонт дош ільних навчальних за ладів
місті та
завезення ДНЗ піс . На оперативній нараді об оворювався стан по рі-

вель "Золотом лючи " і "Чеб рашці". У планах місь о о олови Ві тора Решетня а - топочні азові мініотельні ожном дитсад .
Йде під отов а до опалювально о
сезон . 55 теплоп н тів із 75 прийнято від КПЖіКГ "Тепломережею" (з підписом і печат ою). Відповідальні
особи мають щотижня доповідати
місь ом олові про стан справ підотовціВиш ородадоопалювально о
сезон і с ласти рафі під отов и до
зими. Розпочалася робота з ремонт
по рівель.
Заплановано провести " р лий
стіл" місь о о олови Ві тора Решетня а з підприємцями міста щодо впоряд вання й тримання нав олишньої території, з стріч із ромадсь ими
ор анізаціями та об'єднаннями Вишорода, з місь ими навчальними
за ладами. Місь і підприємці налаштованінаа тивн співпрацю,
адже за альний ви ляд
Виш орода залежить не
тіль и від місь ої влади, а й
від сіх нас.
Триває а дит м ніципальних станов. Кінцевий
рез льтат а дит
б де
оприлюднено в
азеті
"Виш ород".
Заст пни
місь о о
олови Дмитр Новиць ом
дор чено створити (за з одженням із РДА) інспе цію з

Об оворюємо Концепцію розвит
На мою д м , винесення Концепції для об оворення і внесення
пропозицій меш анцями міста —
це досить позитивний момент,
адже та о о за 15 ро ів незалежності У раїни в нас не б ло. Концепція дійсно охоплює пра тично
всі сфери життєдіяльності міста.
Звичайно, на перший по ляд,
можна порад ватись том , що
через 10 ро ів місто стане раєм в
порівнянні із тим, що є на сьо одні.
Це дійсно може статися, я що
ви онати запропонован Концепцію. А для то о, щоб її ви онати,
необхідно мати, по-перше, дієздатн і зла оджен робот всіх
лано місь ої влади, деп татсь о о
орп с , місь о о олови, ви он ом і ерівни ів відповідних сл жб
я і забезпечать ви онання всіх
запланованих на 10 ро ів, тобто до
2016 ро , 12 про рам. Др е — це
фінансове забезпечення о ремо
взятої про рами, адже зроз міло,
що для о ремих про рам необхідно десят и тисяч ривень, а їх в
місь ом бюджеті немає і найближчим часом не б де.
Після виборів пройшло більше 4х місяців. І що ми маємо до цьо о
час ? Немає навіть пороз міння
між іл ами місь ої влади. Замість
то о, щоб в азеті др вати, що
зроблено в місті, — п блі ації то від
ви он ом , то від більшості деп татів місь ої ради, що хтось ом сь
заважає. А необхідно одне —
ви он вати за он і Констит цію
та знаходити омпроміси заради
розвит міста. Крім то о, Концепція повинна містити розділ ви онання на невід ладні справи: на

перевір и несан ціонованих заб дов.
На ньо о ж по ладено онтроль за
бла о строєм міста, розміт ою дорі і
завезенням піс на пляж.
Дире тор КПЖіКГ Андрію Ведмідю дор чено доопрацювати план підотов и житлово о фонд до зими,
забезпечення міста спецмашинами
для прибирання, встановлення
додат ових сміттєвих ба ів, вивезення б дівельно о сміття за рах но
меш анців.
Місь ий олова Ві тор Решетня
висловив сподівання на те, що мешанці міста зроз міють і оцінять
нама ання
ом нальних сл жб і
місь ви он ом , а відповідальні працівни и до лад ть сіх з силь для
то о, щоб виш ородці з стріли зим
теплих б дин ах.

Лариса ІЛЬЧУК
Фото Андрія МЯТНИХ

Оперативна нарада

мера

нашо о міста

рі , на п'ять і на десять. Саме та
необхідно їх поділити. Повинні б ти
відповідальні за ви онання ожної
про рами, звіти в засобах масової
інформації, ромадсь і сл хання,
з стрічі з виборцями не рідше
одно о раз в вартал.
Для то о щоб поліпшити стан тримання ожно о б дин , неза-лежно
від власності, в перш чер необхідно створити дієві омітети із числа
небайд жих до за альних справ
меш анців б дин ів. Спеціалістам
відповідних сл жб разом з даними
омітетами треба визначитись, ЩО
необхідно зробити з бла о строю
території б дин ів, вн трішніх робіт, і
почати їх ви он вати за альними
з силлями, звичайно, знов із врахванням реальності ви онання.
Звісно, та ож необхідно не айно
провести аналіз забор ованості
меш анцями б дин ів за ом нальні посл и. Адже не се рет, що
вона ся ає 30 відсот ів, а в о ремих б дин ах, можливо, і більше.
Одна справа, це ті меш анці, я і
дійсно не мож ть сплач вати через
відс тність оштів, інша справа —
ті, що мож ть, але не бажають.
Необхідно знайти шляхи с орочення забор ованості — в
перш чер , з ідно з чинним
за онодавством. А то виходить,
я що підвищ ються тарифи, то
знов потерпають ті, хто платить, а хто не платить, знов
лише посміхаються. Тіль и
за альними з силлями районної, місь ої влади і меш анців
міста є можливість по ращити
стан міста.
Почати необхідно із простіших

питань (заходів).
В перш чер , розпочати із
територїі б дин
адміністрації,
центральної в лиці, санітарно о
стан рин , санітарно о стан
території підприємств, ор анізацій,
станов, тор івельних за ладів,
за ладів освіти та інших.
Відновити освітлення в лиць,
під'їздів, привести в належний стан
автоб сні з пин и, заборонити
салюти, феєрвер и після десятої
одини, знизити іль ість бродячих
соба , почистити водосто и. Адже
ожном із нас повинно б ти хоч
тріш и соромно, що в нас немає
жодної віт ової л мби, всі т мби
для вітів на центральній в лиці і до
інотеатр "Мир" п ст ють. Я не
аж про троянди, але раїнсь і
чорнобривці, айстри повинні
рости.
А с іль и ви отовлено нових
лаво с верах відпочин ?
В цілом Концепція відповідає
дійсном стан справ. Але ще раз її
необхідно привести до реальності.
Ряд положень неможливо ви онати не тіль и за 10 ро ів, але і за 15,
але необхідно пра н ти до цьо о.
Тіль и за альними з силлями
можемо щось здвин ти в ращ
сторон . А б дь-я ий мер, хай він
б де із золота, без ромади, деп татів, сл жб міста, що може змінити?
Це не тіль и моя особиста д м а,
а і д м а ви он ом районної ор анізації Народної Партії, деп татів сіх
рівнів місцево о самовряд вання
від "Народно о бло Литвина".

статовано смерть чолові а
від тілесних ш оджень під
час ДТП.
24 липня
с. Федорів а
р. Я. та К. с оїли радіж
прод тів харч вання з ма азин "Ян о".
То о ж дня с. Нові Петрівці по в л. Київсь ій виявлено
неза онне збері ання нар отичних речовин.

25 липня
с. Лютіж на
березі Київсь о о водосховища виявлено с елетований
тр п невідомо о чолові а.
29 липня
м. Виш ороді невідомі особи нама ались шахрайсь им шляхом
заволодіти вартирою р. Б.,
а
с. Катюжан а по в л.
Леніна виявлено та вил чено
неза онний посів ма .

Степан РОГУЛЬСЬКИЙ

Ñèãíàëè ñëóæáè “02”
21 липня по в л. Симонен а
м. Виш ороді
р.
С.
виявлено та вил чено
нар отичн речовин
То о ж дня знайомий незаонно заволодів
автомобілем р. А. ВАЗ -2109 та с оїв
дорожньо-транспортн
подію.
22 липня
с. Толо нь
"швид ою допомо ою" он-

Одним із завдань, визначених
За оном У раїни "Про за альнообов'яз ове державне страх вання від нещасно о випад
на
виробництві та професійно о захворювання, я і спричинили втрат працездатності", є проведення
профіла тичних заходів. Спрямовані вони на с нення ш ідливих
виробничих фа торів.
Нещасним випад ам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випад ам
за рози здоров'ю застрахованих,
я і ви ли ані мовами праці,
треба запобі ати. Проводити цю
робот мають ерівни и різних
рівнів підприємств, ор анізацій і
станов разом з працівни ами
відділення Фонд соціально о
страх вання від нещасних випадів на виробництві та професійних захворювань У раїни та
інспе торами Держпром ірна ляд МНС У раїни.
Реалізація в повном обсязі
Національної, ал зевих та ре іональної про рам поліпшення стан
безпе и, і ієни праці та виробничо о середовища — запор а спіхів нашій спільній роботі.
За 1 півріччя 2006 ро в районі перевірено стан профіла тичної роботи на 14 підприємствах
різної форми власності, я им
видано 14 подань. Охорона праці
не для всіх роботодавців сьо одні є пріоритетною. Керівни и
о ремих підприємств, станов та
ор анізацій район , сплативши
страхові внес и, заб вають про
охорон праці і пере ладають всі
проблеми безпе и праці на
інших. У 2006 році повідомлення
про нещасні випад и на виробництві надійшли до відділення
Фонд від: Верхньодніпровсь о о

державно о басейново о правління охорони водних живих
рес рсів Київсь о о с дноплавноо шлюз , Дніпровсь о о басейново о правління водних рес рсів,
(Держвод осп У раїни), ТОВ "У рт нельб д" і ТОВ "Хен ель Ба техні (У раїна)".
Серед подій, що призвели до
нещасних випад ів: ДТП, наїзд
транспортних засобів, дія предметів та деталей, що р хаються,
обертаються, падіння потерпіло о
з висоти, природна смерть.
Основні причини травм вання
— це пор шення потерпілими
посадових інстр цій, інстр ції з
охорони праці та доп с до роботи без навчання та перевір и
знань з охорони праці. А та ож —
недостатній онтроль з бо
ерівни ів за безпечним ви онанням
робіт, за технічним станом обладнання та ін. і особиста необережність самих постраждалих.
В цілом сит ація останнім часом
в районі з виробничим травматизмом дещо по ращилася. Рез льтат
дотримання безпе и праці — здоров'я і життя людей. А це оловне.

Володимир ПАЩЕНКО,
страховий е сперт з
охорони праці відділення
Ви онавчої дире ції Фонд
Виш ородсь ом районі

Спрост вання
Реда ція азети "Виш ород" перепрош є деп татів Виш ородсь ої
місь ої ради від Виш ородсь о о місь о о осеред політичної Партії
ре іонів У раїни за оп блі ован
азеті "Виш ород" №29 від
22.07.2006 ро в статті під назвою "Криза місцевої влади: хто в цьом
винен" інформацію, що не відповідає дійсності та форм є читача
д м про орисливі мотиви та их деп татів, що сприяли створенню
постійно діючої більшості Виш ородсь ій місь ій раді та залежність
та их деп татів від інших політичних сил. Та им чином, реда ція азети, відповідності до ст. 37 За он У раїни "Про др овані засоби
масової інформації (прес ) в У раїні", повністю спростов є наст пні
твердження автора зазначеної статті:
"Що їх об'єднало в більшість? Бажання спрово вати риз влади,
не дати можливості працювати новом ерівництв і олові місь ої
влади, а оловне, в м тній водичці спіймати для себе "золот риб ",
а де ом за їх допомо ою при рити свої правопор шення."
"На жаль, недос онала політична система не позбавила нас правопор шни ів, я і марять владою, б ла ними знов ви ористана і
спрацювала не на ористь ромаді. Політичні махінатори знов над рили народ, свої партнерів, порядних членів партій, я их просто ви ористали. Зараз ними та само безсоромно ви ористов ються (...)
ре іонали, ос іль и серед їх а тивістів є імлачевсь і протеже, боржни и та омерційні партнери."
"Вели і омбінатори" цьо о за олот із задоволенням і радістю спостері ають за по іршенням е ономічно о стан ."
"Гір о спостері ати свідоме зн щання над місь им оловою та іншими порядними деп татами, я і дійсно прийшли працювати, робот
я их місь ій раді та звана більшість перетворила на р бий фарс,
влаштов ючи ш вал прово ацій, здійснюючи систематичний тис . "
На ад ємо нашим допис вачам і читачам іще раз: точ а зор
реда ції не завжди збі ається з д м ою авторів п блі ацій.
Відповідальність за достовірність даних нес ть автори п блі ацій
(ре ламодавці) — див. стор. 8 азети, вихідні дані (ре візити).

ÊÏÆ ³ ÊÃ ïîâ³äîìëÿº

Заяв и від населення з 27 липня по 02 серпня:
Сантехнічна дільниця: надійшло — 106; ви онано — 98
Еле тродільниця: надійшло — 43; ви онано — 39
Ремб ддільниця: найшло — 15; ви онано — 9
Тривають роботи за рафі ом апітально о ремонт дахів 19
б дин ах житлово о фонд ромади міста. Поточні ремонти над
вартирами верхніх поверхів здійснюються за заявами
меш анців.

