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Нова посл а
— стор. 2
Про введення обмеження
р х по Києв
— стор. 2
Телепро рама,
о олошення — стор. 3-6
Знайомтеся, Швеція (вишородсь ими очима)
— стор. 7
Спіл ємося і вивчаємо свої
права
— стор. 7

На оператив ах — про на альні потреби

8 серпня основною темою
оперативної наради
місь о о
олови Ві тора Решетня а знов
б ли осподарсь і питання.
Ком нальні сл жби міста (відповідальні — дире тор КПЖ і КГ
Андрій Ведмідь та дире тор ДП
"Чисте місто" І ор Свист н) отримали завдання причеп рити Вишород до Дня незалежності: зробити по іс азонів, завершити робот
з відлов бродячих тварин, пофарб вати бордюри, відремонт вати
та пофарб вати пош оджені сміттєві ба и, при расити місто свят овими прапорами та транспарантами, встановити додат ові онтейнери для сміття та ор аніз вати
Місь а рада, місь ви он ом,
прибирання й вивезення сміття
реда ція азети "Виш ород" після проведення масових заходів.
За рафі ом ремонт дорі слідœŒ«ƒŒ–Œ¬Àﬂ™ÃŒ
є Дмитро Новиць ий, він же
з р лою датою деп тата
от є пропозиції щодо ор анізації
місь ої ради
місь о о автоб сно о маршр т
Оле сандра КІМЛАЧА!
"В л. Ват тіна — Межи ірсь о о
Спаса — пл. Шевчен а" і розроЗдоров’я, щастя зичимо
бляє план з онтролю за бла о наві ,
строєм міста за частю районної
Бажаємо ми щиро,
СЕС, пожежної та інших сл жб.
Щоб дов им і роз мним
Жваво об оворювалася проблеб в ваш ві
ма
вивезення не абаритно о смітЗ добром, любов’ю,
тя від житлових б дин ів, я а д же
спо оєм і миром.
а т альна зараз, в період ремонМісь а рада, місь ви он ом, тів. КПЖ і КГ вводить нов посл
реда ція азети "Виш ород" (див. інформацію на стор. 2 нашої
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Фото К. МАЗУР-ФЕДОРЧУК
Цьо о дня рано-ранесень о прихожани Виш ородсь о о
храм свв. Бориса і Гліба поспішали на свят Ольжин ор .
В лицею Межи ірсь о о Спаса йшли мами з діт ами на
р ах, статечні дід сі і баб сі, свят ово вдя нені родини. З
сьомої до дев'ятої ран
стараннями місь ви он ом б ло
ор анізовано й автоб сне спол чення з в л. Шол ден а
майже до самої цер ви.
Цер овна ромада хлібом-сіллю он ом , щоб надихн тися Божою
з стрічала остей: ер ючо о спра- силою для справ на бла о виш овами Київсь ої митрополії, архиєпи- родсь ої ромади, помолитися за
с опа Митрофана Переяславсь о о м дрість і єднання співпраці.
(я ий очолив свят ов літ р ію),
За давнім звичаєм, після літ р ії
бла очинно о з м. Вишнево о о. Ва- майже 1000 прис тніх запросили на
силя Р сін , професора Київсь ої а апи (бла одійний обід). У день
д ховної а адемії, протоієрея Геор- храмово о свята завжди всі прихоія Семен а. Люди все йшли і йшли, жани, і ба аті, і бідні, приносили із
і вже стояли дверях, звід и висо- собою до цер ви свят ові страви і
чінь неба над Дніпром л нали мело- разом обідали, з молитвою і добридійні, справді ян ольсь і слова ми побажаннями один одном .
молитви. Свят ов сл жб провоЛіт р ії проходили і в інших вишдили настоятель о. Димитрій Дени- ородсь их храмах. Отець-митрат
сен о та інші священосл жителі Сер ій Пр д о (храм Виш ородсьхрам і запрошені ості-священи и. ої Бо ородиці, УГКЦ) привітав
У цей день до цер ви прийшли парафіян із святом Бориса і Гліба й
Виш ородсь ий місь ий олова Ві своїй проповіді за ли ав молитися
тор Решетня , се ретар Юрій Т а- за те, щоб дії влади б ли м дрими і
лич і деп тати місь ої ради від різ- виваженими.
них фра цій, працівни и місь виМарина КОЧЕЛІСОВА
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Працювати б демо разом

4 серпня 17 приватних підприємців, за лади я их розташовані
на в л. Гр шевсь о о, Хмельниць о о і К р зова, з стрічалися з Виш ородсь им місь им
оловою, щоб об оворити спільні
проблеми. Нещодавно анало ічні
з стрічі вже відб лися з власниами за ладів на в л. Дніпровсь ій, Шол ден а та по просп.
Мазепи.
Наше місто має вели ий потенціал для майб тньо о розвит . При
цьом ба ато чо о ньом залежить
від людей, я і т т жив ть, працюють,
ходять в лицями міста. У розмові з
підприємцями Ві тор Решетня ,
зо рема, с азав: "Я прийшов
влад , бо хоч бачити Виш ород
охайним, затишним і заможним.
Впевнений, що цьо о ж хоче ожен
меш анець. Місто почне мінятися
тоді, оли ожен почне з себе та
до ладе до цьо о певних з силь.
Посміш и продавців, віти і чисто
прибрана та освітлена територія
нав оло тор івельних точо , облашт вання малих архіте т рних форм
альпійсь ими ір ами тощо — все
це ошт є неба ато для власни а,
але форм є обличчя Виш орода.
Від цьо о ви раватим ть і місто, і
бізнес. Мене приємно вразило, що
вже на першій з стрічі приватні підМарина КОЧЕЛІСОВА приємці висловили низ ініціатив з

азети). Та ож має б ти очищена
річ а Монаш а (відповідальні І ор
Свист н і заст пни місь о о олови Дмитро Новиць ий).
Начальни місь о о відділ освіти
Віталій К таф'єв за тиждень має звіт вати
про
хід
під отов и
дош ільних та позаш ільних навчальних за ладів Виш орода до
ново о навчально о ро (завезення
піс , виділення оштів для переобладнання приміщень, під отов а
технічних об р нт вань для встановлення топочних ДНЗ тощо).
Се ретар місь ої ради Юрій Т алич зал чатиме деп татів до ор анізації та проведення Дня незалежності, Свята першо о дзвониа, Дня визволення Виш орода,
Дня пам'яті жертв олодомор ,
Дня інвалідів, свято о Ми олая.
Дмитро Новиць ий, І ор Свист н та Андрій Ведмідь щотижня
інформ ватим ть місь о о олов
про хід реалізації план з під отов и міста до опалювально о
сезон , насамперед — про
ремонт дахів та ревізію опалювальної системи.
Ві тор Решетня з стрічатиметься з приватними підприємцями, оловами аражних ооперативів, ромадсь ими ор анізаціями за рафі ом.

Фото К. МАЗУР-ФЕДОРЧУК
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— фахівців, я і дбають про
здоров’я домашніх тварин, а
значить — і про наше здоров ‘я
— з Днем працівни ів ветеринарної медицини,
— людей, я і б д ють нам
житло, Б дин и льт ри,
підприємства, ш оли,
ма азини — з Днем
б дівельни а
Хай ваших помислах
завжди б де світло,
У сл жбових справах —
чесність і порядність,
У серцях — тепло від
людсь ої подя и.

Виходить
з 4 листопада 1995 ро

облашт вання просп. Мазепи:
придбати і розмістити одна ові
рни для сміття, попрацювати над
ландшафтом і додат овою охороною правопоряд на цій в лиці".
Мер під реслив, що місь а влада
в межах своєї омпетенції завжди
йтиме наз стріч приватном бізнес
і забезпеч ватиме всі йо о за онні
потреби. Зі сво о бо підприємці
запевнили, що отові до співпраці
задля бла а міста і висловили прохання вчасно реа вати на їх ом нальні потреби. Ві тор Решетня
інформ вав, що новом ерівництв
ом нально о осподарства міста
поставлені відповідні завдання і
найближчим часом можна сподіватися на зміни.
Місь ий олова на олосив: лише
за мов співпраці та пороз міння
можливий лад місті та бла опол ччя йо о жителів.

Лариса ІЛЬЧУК

ВАМ, ДЕПУТАТИ, ВИРІШУВАТИ ДОЛЮ РАЙОНУ
8 серпня залі засідань адмінб дин
відб лися від риті збори
"Про соціально-е ономічний стан
Виш ородсь о о район . Проблеми
та шляхи їх розв'язання". На збори
прийшли 57 деп татів районної
ради (24 від БЮТ, 8 від СПУ, 10
від НСНУ, 6 від Бло Литвина, 3
відБло Костен аіПлющата6 від
Партії ре іонів), олови сільсь их
рад, Виш ородсь ий місь ий олова Ві тор Решетня , ромадсь ість
міста і район . В президію б ли
обрані ерівни и всіх фра цій, вів
збори деп тат Ми ола Кирієн о.
(НА ФОТО).
З доповіддю про надваж сит ацію
районівист пив оловаРДА, деп тат
райради Ростислав Єрема. Районний
житловий та ом нальний фонд
потреб є ремонт , діти — оздоровлення, а бюджетні станови —
рішень районної ради, щоб отримати
зарплат . На ремонт теплотраси
необхідно щонайменше два місяці,
щоб всти н ти до почат опалювально о сезон . Капітальне б дівництво,
азифі ація, розпорядження оштами
для по ашення забор ованості з
тепло- і водопостачання і водовідведення і ще ба ато справ —
омпетенції олови райради і йо о заст пниа, я их Виш ородсь ий район фа тично не має вже чотири місяці. На
ви онання рішення с д сесія райради
повинна провести нові вибори олови
район тайо озаст пни а,іРостислав
Ми олайович за ли ав деп татів взяти
часть
олос ванні і про олос вати
та , я під аз є совість.
Дві з половиною одини йшло об оворенняболючихточо соціально-е ономічно о стан район . Вист пали
ерівни и та деп тати від сіх фра цій,
олови сільрад, меш анці Виш орода.