Джерело: Ком нальне підприємство
житлово о ом нально о осподарства
Виш ородсь ої місь ої ради

ВІВТОРОК 8 серпня 2006 РОКУ

ПОНЕДІЛОК 7 серпня 2006 РОКУ

Виш ород

Телепро рама

5 серпня 2006 ро
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УТ-1

1+1

ІНТЕР

ТРК ”КИЇВ”

ТЕТ

ЕНТЕР-ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

06.00 Добро о ран ,
У раїно!
06.05 Ран ова молитва
06.10, 06.30, 07.00, 08.00
Новини
06.55, 07.55 Православний
алендар
07.05 Ера бiзнес
08.45 Ран овi поради
16.05 Ф тбол пляжний. Гранпрi Iспанiї. Вiдбiр. К бо свiт
FIFA. У раїна -- Iталiя
17.10 Т/с "Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
18.30, 21.25 Дiловий свiт
18.55 Х/ф "Дещо з
бернсь о о життя"
20.30 Вечiрня аз а
21.00 Новини
21.35 Спорт
22.00 Ле енди ф тбол
22.30 Сит ацiя
22.40, 05.05 Сл жба розш
дiтей
22.50 Трiй а. Кено
23.00 Пiдс м и
23.35 По ляд

06.30 Снiдано з 1+1
08.00 Т/с "За що тебе
люблю-3"
09.00 Т/с "Усi жiн и -вiдьми"
10.00 Д/ф "Фiал а терор "
10.50, 15.20 Єралаш
11.10 Т/с "5 хвилин до
метро"
12.00 М/с "Важ а дитина"
13.00 Т/с "Др зi"
14.00 ТСН
14.20 Т/с "Сiм мачо"
15.40 Т/с "Усе враховано"
16.40, 03.00 С довi справи
17.35 Т/с "Усi жiн и -вiдьми"
18.30 Т/с "Повернення
М хтара-2"
19.30, 00.00 ТСН
20.05 ТСН. ПроСпорт
20.10 Т/с "5 хвилин до
метро"
21.05 Т/с "Божевiльня"
22.00 Х/ф "Асфальт"
00.30 Т/с "Життя на
олцi"

06.40, 07.35, 11.35
М льтфiльм
07.00, 08.00, 12.00 Новини
07.10 Ран ова iмнасти а
07.45 Уро и обережностi
08.15 ВВС
08.50 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
09.55 Х/ф "Я вийти замiж
за ороля"
12.15 Т/с "Таємнича остя"
13.15 Т/с "Сестри"
15.05 КВН-2006
16.45 Че ай на мене
18.05 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
19.00 Т/с "Вовчиця"
20.00 Т/с "Кат"
21.00 Подробицi
21.25 Iнтерспорт
21.35 Т/с "Полювання на
енiя"
23.30 Кримiнал
00.05 Т/с "Чоловi и не
плач ть"

06.45 М/с "Подорож
мин ле"
07.10 Одвiчнi iстини
07.20 Вiсни роботодавця
07.30 СТН
08.00 СТН-спорт
08.30 Д/с "Живi ле енди
моря"
09.00 Дiм живих iсторiй
09.20 Х/ф "Снiдано на
травi"
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
13.30 В остях ...
14.30 Київ ласичний
15.00 М/с "Iнопланетяни"
15.30, 17.30, 20.30, 23.30 СТН
16.30 С пер ни а
17.00 Телес ол
17.50 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 "В ндер iнд"
23.00 Добро о вечора, ияни!

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, 15.30 М/с "Веселi
мелодiї"
15.00 М/с "Вели а ни а
природи"
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!
01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Сiм новин

06.00 Са ндтре и
07.10 Дитячий сеанс
08.30 Топ-10. Кiнотрейлери
08.55 Х/ф "Бравий
солдат Швей "
10.50 Корот ий метр
11.20 Х/ф "Мос ва -любов моя"
13.10 Топ-10. Кiнотрейлери
13.45 Т/с "Сибiрiада"
15.20 Корот ий метр
16.10 Дитячий сеанс
18.00 Кiнофайли
18.20 Х/ф "Граф МонтеКрiсто"
20.35 Вечiрня аз а
21.00 Х/ф "Зроблено
Лос-Анджелесi"
23.10 Постер-шо
00.00 Опiвнiчна спе а
01.10 Х/ф
"Доппель анджер"
03.00 Кiнотрейлери

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"
11.40 Х/ф "Давай
одр жимося!"
13.00, 16.00, 19.00, 03.00
Вiстi
13.20, 16.20, 19.45, 03.40
Вiстi. Мос ва
13.35 Т/с "Вiчний
по ли "
14.55 М льтфiльм
15.10, 23.40, 04.55 Новини
льт ри
15.30, 06.00 Третья ов а -дар безцiнний
16.35 Приватне життя
18.15, 00.30 Останнiй парад
В. Сталiна
20.45, 03.55 Т/с
"Червона апела"
21.30 Вiстi. С.-Петерб р
21.50, 05.15 Таємниця
Т ринсь ої плащаницi
22.40 Острови
23.20, 04.40 Вiстi +

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК ”УКРАЇНА”

06.30, 07.20, 08.15, 14.55
Цей дивний свiт
07.00 Спецпрое т
07.40, 08.40, 18.40, 20.40,
00.15, 02.40,03.00 24 одини
07.50, 08.50, 19.00, 00.35,
07.55 Бан нота
08.05 Нер хомiсть
09.00, 13.25, 16.30, 00.40,
03.35 Свiто ляд
09.10, 22.50 Хiт-парад
10.10 Розва и ба атiїв
11.10 Х/ф "Новi
амазон и"
13.30 Цiл ом неймовiрно
14.00 Свiт природи ВВС
15.20, 03.40 Режисери
16.40 Свiтовi одiссеї
17.15 Х/ф "Маестро
Злодiй"
19.15 Невiдомi живi об'є ти
19.40 Забороненi таємницi
21.20 Стародавнi вiд риття
22.20, 02.15 Свiтсь i хронi и
23.45 Енци лопедiя
таємниць

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
07.45, 08.45, 12.45, Фа ти
09.10 Х/ф "Мо тнi
аченята"
11.15 На свою олов
12.15, 13.05 Каламб р
13.35 Т/с "Полiцейсь i на
велосипедах"
14.35 Х/ф "Мiльйон ро iв
до нашої ери"
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 "Берм дсь ий
три тни "
22.55 Фа ти
23.35 Д/ф "Убий мене,
я що зможеш"

06.30 Добро о ран !
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
04.00 Новини
10.05 Малахов +
11.15 Поле ч дес
12.15 Дете тиви
13.00 Iншi новини
13.20, 23.35 Кримiнальна
Росiя
14.15, 21.30 Нехай оворять
15.10 Д/ф "Диво
стовб рної лiт и"
15.40 Два заповiтних слова.
М. Євдо имов
17.15 М. Євдо имов.
Вибране
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"
22.30 Д/ф "Живi i раш и
для дорослих"
00.05 Проти ночi
01.30 Лi ар К рпатов

14.15 "Арсенал"
14.55 —18.55 IнфоВi но.
Що одини
15.00 — 19.00 Час новин.
15.20 5 елемент
15.50 Це —У раїна!
16.15 Майдан
17.50 Час. Важливо
18.15 На перший по ляд
18.45, 05.05 Київсь ий час
19.25 Хроноло iя 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 Вiд рита зона
22.40, 00.35, 04.55 Бiзнес-час
23.50 О ляд преси
00.50 Рестораннi новини
01.20 Автопiлот-новини
02.30 Вiд рита зона
03.00 Новий час

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 Х/ф "При оди
Петрова i Васєч iна.
Звичайнi i неймовiрнi"
13.45 Т/с "Протистояння"
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 Зiр овi розл чення
22.00 Вi на
22.25 Т/с "Се ретнi
матерiали"
23.30 Любити Гiтлера.
Смертельний полiт Гесса
00.50 Вели а п'ятiр а

УТ-1

1+1

ІНТЕР

ТРК “КИЇВ”

ТЕТ

06.00 Добро о ран ,
У раїно!
06.10, 06.30, 07.00, 08.00
Новини
07.35 Б дiвельний
майданчи
09.00, 18.30, 21.20 Дiловий
свiт
09.15 Х/ф "Вiйна i мир"
10.50 Т/с "Мач ха"
12.00 Т/с "Таємниця
блис чо о аменю"
13.10 Територiя безпе и
14.10 М/с "Черепаш им танти нiндзя"
14.35 Iнди о
15.00 М/ф "Незнай о
Сонячном мiстi"
15.25 Т/с "15.0"
16.00 Ф тбол пляжний.
Гран-прi Iспанiї. Вiдбiр.
К бо свiт FIFA
17.10 Т/с "Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
18.50 Х/ф "Убивство на
в лицi Данте"
20.35 Вечiрня аз а
21.00 Новини
21.45 Д/ф "На шлях до
помiсностi"
22.30, 05.00 Сл жба
розш
дiтей

ТОНІС
06.30, 09.00, 15.55, 00.45
Свiто ляд
06.40, 07.40, 08.40, 18.40,
20.40, 00.15, 02.40 24
одини
07.10, 08.15, 14.20 Цей
дивний свiт
07.55 Бан нота
08.05 Нер хомiсть
09.10, 22.50 Хiт-парад
10.00, 22.20, 02.15 Свiтсь i
хронi и
10.30, 13.25 Свiт природи
ВВС
11.25, 16.05 Свiтовi одiссеї
11.55 Цiл ом неймовiрно
12.25, 19.15 Невiдомi живi
об'є ти
12.55, 23.45 Енци лопедiя
таємниць
14.50, 03.35 Режисери
16.40, 21.20 Стародавнi
вiд риття
17.45, 19.40 Забороненi
таємницi

06.30 Снiдано з 1+1
08.00 Т/с "За що тебе
люблю-3"
09.00 Т/с "Усi жiн и -вiдьми"
10.00 Д/ф "Фiал а терор "
10.50, 15.20 Єралаш
11.10 Т/с "5 хвилин до
метро"
12.00 М/с "Важ а дитина"
13.00 Т/с "Др зi"
14.00 ТСН
14.20 Т/с "Сiм мачо"
15.40 Т/с "Усе
враховано"
16.40, 02.50 С довi справи
17.40 Т/с "Усi жiн и -вiдьми"
18.30 Т/с "Повернення
М хтара-2"
19.30 ТСН
20.10 Т/с "5 хвилин до
метро"
21.05 Т/с "Божевiльня"
22.05 Х/ф "Ба ато
рошей не б ває"

ICTV
05.30 Т/с "Незаймана"
06.55 Т/с "Пляж.
Рят вальни и Малiб "
07.45,08.45,12.45 Фа ти
08.05 33 вадратних метри
09.10 Т/с "Каз а про
щастя"
10.10 Т/с "А ентство
"Мiсячне свiтло"
11.10 Т/с "Марш
Т рець о о"
12.10, 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 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 "По ли "
22.55 Фа ти

05.55 Че ай на мене
07.00, 08.00, 12.00 Новини
07.10 Ран ова iмнасти а
07.30, 11.50, 16.20
М льтфiльм
07.45 Уро и обережностi
08.15 Мелорама
08.55 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
10.00 Х/ф "Р салонь а"
12.15 Т/с "Таємнича
остя"
13.15 Т/с
"Ленiн радець"
14.20 Дис аверi
15.20 Т/с "Next-3"
16.50 Стань "Мiс Всесвiт"
17.55 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
19.00 Т/с "Вовчиця"
20.00 Т/с "Кат"
21.00 Подробицi
21.35 Т/с "Полювання
на енiя"
23.30 Сл жба розш
дiтей
23.35 Т/с "Прощальне
вiдл ння"
00.35 Т/с "Джей -2.0"

ГРТ МІЖНАРОДНЕ
06.30 Добро о ран !
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
04.00 Новини
10.05 Малахов +
11.15, 20.30 Т/с
"Близню и"
12.15, 03.30 Дете тиви
13.00 Iншi новини
13.20, 23.35 Кримiнальна
Росiя
14.15, 21.30 Нехай оворять
15.10 Фестиваль "Смiхота2006"
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 Д/ф "К-219.
Останнiй похiд"
00.05 Проти ночi
01.30 Лi ар К рпатов
02.00 Таємна iсторiя
мистецтва

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 льтфільми
08.50 Працевлашт вання.
Кро за ро ом
09.00 Дiм живих iсторiй
09.20 Х/ф "Снiдано на
травi"
10.40, 13.00 М льтфiльм
11.00 Телес ол
11.10, 15.40 Т/с "Жiн а з
ароматом ави"
12.10 Т/с "Тiнь"
14.20 Д/с "Пата онiя —
Пiвденна Земля"
16.30 С. Ротар . А м зи а
зв чить...
17.50 Д/с "Подорож
нав оло свiт "
21.15 Х/ф "Кiмната
мiстi"
22.50 Форм ла здоров'я
23.10 Споживач
23.50 Т/с "Аш"

5 КАНАЛ
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 Час новин.
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.
11.40, 15.50 Це -- У раїна!
13.15, 14.15 Д/ф "У
рам ах долi"
15.20 5 елемент
18.15 VIP-жiн а
19.25 Хроноло iя 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

06.30, 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"
16.00 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!

06.10 Т/с "Ейр-Амери а"
07.00 М/ф "Барбi i
"Лебедине озеро"
08.30 Т/с "Сабрина —
юна вiдьма"
09.05 Т/с "Сiмей а
Ролданів"
10.15 К нст амера
11.15 Обережно, модерн!
11.40 Х/ф "Жiно
ривдити не
ре оменд ється"
13.30, 19.00 Репортер
13.55, 14.20 М льтфільми
14.55 Т/с "Сабрина -юна вiдьма"
15.25 Обш i побачення
15.55 Т/с "Сл хай сюди!"
16.35 Х/ф "Ц намi"
19.20 Т/с "Солдати"
20.20 Побачити все!
20.50 Т/с "Убивча сила"
21.55 Х/ф "Мертвi
чоловi и"
23.50 Репортер

ЕНТЕР -ФІЛЬМ
06.00 Са ндтре и
07.10 Дитячий сеанс
08.30 Кiнофайли
08.55 Х/ф "Мос ва -любов моя"
10.45 Постер-шо
11.15 Х/ф "Граф
Монте-Крiсто"
13.15 Кiнофайли
13.30 Т/с "Сибiрiада"
15.10 Постер-шо
15.35 Дитячий сеанс
17.35 Кiнофайли
18.00 Х/ф "Лялеч а"
20.40 Вечiрня аз а
21.00 Х/ф "Та
тримати, медсестро!"
23.10 Фотосесiя
00.00 Опiвнiчна спе а
01.05 Х/ф "Зроблено
Лос-Анджелесi"
02.45 Кiнотрейлери
04.50 Т/с "Сибiрiада"

06.00 Х/ф "Обережно,
баб ся!"
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 "Звiробiй"
12.10 ТБ-про рама
13.00 Подiї
13.30 Х/ф "Нес iнченна
iсторiя"
15.30,17.00, 21.00 Подiї
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 "Най ращi з
ращих-4"
00.00 Подiї свiтi

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 Острови
12.15, 20.45, 03.55 Т/с
"Червона апела"
13.00, 16.00, 19.00, 03.00
Вiстi
13.35 Т/с "Вiчний по ли "
14.40 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 НЛО третьо о
рейх
21.50, 05.15 Операцiя
"М слим". Да естансь ий
дете тив
22.40 Апо риф
23.20, 04.40 Вiстi +
00.00, 06.25 Театральний
лiтопис

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК “УКРАЇНА”

07.00 Вi на
07.15 Увесь свiт.
Середньовiчне життя
08.00,18.00 Вi на
08.15 У пош ах при од
10.00 С ботнiй вечiр
12.00 Х/ф "О арьова, 6"
13.50 Т/с
"Протистояння"
15.00 Увесь свiт.
Середньовiчне життя
16.00 Зна и
17.00 Нав оло свiт
18.15 Т/с "К ла iн i
партнери"
19.00 Х/ф "Не лей
д рня!"
21.00 Спецрозслiд вання.
Вiдп ст а. Поверн тися
живим
22.00 Вi на
22.25 Т/с "Се ретнi
матерiали"
23.25 Г. Расп тiн. Паст а
для антихриста
00.50 Вели а п'ятiр а

07.00 М/ф "Барбi балетi
"Л с нчи "
08.30 Т/с "Сабрина -юна вiдьма"
09.15 Т/с "Сiмей а
Ролданів"
10.20 Т/с "Убивча сила"
11.35 Х/ф "Мертвi
чоловi и"
13.30 Репортер
13.55, 14.20 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"
16.55 Т/с "П'ятiрнята"
17.25 Побачити все!
17.55 Т/с "Кобра-11"
19.00, 23.45 Репортер
19.20 Т/с "Солдати"
20.25 Побачити все!
20.55 Т/с "Убивча сила"
22.00 Х/ф "Тел( )
охоронцi проти сил зла"
00.05 Х/ф "Дами
лiловом "

06.00 Д/ф "Останнiй
полiт"
06.30,13.00,15.30,17.00,
21.00 Подiї
07.20 Срiбний апельсин
07.50 Т/с "Жiн а
дзер алi"
09.00 Ф тбол в особах
09.40 М льтфiльм
10.00 Т/с "Др жна
сiмей а"
11.00 Х/ф "Звiробiй"
12.10 ТБ-про рама
13.30 Х/ф "Во ненна
п стеля"
16.00 Срiбний апельсин
17.40 Т/с "Жiн а
дзер алi"
18.40 Т/с "Др жна
сiмей а"
19.40 Щиросердне
зiзнання
21.50 Х/ф "Людина без
обличчя"
00.00 Подiї свiтi
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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 Кiнофайли
07.30, 12.00, 19.30, 00.00
08.50 Х/ф "Без стро
Дiм-2
давнини"
08.30 Т/с "Першi
10.35 Фотосесiя
поцiл н и"
09.00, 14.00, 20.30
11.10 Х/ф "Лялеч а"
М льтфiльм
14.15 Кiнофайли
09.30 Вели е прання
14.40 Т/с "Сибiрiада"
10.30 Т/с "Район Мелро з"
16.25 Фотосесiя
13.00 М/с "Веселi мелодiї"
16.40 Дитячий сеанс
15.00 М/с "Вели а ни а
18.35 Кiнофайли
природи"
15.30 М/с "Близню и
18.50 Х/ф "Здається
Крампи"
вартира з дитиною"
16.00 Єралаш
20.35 Вечiрня аз а
16.30 Т/с "Район
21.00 Х/ф "Iм'ям татаБеверлi-Хiллз"
ороля!"
17.30 Т/с "Першi
поцiл н и"
23.20 Хiт-парад
18.30 Вели е прання
00.00 Опiвнiчна спе а
21.00 Т/с "Район
01.10 Х/ф "Та
Беверлi-Хiллз"
тримати, медсестро!"
22.00 Вi на
23.30 Т/с "Кiмната смiх " 02.45 Кiнотрейлери
00.30 Зроби менi смiшно!
04.30 Т/с "Сибiрiада"

УТ-1

1+1

ІНТЕР

ТРК ”КИЇВ”

06.00 Добро о ран ,
У раїно!
07.05 Ера бiзнес
08.45 Ран овi поради
09.00, 18.30, 21.20
Дiловий свiт
09.15 Х/ф "Вiйна i мир"
10.40 Т/с "Мач ха"
12.00 В остях ...
12.55 Живе ба атство
У раїни
13.20 Народна сл жба
порят н — 01
14.15 М льтфільм
14.40 Iнди о
15.00 М/ф "Незнай о
Сонячном мiстi"
15.25 Т/с "15.0"
16.00 Ф тбол пляжний.
Гран-прi Iспанiї. Вiдбiр.
К бо свiт FIFA
17.10 Т/с "Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
18.55 Х/ф "Весела
хронi а небезпечної
подорожi"
20.30 Вечiрня аз а
21.00 Новини
22.10 Д/ф "Код да
Вiнчi. Замах на
майб тнє"

06.30 Снiдано з 1+1
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 "Апельсинова
часточ а"
10.50, 15.20 Єралаш
11.05 Т/с "5 хвилин до
метро"
12.00 М/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 "Божевiльня"
22.05 Х/ф "Бо иня. Я я
полюбила"
00.20 ТСН

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 "Солоний
принц"
12.15 Т/с "Таємнича
остя"
13.15 Т/с "Ленiн радець"
14.20 Дис аверi
15.20 Т/с "Next-3"
16.50 Стань "Мiс Всесвiт"
17.55 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
19.00 Т/с "Вовчиця"
20.00 Т/с "Кат"
21.00 Подробицi
21.25 Iнтерспорт
21.35 Т/с "Полювання на
енiя"
23.30 Сл жба розш
дiтей
23.35 Т/с "Прощальне
вiдл ння"
00.35 Т/с "Джей -2.0"

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/с
"Iнопланетяни"
09.00 Дiм живих iсторiй
09.20 Х/ф "Це
трапилося мiлiцiї"
11.10, 15.40 Т/с "Жiн а
з ароматом ави"
12.10 Т/с "Тiнь"
13.00 М/ф "Чоловiч а
намалював я"
14.30 М зей iно
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 "Мовчазний
свiдо "
23.00 Чорний вадрат
23.50 Т/с "Аш"
00.20 Х/ф "Кiмната
мiстi"

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК”УКРАЇНА”

06.30 Добро о ран !
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
04.00 Новини
10.05 Малахов +
11.15, 20.30 Т/с
"Близню и"
12.15, 03.30 Дете тиви
13.00 Iншi новини
13.20 Кримiнальна Росiя
14.15, 21.30 Нехай
оворять
15.15 Х/ф "Дiамантова
р а"
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 Жiн и товариша
Сталiна
23.35 Поза за оном
00.05 Проти ночi
01.30 Лi ар К рпатов

06.10, 18.45, 05.05 Київсь ий
час
06.20, 09.55, 12.35, 13.55,
23.50 О ляд преси
06.30, 07.10, 08.10, 12.20,
22.40, 00.35, 04.55 Бiзнесчас
06.40, 07.40, 08.40, 22.30,
23.30, 00.25, 01.45, 04.45
Час спорт
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 Драйв
14.15, 15.20 5 елемент
18.15 Доро ами раїнцiв
19.25 Хроноло iя дня
19.45, 20.45, 23.00, 00.00,
00.45, 01.25, 05.20, 05.30
Час новин

07.15 Увесь свiт.
Середньовiчне життя
08.00,18.00, 22.00 Вi на
08.15 Нав оло свiт
10.30 Х/ф "Не лей
д рня!"
12.20 Х/ф "Народжена
революцiєю"
13.40 Т/с
"Протистояння"
15.00 Увесь свiт.
Середньовiчне життя
16.00 Зна и
17.00 У пош ах при од
18.15 Т/с "К ла iн i
партнери"
18.50 Ф тбол. "Динамо" (К)
— "Фенербахче"
21.00 Спецрозслiд вання.
Хабар на iспитi
22.25 Т/с "Се ретнi
матерiали"
23.25 Г. Расп тiн. С то
росiйсь е вбивство

06.00 Т/с "ЕйрАмери а"
06.50 М/ф "Барбi.
"Рап нцель"
08.20 Т/с "Сабрина -юна вiдьма"
08.55 Т/с "Сiмей а
Ролданів"
10.05 Т/с "Убивча сила"
11.15 Х/ф "Говардач р"
13.30,19.00 Репортер
13.55 М льтфільм
14.20 М/с "Злю и-бобри"
14.55 Т/с "Сабрина -юна вiдьма"
15.25 Обш i побачення
15.55 Т/с "Бiляв а
ни арні "
16.25 Т/с "Я с азав
Джим"
16.55 Т/с "П'ятiрнята"
17.25 Побачити все!
17.55 Т/с "Кобра-11"
19.20 Т/с "Солдати"
20.25 Побачити все!
20.55 Т/с "Убивча сила"
22.00 Х/ф "С ажи, що
це не та !"

06.00 Д/ф "Червона
Афри а"
06.30 Подiї
07.20 Срiбний апельсин
07.50 Т/с "Жiн а
дзер алi"
09.00 Щиросердне зiзнання
09.40 М льтфiльм
10.00 Т/с "Др жна
сiмей а"
11.00 Х/ф "Звiробiй"
12.10 Щиросердне зiзнання
13.00 Подiї
13.30 Х/ф "Во ненна
п стеля"
15.30, 17.00 Подiї
16.00 Срiбний апельсин
17.40 Т/с "Жiн а
дзер алi"
18.30 Т/с "Др жна
сiмей а"
19.25 Ф тбол. Лi а
чемпiонiв. "Шахтар" —
"Ле iя"
21.30 Подiї

ЕНТЕР-ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

06.30, 09.00, 16.00, 00.45
Свiто ляд
06.40, 07.40, 08.40, 18.40,
20.40, 00.15, 02.40 24
одини
07.10, 08.15, 14.25 Цей
дивний свiт
07.55 Бан нота
08.05 Нер хомiсть
09.10, 22.50 Хiт-парад
10.00, 22.20, 02.15 Свiтсь i
хронi и
10.30, 13.30 Свiт природи
ВВС
11.30, 16.05 Свiтовi одiссеї
12.00 Цiл ом неймовiрно
12.30, 19.15 Невiдомi живi
об'є ти
13.00, 23.45 Енци лопедiя
таємниць
14.55, 03.35 Режисери
16.40, 21.20 Стародавнi
вiд риття
17.45, 19.40 Забороненi
таємницi

06.20 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 "
07.45 Фа ти
08.05 33 вадратних метри
08.45 Фа ти
09.10 Т/с "Каз а про
щастя"
10.10 Т/с "А ентство
"Мiсячне свiтло"
11.10 Т/с "Марш
Т рець о о"
12.10, 13.05 Каламб р
12.45 Фа ти
13.30 Т/с "Полiцейсь i на
велосипедах"
14.30 Т/с "Мисливець за
старовиною"
15.35 Т/с "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

УТ-1

1+1

ІНТЕР

ТРК ”КИЇВ”

ТЕТ

06.00 Добро о ран ,
У раїно!
06.10, 06.30, 07.00, 08.00
Новини
07.05 Ера бiзнес
07.40 Ера-е спрес
08.45 Ран овi поради
09.00, 18.30, 21.20
Дiловий свiт
09.15 Х/ф "Вiйна i мир"
10.45 Т/с "Мач ха"
11.35, 01.25 Сл жба
розш
дiтей
12.15 Далi б де...
13.00 613. Єврейсь а
про рама
13.30 Ваш вихiд!
14.25 Авiасалон
15.15 М льтфільм
15.40 Iнди о
16.05 Кро до зiро
16.35 Т/с "15.0"
17.10 Т/с "Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
19.00 Х/ф "Без свiд iв"
20.35 Вечiрня аз а
21.00 Новини
21.45 Д/ф "Епоха
Брiджит Бардо"
22.40 Сит ацiя
22.50 Трiй а. Кено

06.30 Снiдано з 1+1
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
"Апельсинова часточ а"
11.00 Т/с "5 хвилин до
метро"
12.00 М/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, 03.10 С довi справи
17.30 Т/с "Усi жiн и -вiдьми"
18.30 Т/с "Повернення
М хтара-2"
19.30,00.05 ТСН
20.10 Т/с "5 хвилин до
метро"
21.05 Т/с "Божевiльня"
22.10 Х/ф "ДМБ"