Фото К. МАЗУР-ФЕДОРЧУК

Газета Виш ородсь ої місь ої ради

Л нали за важення, пропозиції подолати онфронтацію, піти на взаємні
пост п и, не робити меш анців район , я і че ають не політи и, а доброб т ,зар чни амиполітичнихіособистих
амбіцій, вимо и д мати про майб тнє
район , про об'єднання, ш ати не
"проти", а "за".
Засловамидеп татавідСПУЕд ардаБа м та,44деп татирайонноїради
підтрим ють певні андидат ри. Ірина
Побідаш (БЮТ) повідомила, що онретна д м а фра ції БЮТ, я а братиме часть виборах ново о олови,
б де озв чена пізніше.
БЮТ, до я о о залі б ли основні
претензії, висловив бажання сформ вати районіздоров дієздатн оманд і свою отовність до серйозних
пере оворіві омпромісів.Заінформацією Ірини Побідаш, до нової пере оворної р пи фра ції БЮТ районній
раді війшли І ор Степаню , Ма сим
С сленсь ий, Зіновій Мартиню та
Сер ій Мельнич .
Деп татвідНСНУМи олаГерманч
(НА ФОТО) тор н вся теми бло ванння роботи місь ої ради з бо дея их
деп татів, а олова Громадсь ої ради
при РДА Ми ола Юреч о за ли ав до
пороз міння та допома ати місь ом
олові, том що від цьо о залежить лад
місті і доброб т йо о меш анців.
Наводимо звернення зборів, підпи-

сане ерівни ами деп татсь их фра цій, до деп татів районної ради:
Звернення
часни ів від ритих зборів
08 серпня 2006 ро
Ми, часни и від ритих зборів деп татів Виш ородсь ої районної ради V
с ли ання, свідомлюючи ритичн
сит ацію, я а с лалася в районі зв'язіз затя ванням вирішення ор анізаційних питань — виборів олови та
заст пни а ради, визначаємося з рсомнашо орайон настабільнеф н ціон вання та розвито в інтересах сіх
йо о меш анців.
Шановні деп тати!
Заради стабільно о ф н ціон вання
за ладів освіти, охорони здоров'я,
льт ри та інших станов бюджетної
сфери Виш ородсь о о район , заради бла опол ччя йо о меш анців
за ли аємо Вас, представни ів сіх
політичнихсил районнійраді,ви онати свій ромадянсь ий обов'язо
перед тими, хто вас обрав, а саме:
ер ючись верховенством права,
взяти часть роботі районної ради,
забезпечивши та им чином її ефе тивн діяльність, і ПРОГОЛОСУВАТИ
за одно о з андидатів чи проти всіх.
Сподіваємося на перемо здорово о л зд і м дре, зважене рішення
ожно о деп тата, по ли ане не власними амбіціями, а бажанням ефе тивно о розвит та процвітання Виш ородсь о о район !
Оле сій Натаров (Партія ре іонів)
Ми ола Германч (НСНУ)
Ед ард Ба м т (СПУ)
Валентин Титарен о (Бло Костен а
і Плюща)
Ірина Побідаш (БЮТ)
Ми ола Кирієн о (Бло Литвина)
Сесія районної ради призначена
на 10 один ран 17 серпня.
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Виш ород
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Верховна Рада У раїни
затвердила персональний
с лад Кабінет Міністрів
У раїни.
З ідно з Постановою
Верховної Ради Першим
віц-прем'єром-міністром,
міністром фінансів
призначено Ми ол
Азарова;
— віце-прем'єр-міністром,
міністром б дівництва
архіте т ри та житловоом нально о осподарства
Володимира Риба а;
— віце-прем`єр-міністром
Андрія Клюєва;
— віце-прем`єр-міністром
Дмитра Табачни а;
— міністром Кабінет
Міністрів Анатолія
Толсто хова;
— міністром е ономі и
Володимира Ма х ;
— міністром в ільної
промисловості Сер ія Т л ба;
— міністром палива та
енер ети и Юрія Бой а;
— міністром за ордонних
справ Бориса Тарасю а;
— міністром льт ри І оря
Ліхово о;
— міністром охорони здоров`я
Юрія Полячен а;
— міністром охорони
нав олишньо о природно о
середовища Василя Джарти;
— міністром праці та
соціальної політи и Михайла
Папієва;
— міністром промислової
політи и Анатолія Голов а;
— міністром транспорт та
зв`яз Ми ол
Р дь овсь о о;
— міністром справах сім`ї,
молоді та спорт Юрія
Павлен а;
— міністром з питань
надзвичайних сит ацій Ві тора
Бало ;
— міністром юстиції Романа
Зварича;
— міністром а рарної політи и
Юрія Мельни а;
— міністром вн трішніх справ
Юрія Л цен а;
— міністром оборони
Анатолія Грицен а;
— міністром освіти і на и
Станіслава Ні олаєн а;
— міністром зв'яз ах з
Верховною Радою та іншими
становами державної влади
У раїни Івана Т ален а.

Відповідно до розпорядження
Київсь ої місь ої державної адміністрації від 10.07.2006 №1040 "Про
дея і заходи щодо впоряд вання
р х вантажно о транспорт в м.
Києві", з 07.08.2006 ро :
— забороняється заїзд транзитно о вантажно о транспорт
вантажопідйомністю більше 2,5
тонн
межі міста Києва, рім
проспе т Бажана, Столично о
шосе, в лиці А адемі а Заболотно о, Вели ої Кільцевої доро и,
проспе т А адемі а Палладіна,
Північно о напів ільця, Мінсь о о
проспе т , в лиці Полярної, в лиці
Бо атирсь ої,
проспе т
Мос овсь о о, проспе т Ват тіна, в лиці Братиславсь ої, Броварсь о о проспе т .
— обмеж ється р х вантажно о
транспорт по проспе т Бажана,
Південном мостовом переход ,
проспе т Ват тіна, Мос овсь ом
мост , Мос овсь ом проспе т ,
Броварсь ом проспе т (від шляхопровод з в лицею Червоновардійсь ою до мост "Метро"),
Набережном шосе, НабережноХрещатиць ій в лиці, проспе т
Возз'єднання, мост ім. Б. Патона,
б львар Др жби Народів, в лиці
Горь о о в одини "пі " в період з

7.00 од. до 10.00 од. та з 16.00
од. до 20.00 од.
— забороняється в'їзд вантажних автомобілів і поїздів транспортних засобів з дозволеною
ма симальною масою понад 3,5
тонни (я що дорожніми зна ами
не об мовлено іншо о), а та ож
тра торів, самохідних машин і
механізмів ( рім автомобілів аварійних та оперативних сл жб) в
центральн частин міста Києва,
обмежен наст пними в лицями і
площами: пл. Перемо и — Повітрофлотсь ий шляхопровід —
просп. Чорновола — в л. Глибочиць а — в л. Верхній (Нижній)
Вал — в л. Набережно-Хрещатиць а — Набережне шосе —
б львар Др жби Народів — площа
Либідсь а — в л. Горь о о, в л.
Любчен а (в л. Ковпа а) — в л.
Божен а — в л. Жилянсь а — пл.
Перемо и.
Заїзд вантажно о транспорт зі
швид опс вним вантажем в центральн частин міста дозволено
в період з 20:00 одини до 7:00
одини.

Інформація надана
заст пни ом олови
Виш ородсь ої РДА
Петром КРЕТОМ

Нова посл

— Швач а;
— Головний б алтер.
Тел: 8 (04496) 2-53-12,
8 (044) 331-70-99 №443

***

Виш ородсь ий в зол поштово о зв’яз
КОД УДППЗ "У рпошта" надає посл
"Лі и на замовлення". Оформити замовлення можна, не виходячи з дом — через листонош (або
б дь-я ом з відділень поштово о зв’яз ).

ÄÏÑ ³íôîðìóº

а

Всі ми хочемо, щоб ом нальні сл жби міста працювали ефе тивніше, позбавили нас величезних
п
сантехні и, меблів, ві онних рам тощо біля сміттєвих ба ів. КПЖ і КГ започат вало нов посл . Для вивезення
б дівельно о сміття та не абаритних предметів після ремонт
Ваших помеш аннях
звертайтеся до КПЖ і КГ
щодо надання транспорт за
телефонами: 25-049 (диспетчерсь а, цілодобово), 54-885
(понеділо — п'ятниця, з 8 до н спецавтомашин , наше місто
13 та з 1 4 д о 1 7 один) . стане наба ато чистішим.
Я що ви завчасно звертатиАдміністрація КПЖ і КГ
метеся і виноситимете не абаВиш
ородсь ої місь ради
ритне сміття прямо на замовле-

Реда тор азети “Виш ород” Кочелісовій М.Ю.
Порівнюючи переданий нами до реда ції матеріал статті ( т. ч.
на дис еті) з надр ованою в азеті 22.07.06 р. статтею “КРИЗА
МіСЦЕВОЇ ВЛАДИ: ХТО В ЦЬОМУ ВИНЕН? “, ми знайшли невелич помил , втрат зна запитання, я а за авторсь им змістом повинна б ла б ти др им запитанням, та би мовити д мою в олос. Нажаль, той день для всіх нас б в д же напр женим
і важ им, саме том ніхто з нас не зверн в на це ва . Але пізніше я повідомила Вас про це в сній формі. Нажаль, Ви не повідомили мене про те, що б де надр овано реда ційне спрост вання, тоді б можна б ло відраз надр вати наш варіант.
За моїм те стом, після фрази: “Що їх об’єднало? “ повинно
б ло б ти:”Бажання спрово вати риз влади, не дати можливості працювати новом
ерівництв і
олові місь ої ради, а
оловне, в м тної водиці спіймати для себе “золот риб ”, а
де ом за їх допомо ою при рити свої правопор шення?”
Я роз мію, що саме запитання задов е і йо о потрібно б ло б
с оротити, але це б в на той час наш варіант.
Я що ви знайдете за необхідне зробити точнення б демо
Вам вдячні.