06.55, 07.30, 16.20
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
"Золотоволос а"
12.15 Т/с "Таємнича
остя"
13.15 Т/с
"Ленiн радець"
14.20 Дис аверi
15.20 Т/с "Next-3"
16.50 Стань "Мiс Всесвiт"
17.55 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
19.00 Т/с "Вовчиця"
20.00 Т/с "Кат"
21.00 Подробицi
21.25 Iнтерспорт
21.35 Т/с "Полювання
на енiя"
23.30 Сл жба розш
дiтей
23.35 Т/с "Прощальне
вiдл ння"
00.35 Т/с "Джей -2.0"

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/с
"Iнопланетяни"
09.00 Дiм живих iсторiй
09.20 Х/ф "Вол аВол а"
11.10, 15.40 Т/с "Жiн а
з ароматом ави"
12.10 Т/с "Тiнь"
13.00 М льтфiльм
13.30 М з/ф "При оди
дж н лях"
16.30 Перлини ласичної
м зи и
17.00 Добро о вечора,
ияни!
17.50 Д/с "Подорож
нав оло свiт "
21.15 Х/ф "Бо иня
любовi"
22.50 Форм ла здоров'я
23.20 Вiсни роботодавця
23.50 Т/с "Аш"

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 льтфільм
15.00 М/с "Вели а ни а
природи"
15.30 М/с "Близню и
Крампи"
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 "

ТОНІС
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
06.40, 07.40, 08.40, 22.30,
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 Хроноло iя дня
19.45, 20.45, 23.00, 00.00,
00.45, 01.25, 05.20, 05.30
Час новин

ICTV
06.20,07.45, 12.45 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
08.45 Фа ти
09.10 Т/с "Каз а про
щастя"
10.10 Т/с "А ентство
"Мiсячне свiтло"
11.10 Т/с "Марш
Т рець о о"
13.30 Т/с "Полiцейсь i на
велосипедах"
14.35 Т/с "Мисливець за
старовиною"
15.35 Т/с "Каз а про
щастя"
16.40 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
19.55 Т/с "В лицi
розбитих лiхтарiв"
21.00 Х/ф "Кров за ров"
22.55 Фа ти

06.00 Са ндтре и
07.10 Дитячий сеанс
08.30 Кiнофайли
08.45 Х/ф "Здається
вартира з дитиною"
10.40 Хiт-парад
11.10 Х/ф "Без стро
давнини"
13.00 Кiнофайли
13.35 Т/с "Сибiрiада"
15.15 Хiт-парад
16.10 Дитячий сеанс
18.20 Кiнофайли
18.40 Х/ф "Останнiй
дюйм"
20.35 Вечiрня аз а
21.00 Х/ф "Двi ан лiй и i
"Континент"
23.35 Завтрашнє iно
00.00 Опiвнiчна спе а
01.05 Х/ф "Iм'ям татаороля!"
02.50 Кiнотрейлери
04.45 Т/с "Сибiрiада"

РТР-ПЛАНЕТА
06.00 Са ндтре и
07.10 Дитячий сеанс
08.35 Кiнофайли
08.50 Х/ф "Без стро
давнини"
10.35 Фотосесiя
11.10 Х/ф "Лялеч а"
14.15 Кiнофайли
14.40 Т/с "Сибiрiада"
16.25 Фотосесiя
16.40 Дитячий сеанс
18.35 Кiнофайли
18.50 Х/ф "Здається
вартира з дитиною"
20.35 Вечiрня аз а
21.00 Х/ф "Iм'ям татаороля!"
23.20 Хiт-парад
00.00 Опiвнiчна спе а
01.10 Х/ф "Та тримати,
медсестро!"
02.45 Кiнотрейлери
04.30 Т/с "Сибiрiада"

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
"Червона апела"
13.00, 16.00, 19.00, 03.00
Вiстi
13.20, 16.20, 19.45, 03.40
Вiстi. Мос ва
13.35 Т/с "Вiчний
по ли "
15.10, 23.40, 04.55 Новини
льт ри
15.30, 06.00 Мiднi тр би
16.35 Приватне життя
18.15, 00.30 За ад и I. Б.
Тiто
21.50, 05.15 Таблет а
правди. З iсторiї отр т
22.40 Епiзоди
23.20, 04.40 Вiстi +

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК “УКРАЇНА”

06.30 Добро о ран !
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
04.00 Новини
10.05 Малахов +
11.15, 20.30 Т/с
"Близню и"
12.15, 03.35 Дете тиви
13.00 Iншi новини
13.20 Кримiнальна Росiя
14.15, 21.30 Нехай оворять
15.15 В. Ет ш. "Капелюх
знiми..."
15.45 Бiс вiт
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 Д/ф "Знаменитi
артисти, двiйни и й
аферисти..."
23.35 Поза за оном

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 Бiзнес-час
06.40, 07.40, 08.40, 22.30,
07.00 -- 09.00 Час новин.
07.50, 01.20 Автопiлотновини
10.00 -- 19.00 Час новин.
10.15 Час оментарiв
10.55 -- 18.55 IнфоВi но.
Що одини
11.15, 16.15, 17.15, 03.00
11.40, 15.50 Це -- У раїна!
13.15 Не перший по ляд
14.15, 15.20 5 елемент
18.15 "Арсенал"
19.25 Хроноло iя 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

05.30 Ран овий ви раш
07.00 Вi на
07.15 Увесь свiт.
Середньовiчне життя
08.00 Вi на
08.15 У пош ах при од
10.15 Х/ф "Жандарм
одр ж ється"
12.05 Х/ф "Народжена
революцiєю"
13.45 Т/с
"Протистояння"
15.00 Увесь свiт.
Середньовiчне життя
16.00 Зна и
17.00 Нав оло свiт
18.00 Вi на
18.15 Т/с "К ла iн i
партнери"
19.00 Незба ненно, але
фа т
20.00 Паралельний свiт
21.00 Слiдство вели.

06.10 Т/с "ЕйрАмери а"
07.00 М/ф "Барбi.
"Принцеса i старчиха"
08.35 Т/с "Сабрина -юна вiдьма"
09.10 Т/с "Сiмей а
Ролданів"
10.20 Т/с "Убивча сила"
11.35 Х/ф "Iдеальна
протилежнiсть"
13.3019.00, Репортер
14.20 М/с "Злю и-бобри"
14.55 Т/с "Сабрина -юна вiдьма"
15.25 Обш i побачення
15.55 Т/с "Бiляв а
ни арні"
16.25 Т/с "Я с азав
Джим"
17.00 Т/с "П'ятiрнята"
17.25 Побачити все!
17.55 Т/с "Кобра-11"
19.20 Т/с "Солдати"
20.55 Т/с "Убивча
сила"
22.00 Х/ф "Мiй бать о,
йо о нова охан а i я"

06.00 Д/ф "Полювання
на Фаберже"
06.30 Подiї
07.20 Срiбний апельсин
07.50 Усмiхнися!
09.00 Щиросердне зiзнання
09.40 М льтфiльм
10.00 Т/с "Др жна
сiмей а"
11.00 Д/ф "Останнiй
дар Ма ояна"
12.10 ТБ-про рама
13.00 Подiї
13.30 Х/ф "Во ненна
п стеля"
15.30 Подiї
16.00 Срiбний апельсин
17.00 Подiї
17.30 Усмiхнися!
17.55 Ф тбол. К бо UEFA.
"Чорноморець. Вiсла"
20.00 ТБ-про рама
21.00 Подiї
21.35 Подiї. Спорт
21.50 Х/ф "Осине нiздо"
00.00 Подiї свiтi
00.20 Х/ф "Винищ вач"
02.30 Подiї свiтi

Виш ород

СУБОТА 12 СЕРПНЯ 2006 РОКУ

П’ЯТНИЦЯ 11 серпня 2006 РОКУ

УТ-1
06.00 Добро о ран ,
У раїно!
06.10, 06.30, 07.00, 08.00
Новини
07.30 Б дiвельний
майданчи
08.45 Ран овi поради
09.00, 18.30, 21.25 Дiловий
свiт
09.20 Х/ф "Вiйна i мир"
10.45 Т/с "Мач ха"
11.30, 22.45 Сл жба
розш
дiтей
14.10 М льтфільм
14.40 Мiстеч о Надiя
15.00 Ф тбол пляжний.
Чемпiонат У раїни. 1/4
фiнал
16.00 М/ф "Незнай о
Сонячном мiстi"
16.35 Т/с "15.0"
17.10 Т/с "Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
18.50 Х/ф "Правда i
неправда"
20.35 Вечiрня аз а
21.00 Новини
22.35 Сит ацiя
22.50 Трiй а. Кено

ТОНІС

Телепро рама

5 серпня 2006 ро

5

1+1

ІНТЕР

ТРК ”КИЇВ”

ТЕТ

ЕНТЕР-ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

06.30 Снiдано з 1+1
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 "Апельсинова
часточ а"
11.00 Т/с "5 хвилин до
метро"
12.00 М/с "Важ а дитина"
13.00 Т/с "Др зi"
14.00 ТСН
14.20 Т/с "Сiм мачо"
15.30 Т/с "Усе враховано"
16.30, 03.35 С довi справи
17.30 Т/с "Усi жiн и —
вiдьми"
18.30 Т/с "Повернення
М хтара-2"
19.30 ТСН
20.05 ТСН. ПроСпорт
20.10 Т/с "5 хвилин до
метро"
21.10 Х/ф "Спiймай мене,
я що зможеш"

07.00, 08.00, 12.00
Новини
07.10 Ран ова iмнасти а
07.30 Сiм'я вiд А до Я
08.15 ВВС
08.50 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
09.55 Х/ф "Золотий
са "
12.15 Т/с "Таємнича
остя"
13.15 Т/с
"Ленiн радець"
14.20 М льтфільм
14.45 М/с "Чорний плащ"
15.15 Т/с "Next-3"
16.50 Стань "Мiс
Всесвiт"
17.45 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
18.50 Т/с "Вовчиця"
19.50 Ювiлей льт рно о
фонд "Артес"
21.00 Подробицi
21.25 Iнтерспорт
21.35 Ювiлей льт рно о
фонд "Артес"
23.10 Х/ф "Ба рянi
рi и"
01.15 Х/ф "Ч жа ра"

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 льтфільм
09.00 Дiм живих iсторiй
09.20 Х/ф "М зична
iсторiя"
10.40, 16.30 М льтфiльм
11.10, 15.40 Т/с "Жiн а
з ароматом ави"
12.10 Т/с "Тiнь"
13.00 Молодiжна сл жба
13.30 М/ф "Ключ"
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 "Можливо,
б де дитина"
23.00 Київ ласичний
23.50 Т/с "Аш"

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 "Малень i
с пер ерої"
15.30 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

06.00 Са ндтре и
07.10 Дитячий сеанс
08.30 Кiнофайли
08.40 Х/ф "Неза iнчена
п'єса для механiчно о
пiанiно"
10.40 Завтрашнє iно
11.10 Х/ф "Останнiй
дюйм"
13.05 Кiнофайли
13.35 Дитячий сеанс
15.25 Завтрашнє iно
15.55 Х/ф "Ви радена"
18.10 Кiнофайли
18.40 Х/ф "Ви радена"
20.35 Кiно алендар
21.00 Х/ф "Во няна мiць"
23.30 Кiнофайли
00.00 Опiвнiчна спе а
01.10 Х/ф "Двi ан лiй и i
"Континент"
03.20 Кiнотрейлери
04.15 Х/ф "Неза iнчена
п'єса для механiчно о
пiанiно"

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 "Червона
апела"
13.00, 16.00, 19.00, 03.00
Вiстi
13.20, 16.20, 19.45, 03.40
Вiстi. Мос ва
13.35 Т/с "Вiчний по ли "
14.40 М льтфiльм
15.10 Новини льт ри
15.30 Iнтер@ тив
16.00 Вiстi
16.35 "Городо "
18.15 Моя срiбна ля
20.45, 03.55 Театр+ТБ
22.15 Х/ф "Репортаж"
23.45 Фестиваль "Юрмала"
01.15 Вiстi. Спорт
05.25 Х/ф "Репортаж"

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК ”УКРАЇНА”

06.20 Т/с "Ейр-Амери а"
07.10 М/ф "Щоденни и
Барбi"
08.30 Т/с "Сабрина -- юна
вiдьма"
09.10 Т/с "Сiмей а
Ролданів"
10.20 Т/с "Убивча сила"
11.30 Х/ф "Мiй бать о,
йо о нова охан а i я"
13.30 Репортер
13.55 М/с "При оди Дже i
Чана"
14.20 М/с "Злю и-бобри"
14.55 Т/с "Сабрина —
юна вiдьма"
15.25 Обш i побачення
15.55 Т/с "Бiляв а
ни арні"
16.25 Т/с "Я с азав
Джим"
16.55 Т/с "П'ятiрнята"
17.55 Т/с "Кобра-11"
19.00 Репортер
19.20 Т/с "Дале обiйни и"
20.25 Побачити все!
21.00 Х/ф "Во ненний
шторм"

06.30 Подiї
07.20 Срiбний апельсин
07.50 Т/с "Жiн а
дзер алi"
09.00 Щиросердне зiзнання
09.40, 05.50 М льтфiльм
10.00 Т/с "Др жна
сiмей а"
11.00 Д/ф "Червонi
водолази"
12.10 Щиросердне зiзнання
13.00 Подiї
13.30 Х/ф "Во ненна
п стеля"
15.30 Подiї
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 Щиросердне зiзнання
21.00 Подiї
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 "Осине нiздо"
02.30 Подiї свiтi