на постійн робот потрібні

Ми ола ПРИБОРА,
т. в. о. війсь ово о
омісара Виш ородсь о о
РВК Київсь ої області,
підпол овни

У дитячій полі лініці проводиться а ція "Полі ліні а доброзичлива до дитини". Всі охочі мож ть надати фото своєї дитини чи сім'ї для оформлення стенд .

Сантехнічна дільниця: надійшло— 107, ви онано— 94
Еле тродільниця: надійшло — 59, ви онано — 50
Ремб ддільниця: надійшло — 17, ви онано — 9
Тривають роботи за рафі ом апітально о ремонт дахів
б дин ах житлово о фонд ромади міста. Поточні ремонти над
вартирами верхніх поверхів здійснюються за заявами
меш анців.

У № 28 від 15 липня 2006 р.
азети “Виш ород”
статті:
“Розподіл територій міста за
деп татами
Виш ородсь ої
місь ої ради V с ли ання” прип стилися помил и. Деп тати
від Партії ре іонів С. Ж ов і
О. Демерташ проживають
за адресою: в л. К р зова, 4а, в. 45.
Перепрош ємо меш анців в.
11, б д. 8 по в л. Б. Хмельницьо о за неточн інформацію.

“Дитячий те стиль”

підля ають призов на стро ов
війсь ов сл жб і тимчасово
переб вають на території Вишородсь о о район , зобов'язані не айно поверн тися до
місця постійно о проживання
та з'явитися районний війсьовий омісаріат для проходження призовної омісії.
Керівни и підприємств, станов, ор анізацій, ооперативів
та навчально-виховних за ладів, незалежно від підпоряд вання і форм власності, зобов'язані від ли ати призовниів з відряджень для забезпечення своєчасно о приб ття їх
на призовн дільницю.
Громадяни, я і хиляються
від призов і не з'являються за
повіст ою до війсь ово о омісаріат , нес ть відповідальність
з ідно з чинним за онодавством.
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Швейній фабриці

.На підставі За он У раїни
"Про війсь овий обов'язо і
війсь ов сл жб " та У аз
Президента У раїни від 1
липня 2006 ро
№ 607/2006
з 1 вересня по 30 листопада
2006 ро
проводиться призов ромадян на стро ов
війсь ов сл жб .
Усі ромадяни 1988 ро
народження, я им в період черово о призов виповнилося 18
ро ів, а та ож ромадяни, я і
народилися 1981-1987 рр.,
я их за інчилася відстроч а від
призов або не призвані раніше на стро ов війсь ов сл жб з різних обставин, зобов'язані приб ти на призовн дільницю за адресою: м. Виш ород в л. К р зова, 5 зазначений час із до ментами, що
в азані в особистих повіст ах.
Громадяни, я і не отримали
особистих повісто на стро ов
війсь ов сл жб , зобов'язані
приб ти в районний війсь овий
омісаріат 25 вересня 2006
ро , маючи при собі до менти, я і засвідч ють особ .
Усі особи призовно о ві , я і
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Се ретар
Виш ородсь ої
місь ої ради
Юрій ТКАЛИЧ

Витя із на аз № 77 від 03.08.2006 р.

Заяв и від населення з 03.08.06 р. по 09.08.06 р.

Фото К. МАЗУР-ФЕДОРЧУК

Новий Кабінет
Міністрів

Про призов ромадян на
стро ов війсь ов сл жб
вересні-листопаді 2006 ро

Про введення обмеження р х
по міст Києв

Президент Центр
“Ділова Ініціатива” :
Коломієць Л. Г.

Підприємство — неплатни
ПДВ лало од на ви онання
посл ,
рез льтаті я ої обся
оподат ованих операцій с лав
700 тис. рн., що призвело до
несвоєчасної реєстрації платниа ПДВ. Чи передбачаються за
це сан ції?
Відповідно до абзац третьо о
п. 9.4 За он У раїни від 03.04.97р. № 168/97 — ВР "Про подато
на додан вартість", я що особа
ладає одн чи більше цивільноправових од (до оворів), наслідо ви онання я их план ється
здійснення оподат ов ваних операцій, обся я их перевищ ватиме протя ом звітно о подат ово о
період два чи більше разів встановлен меж в 300 тис. рн., то
та а особа зобов'язана зареєстр ватися платни ом цьо о податдо інця та о о звітно о податово о період . Особа, я а не надсилає заяв в та их випад ах та в
становлені стро и, несе відповідальність за ненарах вання або
несплат цьо о подат на рівні
зареєстровано о платни а без
права нарах вання подат ово о
редит та отримання бюджетноо відш од вання.
Чи в лючаються до бази
об ладення єдиним подат ом
юридичної особи — с б'є та
мало о підприємництва, я а
працює за спрощеною системою оподат вання, ошти, я і
помил ово зараховані на її рах но і з одом повернені?
Я що ошти помил ово зараховані на рах но платни а єдино о
подат
та об ладені єдиним
подат ом, то за наявністю відповідно о письмово о пояснення
бан , що зарах вав їх помил ово, та і ошти ви лючаються з
бази об ладання єдиним подат-

ом звітном періоді надходження платеж .
Чи об ладається подат ом з
доходів фізичних осіб дохід,
виплачений на рах но підприємця — платни а єдино о
подат , я що Свідоцтві про
сплат єдино о подат підприємця не зазначено та о о вид
діяльності?
Та , об ладається. Я що с б'є т
підприємниць ої діяльності, я ий
вибрав спрощен систем оподатвання, одерж є протя ом звітноо ро доходи інші, ніж зазначені
Свідоцтві про сплат єдино о
подат , то та і доходи протя ом
ро
підля ають об ладанням
подат з доходів фізичних осіб на
за альних підставах. Тобто при
виплаті та о о доход подато
повинен б ти триманий подат овим а ентом за став ою 13 % від
об'є та оподат вання.
Підприємством б ло придбано ле овий автомобіль з метою
подальшо о йо о продаж . Чи
б де підприємства нарахов ватися подат овий редит
цьом випад ?
У разі придбання платни ом
ле ово о автомобіля для подальшо о йо о продаж , йо о вартість
не відноситься до с лад основних фондів, а облі ов ється я
товар. У зв'яз з цим подат овий
редит з подат на додан вартість форм ється відповідно до
пп. 7.4.1 п. 7.4 ст. 7 За он У раїни "Про подато на додан вартість" від 03.04.97р. № 168/97ВР. При подальшій поставці
придбано о ле ово о автомобіля
подат ові зобов'язання з подат
на додан вартість нарахов ються, виходячи з бази оподат вання операції, визначеної відповідно
до п. 4.1 ст. 4 За он про ПДВ.
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ІНТЕР

ТРК ”КИЇВ”

ТЕТ

ЕНТЕР-ФІЛЬМ

06.00 Добро о ран , У раїно!
06.10, 06.30, 07.00, 08.00
Новини
07.05 Ера бiзнес
08.15, 23.35 Д/ф "Крiзь
далечiнь столiття"
09.00, 18.30, 21.20 Дiловий
свiт
09.15 Х/ф "Вiйна i мир"
10.20 Т/с "Мач ха"
11.05 Сл жба розш дiтей
11.40 Х/ф "Вершни без
олови"
13.20 Живе ба атство У раїни
13.40 Далi б де...
14.20 Перехрестя
15.20 М/с "Черепаш им танти нiндзя-2"
15.45 Iнди о
16.05, 16.15 М льтфiльм
16.35 Т/с "15.0"
17.05 Т/с "Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
19.00 Х/ф "Наша дача"
20.35 Вечiрня аз а
21.00 Новини
21.50 Ле енди ф тбол
22.15 Подат овий а ент
22.40 Сит ацiя
22.50 Трiй а. Кено

14.00 ТСН
14.20 Т/с "Сiм мачо"
15.20 Єралаш
15.40 Т/с "Усе
враховано"
16.40 С довi справи
17.40 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"
21.05 Т/с
"Божевiльня"
22.05 Х/ф "Помста
нiндзя"
23.55 ТСН
00.25 ТСН. ПроСпорт
00.30 Т/с "Життя на
олцi"
05.00 Т/с "Усе
вiм нене"
05.45 Т/с "Повернення
М хтара-2"

06.05 Квадратний метр
06.40, 07.35, 11.20, 15.20,
01.10 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 "Острiв с арбiв"
12.10 Т/с "Таємнича остя"
13.10 Т/с "Навiщо тобi
алiбi?"
14.10 ВВС
15.30 КВН-2006
17.05 Че ай на мене
18.15 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
19.05 Т/с "Вовчиця"
20.00 Т/с "Садиба"
21.00 Подробицi
21.25 Iнтерспорт
21.35 Т/с "Полювання на
енiя"
23.30 Кримiнал

06.45 М/с "Подорож
мин ле"
07.10 Одвiчнi iстини
07.20 Вiсни роботодавця
07.30 СТН
08.30 Д/с "Живi ле енди
моря"
09.00 Дiм живих iсторiй
09.20 Х/ф "Расм сбродя а"
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 "Леопард"
23.00 Вiч-на-вiч
23.50 Т/с "Аш"

06.30, 11.30, 18.00, 23.00
Дивись!
07.00 М/с "Черепаш инiндзя"
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/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!
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
"Гардемарини-3"
11.00 Корот ий метр
11.30 Х/ф "Оплес и,
оплес и..."
13.05 Топ-10. Кiнотрейлери
13.40 Х/ф "Золоте
рча"
15.30 Корот ий метр
16.20 Дитячий сеанс
18.15 Кiнофайли
18.40 Х/ф "Лицарсь ий
замо "
20.35 Вечiрня аз а
21.00 Х/ф "Золото
д рнiв"
23.10 Постер-шо
00.00 Опiвнiчна спе а
01.05 Х/ф "Я — зомбi"