ЕНТЕР ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

06.10, 18.45, 05.05
06.30 Добро о ран !
Київсь ий час
08.00, 11.00, 14.00, 17.00
06.20, 09.55, 12.35, 13.55,
Новини
23.50 О ляд преси
10.05 Малахов +
06.30, 07.10, 08.10, 12.20,
11.15 Т/с "Близню и"
06.40, 07.40, 08.40, 22.30,
12.15 Дете тиви
07.00 — 09.00 Час новин.
12.45, 15.15 Єралаш
Кожнi 30 хв.
13.20 Кримiнальна Росiя
07.50, 01.20 Автопiлот14.15, 21.55 Нехай
новини
оворять
09.30, 23.15, 02.10, 05.35
15.35 Рози раш
Час-тайм
10.00 —19.00 Час новин.
17.15 Криве дзер ало
10.15 Час оментарiв
17.55 Поле ч дес
10.55 —18.55 IнфоВi но.
18.55, 04.40 Т/с
Що одини
"Любов я любов"
11.15, 16.15, 17.15, 03.00
20.00, 01.00 Час
Новий час
20.25 Вели а прем'єра
11.40, 15.50 Це —У раїна!
23.00 Х/ф "При тий"
13.15 Доро ами раїнцiв
01.25 Лi ар К рпатов
14.15 Страва вiд шефа
01.50 Теорiя неймовiрностi 14.35 Та а орисна
02.30 Х/ф "Бiля само о страхов а
Чорно о моря"
15.20 5 елемент
03.45 Д/ф "Серце на
18.15 Драйв
продаж"
19.25 Хроноло iя дня

06.30, 09.00, 16.00, 00.45
Свiто ляд
06.40, 07.40, 08.40,
18.40, 20.40, 00.15, 02.40
24 одини
07.00, 07.50, 08.50,
18.55, 00.40, 03.00 24
одини. Спорт
07.10, 08.15, 14.25 Цей
дивний свiт
07.55 Бан нота
08.05 Нер хомiсть
09.10, 22.50 Хiт-парад
10.00, 22.20, 02.15
Свiтсь i хронi и
10.30, 13.30 Свiт природи
ВВС
11.30, 16.05 Свiтовi
одiссеї
12.00 Цiл ом неймовiрно
12.30, 19.15 Невiдомi
живi об'є ти
13.00, 23.45
Енци лопедiя таємниць
14.55, 03.35 Режисери
16.40 Стародавнi
вiд риття
17.45, 19.40 Забороненi
таємницi
21.20 Етр с и

06.20 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 "
07.45,08.45, 12.45 Фа ти
08.05 33 вадратних метри
09.10 Т/с "Каз а про
щастя"
10.10 Т/с "А ентство
"Мiсячне свiтло"
11.10 Т/с "Марш
Т рець о о"
12.10, 13.05 Каламб р
13.40 Т/с "Полiцейсь i
на велосипедах"
14.40 Т/с "Мисливець
за старовиною"
15.45 Т/с "Каз а про
щастя"
16.40 Т/с "В лицi
розбитих лiхтарiв"
17.45 Ш ола ремонт
18.45 Фа ти. Вечiр
19.25 33 вадратних метри
19.55 Т/с "В лицi
розбитих лiхтарiв"
21.00 Х/ф "Хижа и"
23.05 Фа ти

УТ-1

1+1

ІНТЕР

ТРК “КИЇВ”

06.05 Пiдс м и
06.35 Абзац
06.45 Темни
07.15, 23.55 Концерт М.
Поплавсь о о "Кохаймося!"
08.15 Форсайт
08.40 Д/ф "Житiє святих"
09.05 С пер ни а
09.30 Класнi ро и
10.00 Пани нахаби
10.20 Х/ф "Старий
Хоттабич"
11.40 Хто домi хазяїн?
12.05 Чотири стiни
12.30 М зи а
12.55 Вихiднi по- раїнсь и
13.15 Живе ба атство У раїни
13.40 Кордон
14.00 Контрольний па ет
14.30 Перехрестя
15.00 Ф тбол пляжний.
Чемпiонат У раїни. 1/2 фiнал
16.05 Х/ф "Вiдьма"
18.00 Рада
18.30 Наша пiсня
19.10 Х/ф "За оханi
серця"
20.45 Ме алот
21.00 Новини
21.25 Спорт
21.40 Т/с "Кво Вадiс"

07.00 Бо атирсь i i ри
08.00 Прихована амера
09.00 Хто там?
09.50 М/ф "Зни ла
рамота", "Теремо "
11.00 Смачна раїна
12.00 Кiно деталях
13.00 Т/с "Кло нiв не
вбивають"
14.00 Т/с "Джо ї"
14.50 Х/ф "Дивна на а"
16.45 Найроз мнiший
18.20 Т/с "Моя пре расна
нянь а"
19.30 ТСН
20.00 ТСН. ПроСпорт

06.40 Х/ф "З ад ючи
"Титанiв"
08.40 М/с "Новi при оди
Вiннi-П ха"
09.10 М/с "Аладдiн"
09.35 Бадьоро о ран !
10.15 Смачно
10.55 Х/ф "Паст а для
бать iв"
13.40 Ювiлей льт рно о
фонд "Артес"
15.05 Х/ф "Це мо ло
статися з тобою"
17.15 КВН-2006
18.55 Х/ф "Шiсть днiв,
сiм ночей"
21.00 Подробицi
21.25 Iнтерспорт

06.00 У центрi ва и
07.30, 15.30, 17.30,
20.30, 23.30 СТН
08.05, 21.05 5 хвилин
08.10 Свiт бiзнес
08.30 М/с "Iнопланетяни"
08.50 Вiсни роботодавця
09.20 Х/ф "Ми з вами
десь з стрiчалися"
10.50, 16.30 М льтфiльм
11.30 Вибери своє
майб тнє
12.00 Дося ти мети
12.30 М льтфільм
13.00 Х/ф "Расм сбродя а"
14.30 Д/с "Живi
ле енди моря"
15.00 Авто ласи а
15.40 Д/с "Дивовижнi
стайнi"
16.10 Дiловi знайомства
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 "Подай на
мене с д"
23.50 Д/с "Нашi
воро и-тварини"

Державний а т на право приватної
власності на землю IV—КВ №026047,
зареєстрований в Демидівсь ій сільсь ій
раді 22.01.03.р. за №354 вважати
№422
за бленим.

ТОНІС

ICTV

06.00, 13.15, 23.25, 05.55
Цей дивний свiт
06.25, 06.55, 08.05, 09.45,
12.20 Свiто ляд
06.30 24 одини. Спорт
06.35 Сильнi свiт цьо о
07.00 Режисери
08.15 Спортивна
майстерня
08.45 Цiл ом неймовiрно
09.15 Звiряча робота
10.05 Свiт, що шо є
10.45 Свiт природи ВВС
11.50 Свiтовi одiссеї
12.25 Е стремi с
12.45 Безстрашнi
13.45 Тварини, я ми
14.45 Най расивiшi
б дин и свiт
15.15 Мiста свiт
15.50 Хiт-парад
16.50 Розва и ба атiїв
17.40 Най раще...
18.40 Спецпрое т
19.00 Се рети археоло iї
19.35 Тваринний жах
20.00 Анатомiя атастроф
21.00 Х/ф "Ма ма"
22.55 Дива и
23.55 Х/ф "Ян ол, я ий
впав з небес"

06.05 Фа ти
06.25 Х/ф "Дачна
поїзд а сержанта
Циб лi"
07.50 Автопар
08.35 М/ф "Астерi с i
Клеопатра"
10.00 На свою олов
11.10 Т/с "Леся +
Рома"
11.50 Ш ола ремонт
12.45 Фа ти
13.05 Х/ф "Юн а"
14.40 Х/ф "Зр йнованi
зам и"
16.45 Х/ф "Швид iсна
зона"
18.45 Фа ти
19.05 Квартирне питання
19.55 Х/ф "Давайте
потанцюємо!"
22.15 Х/ф "Мисливцi
за роз мом"
00.25 Х/ф "Зелена
миля"

ГРТ МІЖНАРОДНЕ
06.30 Генiї та лиходiї
07.00, 09.00, 11.00, 17.00
Новини
07.10 Х/ф "Алмази для
Марiї"
08.30 Криве дзер ало
09.10 Єралаш
09.30 Здоров'я
10.20 Грай, армонь
люблена!
11.10 Сма
11.30 Фазенда
12.00 Х/ф "Нормандiя-Нiман"
14.10 Д/ф "Роман зi
звiром"
15.25 Зiр и мор
17.10 Х/ф "Стари ирозбiйни и"
18.55 Є. Євсти нєєв.
Останнi 24 одини
20.00, 01.00 Час
20.20 Фабри а зiро .
Най раще

07.15 Увесь свiт.
Середньовiчне життя
08.00 ,18.00, 22.00 Вi на
08.15 Нав оло свiт
10.05 Незба ненно, але
фа т
11.00 Паралельний свiт
12.00 Х/ф "Народжена
революцiєю"
13.45 Х/ф
"Протистояння"
15.00 Увесь свiт.
Середньовiчне життя
17.00 У пош ах при од
18.15 Т/с "К ла iн i
партнери"
19.00 Очевидець.
Неймовiрнi iсторiї
20.00 При оломшливi
ре орди свiт . Найдивнiшi
свiтовi ре орди
21.00 Незба ненно, але
фа т
22.30 Х/ф "Горець-2.
Пожвавлення"

ТЕТ

Костянтин Оле сандрович

5 КАНАЛ
06.10, 18.45, 05.05 Київсь ий
час
06.30, 07.10, 08.10, 12.20,
18.15, 22.40, 00.35, 04.55
Бiзнес-час
06.40, 07.40, 08.40, 22.30,
07.00 -- 09.00 Час новин.
Кожнi 30 хв.
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.
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
22.00, 03.30 Територiя
за он
23.00, 00.00 Час новин

07.00 ТК "Вiстi"
10.00 "Городо "
10.30, 22.55 Блеф- л б
11.10 Рiзночитання
11.40 Бiблiйний сюжет
12.10 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"
14.20 Надбання респ блi и
14.30 "Аншла " i омпанiя
15.20 Ма iя iно
17.00 Пiрати XX столiття.
Єремен о-Нi мат лiн
17.50 Нав оло свiт
18.15, 02.15 Iсторичнi
хронi и
19.20, 03.20 Чесний
дете тив
19.50, 03.50 Нав оло
смiх . Нон-стоп
20.30, 04.30 К льт рна
революцiя
21.25, 05.25 С ботнiй вечiр
23.40 Х/ф "Пере они по
№311 верти алi"

06.00 Са ндтре и
06.30, 11.30, 23.00 Дивись!
07.05 Дитячий сеанс
07.00 М/с "Чарiвнi аз и"
07.30, 12.00, 19.30, 00.00 Дiм- 08.35 Кiнофайли
08.45 Х/ф "Ви радена"
2
10.50 Кiно алендар
08.30 М/с "За iн "Гала ти а"
11.05 Х/ф "Ви радена"
09.00, 20.30 М льтфiльм
12.55 Кiнофайли
09.30 Єралаш
13.25 Х/ф "Ува а,
10.00 М/с "Веселi мелодiї"
черепаха!"
10.30 Ти -- с пермодель-2
15.05 Кiно алендар
13.00 Т/с "Саммерленд"
15.40 Дитячий сеанс
14.00 Х/ф "Лiлова ля"
17.25 Кiнофайли
16.00 Т/с "Неш Бриджес"
17.50 Х/ф "Вiват,
17.00 Ти -- с пермодель-2
ардемарини!"
18.00 Єралаш
20.30 Топ-10. Са ндтре и
18.30 Слава за хвилин
21.00 Х/ф "Доти
21.00 Т/с "Саммерленд"
Мед зи"
22.00 Заборонена зона
23.15 Кiнофайли
Фірмі
на постійн
робот
23.30
Х/ф ПОТРІБНІ:
"Їжа i жiн и
23.30
Т/с "Кiмната
смiх "
—
ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР
нашвид р ч"
00.30 Зроби менi смiшно!
Кiнотрейлери
( ат. 03.00,
С на 04.00,
автомобілі01.20
Мерседес
й Іве о)
01.00, 02.00,
02.40 Х/ф "Во няна
05.00 Сiм новин
— ТОРГОВИЙ ПРЕДСТАВНИК
01.15,(бажана
02.15, 03.15,
04.15,
вища
освіта,мiць"
ДР не обов'яз овий)
04.30 Х/ф "Центр
05.15,
06.00 Сьоме небо
— ОПЕРАТОР
ПК (базовенапад
знання" ПК;бажано —1С )
01.30, 02.30, 03.30, 04.30,
З/п за співбесідою. Тел: 8 (04496) 23-890, 8
05.30 Новини спорт
(067) 321-42-27
01.45, 02.45, 03.45, 04.45,

СТБ
05.45 Ран овий ви раш
07.15 Х/ф "Мороз о"
09.00 Їмо вдома
09.30 К лiнарний двобiй
10.35 Сам собi режисер
11.45 Кiмната смiх
13.55 Т/с
"Афромос вич"
14.55 Х/ф "Доро а
Умрао"
18.00 Неймовiрнi iсторiї
охання
19.00 Заборонена зона
20.00 Х/ф "Балам т"
22.00 Х/ф "Джейн
Ейр"
00.25 Х/ф "Бал
монстрiв"
02.30 Вели а п'ятiр а

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК “УКРАЇНА”