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"
11.35 Х/ф "Бiлi роси"
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 "
14.50 Реальна фантасти а
15.10, 23.40, 04.55 Новини
льт ри
15.30, 06.00 П'ятий вимiр
16.35 Приватне життя
18.15, 00.30 Г. Мален ов.
Вождь, що не вiдб вся
20.45, 03.55 Т/с
"Червона апела"
21.30 Вiстi. С.-Петерб р
21.50, 05.15 Моя срiбна
ля
22.40 М. Єрмолова.
"Вн трiшня людина"
23.20, 04.40 Вiстi +
00.00, 06.25 Театральний
архiв

ТОНІС

ICTV
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СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК ”УКРАЇНА”

06.30, 07.20, 08.15, 08.55,
14.40 Цей дивний свiт
07.00 Спецпрое т
07.40, 08.40, 18.40, 20.40,
00.15, 02.35 24 одини
07.50, 08.50, 18.55, 00.40,
02.55 24 одини. Спорт
07.55 Бан нота
08.05 Нер хомiсть
09.10, 22.40 Хiт-парад
10.05 Розва и ба атiїв
11.10 М/ф "Синдбад. Завiса
т манiв"
12.50 Цiл ом неймовiрно
13.20 Звiряча робота
13.45 Свiт природи ВВС
15.05, 04.30 Режисери
16.15 Мiста свiт
16.50 Х/ф "Кремлiвсь i
таємницi XVI столiття"
19.15 Невiдомi живi об'є ти
19.40 Се рети
21.20 Кельти
22.15, 02.15 Свiтсь i хронi и
23.35 Енци лопедiя
таємниць

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.
Рят вальни и Малiб "
07.45 Фа ти
08.05 33 вадратних метри
08.45 Фа ти
09.10 Х/ф "Джоннiнебезпе а"
10.55 На свою олов
12.00 Каламб р
12.45 Фа ти
13.15 Т/с "Полiцейсь i на
велосипедах"
14.15 Х/ф "Гiсть"
16.30 Т/с "В лицi
розбитих лiхтарiв"
17.35 Т/с "Каменсь а"
18.45 Фа ти. Вечiр
19.25 Т/с "Меди и"
19.55 Т/с "В лицi
розбитих лiхтарiв"
20.55 Х/ф "Солдат
Джейн"
23.35 Фа ти

06.10, 17.45 Час. Важливо
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 Автопiлот-новини
09.30, 23.15, 02.10, 05.35 Частайм
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 Не перший по ляд
17.15 Д/ф "Народж вати
добротi"
18.15 Територiя за он
18.45, 05.05 Київсь ий час
19.20, 20.15, 03.00 Новий час

07.00 Вi на
07.15 Т/с "Афромос вич"
08.00 Вi на
08.15 Ш ачi. Заповiт Петра I
09.10 Заборонена зона
10.10 Телефiльм
10.50 Х/ф "Канi ли
Петрова i Васєч iна"
13.50 Т/с "Протистояння"
15.00 Увесь свiт. Гаряче
мистецтво. Ви радачi
16.00 Непояснене. Пош и
Джессi Джеймса
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 Л. Долiна. Портрет без
рет шi
22.00 Вi на
22.25 Т/с "Се ретнi
матерiали"
23.25 Таємниця "К рсь а"
00.50 Вели а п'ятiр а

УТ-1

1+1

ІНТЕР

ТРК “КИЇВ”

ТЕТ

ЕНТЕР -ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

05.55 Че ай на мене
07.00, 08.00, 12.00 Новини
07.10 Ран ова iмнасти а
07.30, 11.20 М льтфiльм
07.45 Уро и обережностi
08.15 ВВС
08.50 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
09.55 Х/ф "Острiв
с арбiв"
12.15 Т/с "Таємнича
остя"
13.10 Т/с "Навiщо тобi
алiбi?"
14.15 Дис аверi
15.20 Т/с "Next-3"
16.25 I ри патрiотiв-2
18.00 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
19.00 Т/с "Вовчиця"
20.00 Т/с "Садиба"
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"

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"
08.50 Працевлашт вання.
Кро за ро ом
09.00 Дiм живих iсторiй
09.20 Х/ф "Расм сбродя а"
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"
13.30 Х/ф "Панi Завiрюха"
16.30 Д/с "Пата онiя -пiвденна земля"
17.50 Д/с "Подорож нав оло
свiт "
21.15 Х/ф "Шлях ян олiв"
23.10 Форм ла здоров'я
23.50 Т/с "Аш"
00.20 Х/ф "Перша
р авич а"

06.30, 11.30, 18.00, 23.00
Дивись!
07.00 М/с "Черепаш инiндзя"
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/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 "

06.00 Са ндтре и
07.10 Дитячий сеанс
08.30 Кiнофайли
08.55 Х/ф "Золоте
рча"
10.40 Постер-шо
11.10 Х/ф "Лицарсь ий
замо "
13.05 Кiнофайли
13.40 Х/ф "Моє життя"
15.35 Постер-шо
16.15 Дитячий сеанс
18.15 Кiнофайли
18.40 Х/ф "Та
тримати... Зад!"
20.40 Вечiрня аз а
21.00 Х/ф "15 серпня"
23.10 Фотосесiя
00.00 Опiвнiчна спе а
01.05 Х/ф "Золото
д рнiв"
02.55 Кiнотрейлери
04.45 Х/ф "Моє життя"