07.15 Т/с "Кобра-11"
08.00 Обережно, модерн!
08.45 Х/ф "Кол осп
Iнтертейнмент"
11.05 Жертва моди
11.40 Алло, араж!
12.10 Р йнiвни и мiфiв
13.15 Перевiрене на собi.
Космос. Вiдьма
14.05 М/ф "Вiднесенi
примарами"
16.50 Х/ф "По оня за
смерчем"
19.00 Репортер
19.10 Спортрепортер
19.20 Х/ф "Пес i
жебра "
21.10 Х/ф "Спритнi
р и"
23.10 Спортрепортер
23.15 Х/ф "Сплячi"
02.00 Зона ночi
03.35 Т/с "Земля-2"
07.20 Жертва моди

06.30 Подiї
07.10 Т/с "Др жна
сiмей а"
09.00 Подiї
09.40 VIP -- ви iдно,
цi аво, престижно
09.50 Срiбний апельсин
11.00 Х/ф "Кiш апривид"
12.45 Концерт
15.30 Х/ф "Герцо
Дю "
17.30 Щиросердне
зiзнання
18.15 Х/ф "Я що
тiль и"
20.15 ТБ-про рама
21.00 Подiї
21.35 Подiї. Спорт
21.50 Х/ф "Шостий
елемент"
00.00 Подiї свiтi
00.20 Х/ф "Таємний
план"

6

Виш ород

1+1

ІНТЕР

ТРК “КИЇВ”

ТЕТ

07.00 Бо с по-справжньом .
Х. Рахман -- О. Мас аєв
08.00 Т/с "Джо ї"
09.05 Лото-забава
10.00 М льтфiльм
11.20 Аншла ! Аншла !
12.50 Т/с "Кло нiв не
вбивають"
13.50 Бо атирсь i i ри
14.40 Х/ф "Найчарiвнiша
та найпривабливiша"
16.30 Концерт "Хорошi пiснi"
18.20 Т/с "Моя пре расна
нянь а"
19.30 ТСН
20.00 Х/ф "Глибо е синє
море"
22.10 Т/с "Конвалiя
срiбляста"
23.05 Бо с по-справжньом .
Х. Рахман — О. Мас аєв
00.05 Х/ф "Мiсь i
торпеди"
01.45 Х/ф "Пiд
перехресним во нем"

06.30 М льтфiльм
07.40 Про инься i спiвай!
08.40 М/с "Чорний плащ"
09.35 Квадратний метр
10.25 Карао е на майданi
11.10 Усе для тебе
12.10 ВВС. Жива природа-3
13.15 Х/ф "Знахар"
16.00 Ювiлей льт рно о
фонд "Артес"
17.20 Х/ф "Кав азь а
полонян а або Новi
при оди Ш ри а"
19.10 Х/ф "Дiм iз
при олами"
21.00 Подробицi
21.30 Х/ф "Заєць над
безоднею"
23.25 На ф тбол!
00.00 Х/ф "Малю "
02.10 Х/ф "Коренi трави"
05.10 ВВС

07.00, 14.30 М льтфiльм
07.30 СТН
08.10 Корпорацiя "Сiмба"
08.30 Авто ласи а
09.00 Споживач
09.20 М льтфільм
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 "Расм сбродя а"
15.00 Д/с "Пата онiя —
Пiвденна Земля"
15.30 Алюр
15.45 Подолання
16.00 Вiзит
16.30 Х/ф "З пин а
поїзда — двi хвилини"
18.00 Київ ласичний
18.30 Х/ф "Леопард"
20.00 Київсь i мiнiатюри
20.30 СТН
21.10 СТН-спорт
21.40 Х/ф "Фанати"
23.10 Д/с "Нашi воро итварини"
23.40 Х/ф "Подай на
мене с д"

06.30, 11.30, 23.00 Дивись!
07.00 М/с "Чарiвнi аз и"
07.30, 12.00, 19.30, 00.00
Дiм-2
08.30 М/с "За iн "Гала ти а"
09.00, 20.30 М льтфiльм
09.30 Єралаш
10.00 М/с "Веселi мелодiї"
10.30 Т/с "Непоясненi
таємницi"
13.00 Т/с "Саммерленд"
14.00 Х/ф "Учень лi аря"
16.00 Т/с "Неш Бриджес"
17.00 Т/с "Непоясненi
таємницi"
18.00 Єралаш
18.30 Слава за хвилин
21.00 Т/с "Саммерленд"
22.00 Заборонена зона
23.30 Т/с "Кiмната смiх "
00.30 Зроби менi смiшно!
01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Сiм новин
01.15, 02.15, 03.15, 04.15,
05.15, 06.00 Сьоме небо
01.30, 02.30, 03.30, 04.30,
05.30 Новини спорт

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК “УКРАЇНА”

06.15 Тваринний жах
06.45, 09.05, 01.20
Свiто ляд
06.50 Звiряча робота
07.15, 15.50 Хiт-парад
08.15, 16.45 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 М/ф "Синдбад”
13.55 Мiста свiт
14.25 Се рети археоло iї
14.55 Анатомiя атастроф
17.35 Х/ф “Кремлівсь і
таємниці ХХ століття”
19.30 Х/ф “Рицар за ата”
21.30 Х/ф “Удар ти ра”
23.00 Х/ф “Чо н та”
0.25 Нерозпізнані живі
об’є ти

07.15 Фа ти
07.35 Х/ф "Один раз по
одном "
09.45 Х/ф "Швид iсна
зона"
11.50 Квартирне питання
12.45 Фа ти
13.05 М/ф "Астерi с
Британiї"
14.25 Х/ф "Джоннiнебезпе а"
16.20 Х/ф "Давайте
потанцюємо!"
18.45 Фа ти
19.10 Т/с "Леся + Рома"
19.50 Х/ф "Зелена
миля"
23.40 Х/ф "Версiя-1.0"

06.20, 15.50, 05.20 Це —
У раїна!
06.30, 07.10, 08.10, 09.50,
15.20, 22.40, 00.35, 04.55
Бiзнес-час
06.40, 07.40, 08.40, 22.30,
07.00 — 09.00 Час новин.
09.30, 23.15, 02.10, 05.35
Час-тайм
10.00 — 19.00 Час новин.
10.15 Вi но в Амери
10.45 Страва вiд шефа
10.55 — 18.55 IнфоВi но.
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
22.00 Чи на п'ять?
23.00, 00.00 Час новин
23.50, 05.05 О ляд преси
00.45 Ко тейль

05.40 Ран овий ви раш
07.10 Неймовiрнi iсторiї
охання
07.45 Д/с "Ди а Афри а"
08.50 Д/ф "Ди а
Австралiя"
09.55 Iнстин т бивати
11.00 Iсторiя одиницi
12.20 Ш ачi. Заповiт
Петра Першо о
13.15 Я створити людин ?
Таємницi статi
14.20 Заборонена зона
15.25 Телефiльм
16.00 При оломшливi
ре орди свiт . Найдивнiшi
свiтовi ре орди
17.00 Очевидець.
Неймовiрнi iсторiї
19.00 Заборонена зона
20.00 Ви ад а або
реальнiсть. Полiцейсь iясновидцi
21.00 Таємниця "К рсь а"
22.00 Х/ф "Клеопатра"
01.50 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
11.55 ЖВЛ. Дiтизнаменитостi
12.25 Крiс Енжел-шо
13.30 Х/ф "Пес i
жебра "
15.20 Х/ф "Бла итна
хвиля"
17.40 Концерт
19.00 Репортер
19.10 Спортрепортер
19.20 Х/ф "Любов зла"
21.25 Х/ф
"Чистильни "
23.30 Ф тбол. Гол!
00.30 Спортрепортер
00.40 Х/ф "Породження
пе ла"
02.35 Репортер
02.45 Зона ночi
04.25 Т/с "Земля-2"

06.30 Подiї
07.10 Т/с "Др жна
сiмей а"
09.00 Подiї
09.50 Срiбний апельсин
11.00 Х/ф "Герцо Дю "
13.00 Шо -бiз
13.30 Усмiхнися!
14.00 Х/ф "Джим з
Пi адиллi"
16.00 Х/ф "Шостий
елемент"
18.00 Autonews
18.30 Щиросердне зiзнання
19.00 Концерт ФК "Шахтар"
22.20 Ф тбольний ї -енд
23.20 Х/ф "Я що
тiль и"
01.10
Д/ф "Неле али"
Підпиємств
на
02.00 Телетеатр
постійн робот
03.30 Х/ф "Таємний
потрібен еле три .
план"
ДР обо’яз овий.
05.30 М льтфiльм
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06.10 Д/ф "Мiсiя не
помiтна"
07.05, 23.35 Концерт М.
Поплавсь о о "Кохаймося!"
08.10 Авто онтинент
08.35 Патрiот
09.10 Кро до зiро
09.40 Вчимося плавати
09.50, 05.45 Сл жба розш
дiтей
10.00 Телефорт на
10.45, 22.25 Е iпаж
11.10 Нова армiя
11.40 Унi альна У раїна
12.35 Садиба
13.00 Здоров'я
13.30 А дiєнцiя
13.55 Вi но в Амери
14.15 Бла овiсни
14.45 Милосердя
15.00 Ф тбол пляжний.
Чемпiонат У раїни. Фiнал
16.05 Х/ф "Вершни без
олови"
17.45 В остях ...
18.35 Дiловий свiт. Тиждень
19.20 Х/ф "Людина з
б львар Кап цинiв"
21.00 Новини
21.40 Далi б де...
22.50 Трiй а. Кено

06.30 Генiї та лиходiї
07.00, 09.00, 11.00, 17.00
Новини
07.10 Х/ф "Спортивна
честь"
09.15 Ш ачi
10.00 Д/ф "Живi i раш и для
дорослих"
11.10 Неп тнi нотат и
11.30 До и всi вдома
12.15 Д/ф "Вiдсидiти за
арате"
13.00 Ф тбол. Росiя.
"Динамо" -- ЦСКА. У перервi
— Новини
15.00 Єралаш
15.25 Вели i династiї
16.30 Д/ф "Знаменитi
артисти, двiйни и й
За блений
аферисти..."
“Витя про реєстра- 17.30 Вечiр В. Добринiна
цію прав власності на 20.00 Час
нер хоме майно “
20.20 Розi раш
ВВА №105869
21.50 Х/ф "Анти iлер-2"
від 18,08,2003р 00.15 Х/ф "Iн о нiто з
р№1878459 №423 Петерб р а"

ТОВ "Р та" реаліз є
Технічний ліцей Національно о Технічно о
Університет У раїни "КПІ" Виш ородсь ої ЦЕГЛУ СИЛІКАТНУ одинарн М-150 та ЦЕГЛУ
місь ої ради проводить набір чнів
червон одинарн КЕРАМІЧНУ. Можлива
на 2006-2007 н. р:
достав а по Виш ородсь ом район .
— до за альних (8,9) ласів з по либленим вивченням
фізи и та математи и — за рез льтатами співбесіди
Тел: 22-400 № 402
з профілюючих предметів та наявності табеля .
АДВОКАТ. Реєстрація, перереєстрація
— до I рс ліцею (10 лас ) — на он рсних
засадах.
підприємств. Цивільні, житлові, сімейні,
Заяв и приймаються з 8.00 до 14.00 щодня,
римінальні справи.
рім неділі, за адресою: м. Виш ород,
Симонен а, 3-а.
Юридичні онс льтації та обсл ов вання.
Кон рсні випроб вання з 15 серпня.
Свідоцтво № 1092 від 25 жовтня 1996 ро ,
Телефон для довідо : 22-341
№419
м. Виш ород, в л. Межи ірсь о о Спаса, 6.
Фірмі на постійн робот ПОТРІБНІ:
Тел: 8 (04496) 2-50-04,
— ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР
8 (067) 500-92-35 (моб.) № 373
( ат. С на автомобілі Мерседес й Іве о)
Виш ородсь ом МКП "Водо анал"
— ТОРГОВИЙ ПРЕДСТАВНИК
(бажана вища освіта, ДР не обов'яз овий)
ПОТРІБНІ на робот :
— ОПЕРАТОР ПК (базове знання ПК;бажано — 1С )
водій, слюсар КВПіА,
З/п за співбесідою. Тел: 8 (04496) 23-890,
слюсар АВР,
8 (067) 321-42-27 Костянтин Оле сандрович №311

ЕНТЕР ФІЛЬМ
06.00 Са ндтре и
07.05 Дитячий сеанс
08.25 Топ-10. Са ндтре и
08.45 Х/ф "Ува а,
черепаха!"
10.20 Кiнофайли
10.55 Х/ф "Вiват,
ардемарини!"
13.25 Топ-10. Са ндтре и
13.50 Х/ф "Оплес и,
оплес и..."
15.45 Корот ий метр
16.15 Дитячий сеанс
17.55 Кiнофайли
18.20 Х/ф
"Гардемарини-3"
20.35 Топ-10.
Кiнотрейлери
21.00 Х/ф "Iз ласової
боротьби БеверлiХiллз"
23.05 Кiнофайли
23.20 Х/ф "Iдiоти"

РТР-ПЛАНЕТА
07.00 ТК "Вiстi"
10.00 Смiхопанорама
10.30 Сам собi режисер
11.10 Збiрна Росiї
11.40 Хто домi хазяїн?
12.10 М льтфiльм
12.30 Переп товi острови
13.00, 16.00, 19.00, 03.00
Вiстi
13.15, 23.40 Т/с "Вiзит
до Мiнотавра"
14.30, 05.25 Смiятися
дозволяється
16.00 "Фітіль"
16.40 Наталi. Три життя Н.
Гончарової
17.35 Бiльше за любов
18.15, 02.15 Н. Михал ов.
Росiйсь ий вибiр. Барон
Вран ель
19.20, 03.20
Спец ореспондент
19.50, 03.45 Бать iвщина i
долi
20.30, 04.30 Лiнiя життя
21.25, 05.25 Концерт
"Улюбленi пiснi"
22.35 Ю. Катiн-Ярцев. "Я
намалювати птаха..."

Тел 22-848

№416
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Державтоінспе ція
в рай
ст рбована станом оперативної обстанов и на шляхах
області та Виш ородсь о о
район зо рема.
Тіль и протя ом 3-х діб на
території області б ло с оєно 30
ДТП, під час я их 7 чолові за ин ло та 46 травмовано. Ці проблеми не обійшли стороною і надання їм необхідної допомо и.
Виш ородсь ий район. Та , 22 В та их сит аціях втрачені хвилипня біля 21:15 на ділянці доро- лини часто ошт ють людям
и Київ — Виш ород — Ровжі життя. Аварії із смертельними
переверн вся автомобіль "- наслід ами здебільшо о с оюСеат"; при я ом один ромадя- ються водіями стані ал о ольнин за ин в, а інший, отримавши но о сп'яніння та під дією нар отяж і тілесні ш одження, помер. тичних речовин.
еле трозварювальни .
Товариство з обмеженою відповідальністю
В с. Ясно ород а в ніч з 21 на
7 липня поточно о ро в с.
Звертатися: м. Виш ород, в л. Набережна, 8-а, 22 липня о 2:30 неповнолітній
"АГРОХОЛДІНГ" надає в оренд офісні та
Нові Петрівці навпроти б дин
тел: 23-354 № 410
виробничі приміщення на промисловом
ромадянин без дозвол бать ів №175 по в л. Леніна біля 3:00
автомобіль мар и "ВАЗ- одини ночі невстановленим
майданчи "Карат" за адресою: м. Виш ород,
ПП”А ентство родинних посл ” взяв
2104" та здійснив наїзд на двох автомобілем б в травмований
в л. Шол ден а, 19. Довід и за тел:
запрош є на робот :
велосипедистів, внаслідо чо о
8 (050) 469-22-15 № 379
нянь,
вернанто , домробітниць, один з них за ин в на місці ДТП, а пішохід. Людина померла на
місці при оди. Я що Ви знаєте
Продаємо в ілля антрацит
по оїво , е ономо .
інший від отриманих значних б дь-що про цю подію, а та ож
Тел. 53-771, 8(097) 522-75-56.
навал та фасований в торбинах по 50 .
травм помер в ареті “швид ої про ви радені транспортні
№418
Наталія Михайлівна
допомо и”.
Продаємо плит
з природно о аменя.
засоби, зателефон йте віддіВ с. Козаровичі 22 липня о 3:00 лення ДАІ за номером 46-820;
Б
а
л
о
н
и
м
е
т
а
л
е
в
і
з
Низь а ціна — висо а я ість!
в и н о с н и м п і д в і о н н я м , м е т а л о п л а с т и о в і ночі внаслідо дорожньо-транс- 46-969 або в районне відділенАдреса: м. Виш ород, в л Набережна, 5,
в і н а , д в е р і , б а л о н и . Я існо!
Тел 8(097)95-68-299
№420 портної при оди (б ло здійснено ня міліції. Ми б демо вдячні за
тел: 8 (044) 434-18-59, 8 (050) 828-58-69,
наїзд на дерево) одна пасажир а б дь-я інформацію.
8 (067) 464-87-93
№408
Т ристична а енція "Р та-Т р". за ин ла, а три інші отримали
Сер ій КАПКАН,
Відпочино на морі.
тілесні ш одження різно о ст заст пни начальни а
ВАТ "РАЙАГРОХІМ" ПРОДАЄ
Н а й р а щ і в і т ч и з н я н і т а з а о р д о н н і пеня тяж ості.
рорти. Дитячий відпочино .
3- о МРВ ДАІ У ДАІ
Дєржавтоінспе ція особлив
ПІНОБЛОКИ (600х300х200).
м. Виш ород, в л. Ш ільна, 93,
ва приділяє розш
водіїв,
ГУМВС У раїни
Можлива достав а. Адреса: м. Виш ород, в л.
Тел/фа с: (04496) 25-100
я і зни ають з місць при од,
Ліц. ДСТК АВ № 081507 від 27.04.2006 № 391
Ват тіна, 57 (територія верхньої промзони).
в Київсь ій області,
залишаючи потерпілих біді без
Тел: 8 (296) 54-549, 8 (044) 592-67-71,
майор міліції
НВП "Технопрое т"
на постійн робот ПОТРІБНІ:
8 (067) 507-84-20 № 406
Вели ій тор івельній омпанії потрібні
— інженер-прое т вальни
За блене свідоцтво № 67134426 про
з тепло азопостачання,
Касири
— інженер-прое т вальни еле три ,
реєстрацію платни а подат на додан
(можна без досвід роботи)
— се ретар-референт.
З/П від 950 рн + премія
вартість на ім’я Пилипен о Людмили
Освіта вища за інчена: м. Виш ород, в л.
Звертатися
за
адресою:
м. Виш ород, в л. Шол ден А,1
Ми олаївни вважати не дійсним.
М. Спаса, 6, 7 поверх, тел: 5-37-53, 5-35-56№413
№415
або за телефоном: 8(296)2-33-38
№421

Виш ород
Íîâèíè
З 5 серпня в приміщенні т ристсь ольт рно-оздоровчо о омпле с (баня)
— пар "Беріз и", 2 — б де від рито
вистав -продаж а варелей Галини
АНДРУСЕНКО (мистецтвознавець, член
Спіл и х дожни ів У раїни).
Усі охочі мож ть взяти часть
виставці народних майстрів та митців
Виш ородщини.
Телефон для довідо 5 -12- 77.

Влас. інф.

***
У період з 01.07.2006 р. по
31.07.2006 р. на Виш ородщині винило 6 пожеж, переважно
приватних
б дівлях. Матеріальні збит и становлять
орієнтовно 450 000 рн. Врятовано майна
на с м близь о 500 000 рн.
Причинами пожеж стали необережне
поводження з во нем і орот е зами ання еле тромережі. Потерпілих та за иблих не б ло.
Із за важеннями чи пропозиціями ви можете зверн тися до нас
за телефоном довіри 8(044)42543-01.
Андрій САМОЙЛЕНКО,
інспе тор Виш ородсь о о РУ ГУ
МНС У раїни в Київсь ій області

Тема

5 серпня 2006 ро
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Пожежні "традиції" в лиці Симонен а
Телефонне повідомлення про
пожеж в підвалі між першим і
др им під'їздами надійшло до
ПЗЧ ПДПЧ-12 м. Виш орода 2
серпня о 16.54.
Дві пожежні машини (на жаль,
пожежні б ли лише з одним проти азом і не повністю обм ндировані) під
ерівництвом Геннадія
Бондарен а приб ли з Виш орода.
Трохи пізніше приїхали ще 1 — з
Димера та 1 — з Києва. Пожежні
проти азах асили во онь, а ті,
хто не б в задіяний в лі відації
пожежі, рят вали людей з першоо під'їзд . Меш анців
др о очетверто о поверхів ева ювали
по три олінній пожежній драбині.
Дітей і матерів виводили із задимлених помеш ань пожежні Вадим
Піс нов, Михайло Березинець,
Петро
Б беров
і
начальни
пожежної частини міста Виш орода Валерій Павлен о.
Протя ом одини на пожеж п р и б ли азівни и і б ла надіслана
дире тором КПЖ і КГ Андрієм
Ведмідьом аварійна сл жба Виш ородсь ої місь ради. Сит ація
с ладнювалася тим, що
ом ні ації
підвалі — з пласти ових тр б. Газ і еле три
б ло від лючено, щоб запобі ти
раженню еле тричним стр мом.
Пожеж
лі від вали о 21:20, і
весь цей час схвильовані меш анці б дин
переб вали на в лиці.
Підвали б ли о лян ті оловним
інженером ДП "Ваше житло" Ві тором Поліщ ом вночі. Пош оджено приблизно 15 м еле тропровод и.
Віро ідна
причина
пожежі, на д м
працівни ів КПЖ
і КГ,— за орання всередині омори через самовільне п і д л ю ч е н н я

З півро том на в лиці Симонен а
вже б ла пожежа. У б дин
№3,
підвалі. Та а, що приїздили пожежні
машини з сієї Київсь ої області, а
меш анці під'їзд досі лі відов ють
наслід и во ню й дим
своїх вартирах. І знов - в лиця Симонен а, тепер
вже б дино 1-а. Знов підвал, дим
з я о о пішов
житлові помешання, та та , що людей з п'ято о
поверх знімали через дах.

м е ш а н ц і в д о б д и н о в и х е л е - давно вже час дати лад
помештромереж.
аннях за ально о
орист вання
Пожежа обійшлася без людсь их б а а т о в а р т и р н и х
житлових
жертв. Але задимлений б дино і б дин ів?
меш анці, що перенесли стрес,
ще тривалий час б д ть реабіліт Ярослава ТИМОШЕНКО
ватися. Може, це тіль и в лиця
Фото Катерини
Симонен а та а " аряча", а може,
МАЗУР-ФЕДОРЧУК

Ìè æèâåìî íà çàïîâ³äí³é çåìë³

Пам’ятний зна
на території
дитинця Виш ороді
На сьо одні Виш ород — національна пам'ят а У раїни. Це підтвердж ється фа том занесення йо о до
"Перелі
древніх малих і середніх
міст, що мають пам'ят и історії
археоло ії і архіте т ри" (затверджено Постановою Ради Міністрів УРСР
№ 532 від 24.11.76 р.), а та ож до
"Спис
історичних населених місць
У раїни" за № 135 (Постанова Кабінет Міністрів
У раїни "Про затвердження Спис
історичних населених
місць У раїни" 878 від 26.07.2001 р.).
З ідно з У азом Президента У раїни №
379/94 від 06.07.1994 р., м. Виш ороді
створено Державний істори о- льт рний заповідни . Створено йо о з метою
реалізації напрям ів державної політи и в
ал зі охорони і ви ористання пам'ято
історії, льт ри, мистецтва, архіте т ри
та містоб д вання, здійснення онтролю
за дотриманням норм і правил сіма державними становами, ор анізаціями і під-

приємствами, незалежно від форм
власності та відомчо о підпоряд вання, а та ож посадовими особами та
ромадянами місті Виш ороді.
За часів Київсь ої Р сі Виш ород б в
володінням стольних нязів (946). У
"Літописі р сь ом " з ад ється я "Ольжин рад" (з 946 по 1214 р. назва міста
з стрічається "Літописі Р сь ом " 38
разів — більшості випад ів зв'яз з
подробицями няжих особиць). Крім
то о, "Літопис" свідчить про смерть
Виш ороді нязя Ярослава М дро о
(1054 р.). За "Літописом", в 1072 році
мощі
перших православних святих
Бориса і Гліба (братів Ярослава) б ли
перенесені
новий дерев'яний храм,
зб дований Ізяславом Ярославовичем
на Виш ородсь ом ородищі. Тоді ж,
під час нязювання синів Ярослава
М дро о, б ло доповнено Зведення
за онів Р сі, відомих під назвою "Р сьа правда". "Правда Ярославовичів"
(1054-1072 р.р.) б ла збір ою норм
давньор сь о о права, а пізніше стала
під р нтям правово о за онодавства
Російсь ої імперії.
Археоло ічні знахід и няжих печато
на ородищі свідчать про те, що з 1078
ро
місто стає центром невели о о
дільно о нязівства. Спираючись на
відомості джерел та археоло ічні знахіди, можна зробити висново : роз віт
Виш орода припав на період Х-ХІ ст.
За своєю містоб дівною стр т рою
Виш ородсь е ородище X-XIII століть
с ладалося з дитинця, о ольно о міста
та посад . Висота плата ородища на
правом березі Дніпра ся ає 80 м над
йо о рівнем.
У вітні 2006 ро Державним на о-

во-дослідним інстит том теорії, історії,
архіте т ри та містоб д вання за інчено
розроб меж Виш ородсь о о історио- льт рно о заповідни а. Заповідни
в лючає в свою територію: пам'ят и
археоло ії національно о значення —
ородища літописно о міста Виш орода, в межах йо о валів та ровів розташовано о на плато па орба; схили
па орба, що входять до системи оборони ородища; південн частин посад з
археоло ічними залиш ами визначно о
давньор сь о о осеред
ончарно о
виробництва; найближчі приле лі з
заход території з пот жним льт рним
шаром і о ремими археоло ічними
об'є тами. Визначена площа заповідни а с ладає 52,99 а.
Зона охорони — це спеціально виділені території, призначені для забезпечення збереженості пам'ято та їх середовища, а та ож най ращих мов їх
е спон вання, та виявлення істори ох дожньої цінності.
До зон охорони належать: охоронна
зона заповідни а, зона ре лювання
заб дови, зона охоронювано о ландшафт .
Охоронна зона заповідни а — територія, я а безпосередньо оточ є об'є т
охорони, призначена забезпечити збереженість об'є та та найближчо о до
ньо о середовища, створювати най ращі мови е спон вання пам'ято
льт рної спадщини та їх зорово о сприйняття із зовнішніх відносно території
заповідни а о лядових точо .
Зони ре лювання заб дови розташовані я на територіях, я і безпосередньо приля ають до охоронних зон,
та і на територіях, що віз ально пов'я-

зані із заповідни ом в межах басейн
о ляд з йо о території. Зони ре лювання заб дови охоплюють я перспе тивні території нової заб дови, та і ті,
що вже освоєні (на випадо їх щільнення або ре онстр ції).
До с лад зон охоронювано о ландшафт входять східна і західна зони.
Площа східної зони охоронювано о
ландшафт — 24,45 а. Площа західної
зони — 6,96 а.
Важливе значення для Виш орода
має нав олишній
раєвид, я ий
необхідно обері ати, бо є численні
спроби заб дови
бере ових схилів
Виш ородсь их па орбів с часними
спор дами. Домінантою дніпровсь их
схилів повинна залишитись цер ва святих Бориса та Гліба.
На сьо одні в зоні охорони переб ває
нова заб дова франц за Шарл а де
Ксав'є. Я вона вини ла і чиї по одження стоять на до ментах, б де вивчати
Державна сл жба охорони
льт рної
спадщини У раїни.
Не можна доп с ати заб дов дніпровсь их па орбів в зоні стародавньоо Виш орода. Необхідно вивчити
матеріали по межах Виш ородсь о о
істори о- льт рно о заповідни а для
в лючення в про рам розвит
та
заб дови міста з давньою історією.
Виш ород я місто з ба атим історичним мин лим повинен стати розвин тим т ристичним центром.

Ірина ПИРОЖЕНКО,
дире тор Виш ородсь о о
Державно о істори о- льт рно о
заповідни а
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Êîëåêòèâ ìàãàçèíó "Ãàñòðîíîì" â³òàº ñâîãî
äèðåêòîðà ÃÎËÎÂÀ×ÅÍÊÎ Âàëåíòèíó ²âàí³âíó !
Хай завжди до Вас сміхається доля,
Нес ть тіль и радість з собою ро и.
Хай щастя не зрадить пові Вас ні оли,
Хай зб д ться Ваші бажання, д м и.
Здоров'я і щастя, добра Вам бажаємо,
Хай ваш родин обходить біда.
І б дні, і свята хай б д ть та ими,
№405
Я чиста джерельна вода!
Êîëåêòèâ ìàãàçèíó "Ãàñòðîíîì" â³òàº
ÃÎËÎÂÀ×ÅÍÊÀ Þð³ÿ Â³òàë³éîâè÷à ³
ÊÓÙÅÍÊÎ ²íãó Àðòóð³âíó
ç óçÿòòÿì çàêîííîãî øëþáþ.
На щастя стежина стелилась, І двоє з стрілись на ній.
Вона їм серця поєднала, Дар ючи радість надій.
І в парі с дилося стати, На вишитий щастям р шни
Та хай же охання і вірність,
Вони збереж ть на весь ві !

№404

Ïîåòè÷íà â³òàëüíÿ

Мамі
І радісно і с мно водночас,
Що сімдесят тобі настало,
Б ла ти ращою завжди для нас,
Ми ніжно промовляли: "Мамо".
Ти вибач нас за вчин и і слова,
Тривожні дні і ночі безсонні!
Давно твоя вже сива олова,
Та й наші посивіли вже сьо одні.
І вишиті тобою р шни и,
Я наші ро и, непрості, прожиті,
На ад ють, я нас навчала ти,
Відверто і правдиво в світі жити.
Неле а доля випала тобі,
Війн і працю хлібороба,
З дитинства пам'ятають р чень и
твої,
Але до знань вела тебе доро а.
Післявоєнний Кіровсь ий завод,
Ливарний цех, малень а ранівниця
Тр дилась ір о, я і весь народ,
Да та , що й нині тобі сниться.
А потім — меди , після — педа о .
І де б ти сил своїх не до ладала,
Всі з ад ють тебе, бо ти, мов Бо ,
Для нас і для людей все віддавала.
Тож з святом, мамо! Рівно
сімдесят!
Щасливі ми, ти разом з нами.
І хай ро и собі летять,
Бо серцем не старіють мами!

Роман РОЮК
***
Мій рай зад маний із арими
очима,
Садами білими, я лебедя рило,
З ночами тихими і зорями
ясними,
Моє село, замріяне село.
Росисті л и, верби понад
ставом,
А на раю — старезні омиші.
Вони мене здале а всі вітають,
І навіть річ а, що даль спішить.

Виш ород

Калейдос оп
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Малятам
Наш сірень ий оти -м рчи ,
Хоч малень ий, а хитр нчи ,
Рано-рано про идається
І до діто під радається,
В ш ах пісень м р оче,
Розб дити він їх хоче.
С чно, бачите, йом
В хаті ратись одном .
***
Сірі рила має,
Очі, вдень незрячі,
В темн ніч — літає.
А хто ж вона, одначе?
***
Мож я візд а забити,
Оббити лід біля воріт,
Літом ос по лепати,
Оновити, полатати
Тин старий, зробить новий,
Ось веселий я я ий.
Коли хтось про мене знає…
(… Нехай від адає)
***
Про ин ться, я
іще зорі
сплять
І
рі ають, співають!
— Вставати час! Вставати час!
Ні ом спо ою немає,
І лицарів цих всі добре знають
(Хто це?)

Ми ола АРТЕМЕНКО
Що плине л ом, ен- ен далі
в'ється,
Причіс є ребін ою трав ,
Біжить собі та р ав сміється.
Я я це бач — маб ть, ще жив .
За обрій тихо сонеч о сідає,
Вже соловей про ин вся в аю,
Зірницю перш піснею вітає...
Мій рідний рай, я та тебе
люблю.

Ми ола АРТЕМЕНКО,
с. Литвинів а

Вже 25 ро ів, я ти пішов з
життя

В таїни неб ття…
Ні оли вже тебе не б де,
Звідтіль немає вороття…
Але не віриться! Ти є. Ти т т.
Ти з нами. Ти серед тих, о о любив
І знав і хто любив і знав тебе.
І серце тисне і щемить
Від болю й втрати,
Наш рідний і вірний, близь ий
І недосяжно вже дале ий…
Мин ло 25 ро ів, я немає між нами пре расної людини,
вірно о др а, талановито о педа о а, часни а бойових дій
Вели ій Вітчизняній війні — Сер ія Артемовича БІЛЬКА. Він
жив та , щоб йо о праця залишала либо ий слід
серцях
рідних, близь их, др зів, чнів і всіх тих, з им працював,
спіл вався.

С м ємо, любимо, пам'ятаємо.
Рідні, др зі, чні, Рада ветеранів

Êîðèñí³ ïîðàäè

Все про плями
Ком не завдавали неприємних хвилин досадні плями! Найпри ріше, що за власн необережність доводиться розплач ватися насамперед добрим
настроєм. Але плями — біда
переборна. Тіль и треба знати,
я їх можна с н ти.
Зараз стіль и засобів, с ажете ви. На жаль, на дачі чи на
ороді вони не завжди під
р ою. Отож:
Плями від бр д . Забр днене місце почистіть мо рою щітою, після чо о змийте теплою
мильною водою. Я що пляма
все ж не зни не, оп стіть її в
насичений розчин оцт . Майте
на вазі: для чищення виробів з
нейлон оцет вживати не слід!
Щоб видалити плями з плащови,
орист йтеся тампоном,
змоченим в оцтовій воді (на 0,5
л води — 3 столові лож и оцт ).
Плями від ави виводить
пере ис водню (10-12-процентно о). Попередньо дію пере ис
перевірте на невелич ом лапти та ої самої т анини.
С міш з одна ової іль ості
яєчно о жовт а і ліцерин або
лимонної ислоти і
хонної
солі з додаванням невели ої
іль ості води вітріть т анин . Коли висохне, виперіть її
чистій воді.
Білі бавовняні або лляні т анини
змоч ють
розчином
чисто о нашатирно о спирт і
с ипидар в рівних частинах.
Лишають на дея ий час, а потім
пер ть теплій мильній воді.
Плями від моло а чистять,
зан рюючи їх на один
в
чистий бензин, після чо о
пер ть. Невели плям з шовової т анини можна видалити
чистим спиртом.
Плями від фр тів і я ід.
Свіж плям засипати хонною
сіллю, після чо о промити
водою з милом. Біл або інш
т анин , що не линяє, слід
ошпарити о ропом. З полотна
фр тово-я ідні плями можна
видалити исля ом, оп стивши
в ньо о забр днен т анин на
іль а хвилин, а потім випрати
теплій воді з милом.
Для застарілих плям д же
добре застос вати с міш біло о
мила (10 ва ових частин),
нашатирно о спирт (1 частина) і с ипидар (2 частини).
Цією с мішшю (або розчином
лимонної ислоти (чайна лож а
ислоти на с лян
води) слід
протерти плям .
Плями від пива виводять
розчином нашатирно о спирт , водою з милом. У вод
можна додати трохи пральної
соди (чайна лож а на літр
води). З шов ової т анини
плями від пива виводять орілою або денат ратом.
Плями від жир . Відраз ж
посипте їх сіллю і ретельно
витріть хлібом або промо альним
папером. Посипте ним плям , а
за іль а один почистіть щіт ою.
Промо альний папір і прас а
вза алі дійові знаряддя для виведення жирних плям, по и вони
свіжі. Кіль а шарів промо ально о
папер лад ть на плям і зверх
починають водити теплою прас ою, пост пово перес ваючи
папір, до и не пере онаються, що
на ньом не лишається жодних слідів.
Чорнильні плями на б дь-я ій
т анині можна видалити, я що
відраз ж насипати на плям сіль і
залити лимонним со ом. Після
зни нення плями т анин треба
прополос ати воді.
Плями від чорнила сходять,
я що т анин обробити спиртом

(90°) чи оде олоном, або намочити її на доб в молоці, після чо о
ретельно виполос ати
воді,
додавши трохи аміа .
Свіжі плями від червоно о
чорнила видаляють розчином
нашатирно о спирт . Полощ ть
холодній воді.
Старі чорнильні плями заливають
арячим
лимонним
со ом, а потім пер ть водою з
милом.
Добре зчищаються чорнильні
плями піді рітим винним спиртом або с мішшю йо о з нашатирним спиртом в рівних ільостях.
Свіжі плями від рові видаляють під час прання, попередньо замочивши виріб на
іль а один холодній воді.
Плями від рові на ш іряних
виробах чистять рід им тістом,
я е лад ть на плям і після
то о, я воно підсохне, знімають бр д щіт ою.
Плями від пот зни ають
від протирання їх розчином
оцт (столова лож а оцт на
с лян
води). На ольоровій
сорочці чи офті ці плями
можна зняти та им чином: підіріт
прас
перевертають,
лад ть на неї т анин з плямою і по с хом натирають
милом, після чо о чистять
мо рою щіт ою.
Плями від фарби з бавовняної т анини видаляють с ипидаром або бензином після
попередньої оброб и вироб
с ипидаром.
Плями від трави можна
видалити, я що натерти забр днене місце милом, а потім
промити теплою водою чи
мильній воді з нашатирем.
Я що пляма все ж не зни не, її
знімають пере исом водню або
водою з хлорним вапном.
Плями від іржі на білій т анині можна видалити, по лавши
на них шматоч и лимон ,
за орн ті в папір, і випрас вавши зверх арячою прас ою.
Плями від тютюн очищають мильною водою. Я що т анин можна прати, то перед
пранням плям ре оменд ється
змастити теплим ліцерином
або денат ратом.
Плями від рем для вз ття видаляють під час прання
арячій воді з милом, додаючи
чайн лож
соди на с лян
води.
Плями від смоли на темних
шерстяних т анинах ле о видаляються полотнин ою, змоченою
в очищеном с ипидарі, а з білої
т анини — мильним спиртом.
Я що трапиться пляма невідомо о походження, спроб йте обробити її розчином аміа з додаванням солі. Це д же
ефе тивний засіб для видалення найрізноманітніших плям.
Плями від арячої прас и
на ольоровій т анині видаляють на ладанням на них
подрібненої на тертці ріпча-

Òðàã³÷íèé âèïàäîê çàáðàâ â³ä íàñ
Ìèêîëó ØÊÓÐÅÍÊÀ.
Áàòüêè âòðàòèëè ñèíà, ä³â÷èíà— â³ðíîãî êîõàíîãî, äðóç³ — ñïðàâæíüîãî òîâàðèøà.
Òè ç íàìè, Êîëþ, òîìó ùî çàâæäè æèòèìåø ó
íàø³é ïàì'ÿò³ òà íàøèõ ñåðöÿõ.
Рідні, близь і, др зі

стої циб лі, я
лишають на
дея ий час, а потім змивають
холодною водою. Невели і
плями зле а чистять розрізаною циб линою і витирають р шни ом, змоченим
чистій воді.
Я що при прас ванні виріб
пожов не, виперіть йо о
розведеном водою ислом
молоці
Щоб взим білизна на в лиці
не замерзла, полощ чи її, в останню вод додайте трохи оцт .
Р шни и і носові х сточ и
раще пер ться, я що їх попередньо намочити
солоній
воді.
Бавовняні т анини з часом
жовтіють. Для то о щоб вони
знов стали білими, додають під
час прання вод трохи б ри (1
на 1 л води).
Бавовняне плаття можна
"на рохмалити" яєчним білом, я ий збивають воді для
полос ання. Для одно о плаття вистачить одно о біл а.
Кремові с атертини збері ають свій олір, я що після
прання залишити їх на ніч
воді, де розведено відвар
липово о цвіт .
Я що під час прас вання
білизна зле а підпалиться
від арячої прас и, намочіть
плям
розчині борної ислоти, а потім виперіть білизн
воді імнатної температ ри.
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