Для до ляд за
2,5-річною дитиною
ПОТРІБНА НЯНЯ.
Оплата за
домовленістю.
Тел. 8(067) 430-53-3-00,
8(067) 444-70-53.№437

10.00, 17.25, 01.30 Т/с
"Приречена стати зiр ою"
10.45, 20.00, 02.15 Т/с
"Вовчиця"
11.30 М. Єрмолова.
"Вн трiшня людина"
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 "
14.55 М льтфiльм
15.10, 23.40, 04.55 Новини
льт ри
15.30, 06.00 Петерб р . Час i
мiсце
16.35 Приватне життя
18.15, 00.30 За ад а
"Чорно о принца"
21.30 Вiстi. С.-Петерб р
21.50, 05.15 М. Ма омаєв.
Перерване мовчання
22.40 Апо риф
23.20, 04.40 Вiстi +

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК “УКРАЇНА”

05.30 Ран овий ви раш
07.00 Вi на
07.15 Т/с "Афромос вич"
08.00 Вi на
08.15 Л. Долiна. Портрет
без рет шi
10.00 С ботнiй вечiр
12.00 Х/ф "Народжена
революцiєю"
13.50 Т/с "Дете тиви
районно о масштаб "
15.00 Увесь свiт. Гаряче
мистецтво. Фальшив и
16.00 Непояснене.
Забобони — фатальне
число "13"
17.00 Нав оло свiт
18.00 Вi на
18.15 Т/с "К ла iн i
партнери"
18.50 Х/ф "Серйозна
ра"
21.00 Спецрозслiд вання.
Шлюбнi аферисти
22.00 Вi на
22.25 Т/с "Се ретнi
матерiали"

06.00 Т/с "Ейр-Амери а"
06.50 Х/ф "Собачий
патр ль"
08.35 Т/с "Сабрина —
юна вiдьма"
09.15 Т/с "Сiмей а
Ролданів"
10.25 Т/с "Убивча сила"
11.35 Х/ф "Я я потрапив
до оледж "
13.30 Репортер
13.55 М льтфільми
14.55 Т/с "Сабрина —
юна вiдьма"
15.25 Обш i побачення
15.55 Т/с "Бiляв а
ниж овiй рамницi"
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 Репортер
19.10 Спортрепортер
19.20 Т/с "Солдати"
20.25 Побачити все!
20.55 Т/с "Убивча сила"
22.00 Х/ф "Щ пальця-2"
00.15 Репортер

06.00 Добро о ран ,
У раїно!
06.10, 06.30, 07.00, 08.00
Новини
07.05 Ера бiзнес
07.35 Б дiвельний
майданчи
08.15, 23.35 Д/ф "Крiзь
далечiнь столiття"
08.45 Ран овi поради
09.00, 18.30, 21.05 Дiловий
свiт
09.15 Х/ф "Андрiй
Р бльов"
10.45 Т/с "Мач ха"
11.30 Сл жба розш
дiтей
12.00 Х/ф "Наша дача"
13.30 Хай щастить!
14.00 Д/ф "Ода вольностi
чи Ода прав "
14.30 Тр дова ниж а
15.20, 16.15 М льтфільм
15.50 Iнди о
16.35 Т/с "15.0"
17.05 Т/с "Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
18.50 Х/ф "Заб та
мелодiя для флейти"
20.00, 21.30 Ф тбол.
Т/матч. У раїна -- збiрна
Азербайджан

06.30 Снiдано з 1+1
07.00 Веселi м льти +
08.00 Т/с "За що тебе
люблю-3"
09.00 Т/с "Усi жiн и —
вiдьми"
10.00 Д/ф "Слiд ривавий
стелиться"
10.50, 15.25 Єралаш
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"
15.35 Т/с "Усе
враховано"
16.35, 03.15 С довi справи
17.30 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 "Христина"
00.15 ТСН

06.30 Добро о ран !
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
04.00 Новини
10.00 Малахов +
11.15 Поле ч дес
12.10, 02.00 Т/с "Веселi
с сiди"
13.00 Iншi новини
13.20, 23.40 Кримiнальна
Росiя
14.15 Х/ф "Анти iлер-2"
17.15 Зроз мiти. Простити
17.50, 04.05 Че ай на мене
18.50, 04.50 Т/с "Любов
я любов"
20.00, 01.00 Час
20.30 Т/с "Близню и"
21.30 Нехай оворять
22.35 Таємницi столiття
00.10 Проти ночi
01.30 Лi ар К рпатов
02.25 Х/ф "Сибiрiада"
03.30 Т/с "Прис орена
допомо а-2"
05.45 Т/с "Талiсман"

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

06.00 Кл б-700
06.40, 07.40, 08.40, 18.40,
20.40, 00.15, 02.40 24
одини
07.00, 07.50, 08.50, 18.55,
00.35, 03.00 24 одини.
Спорт
07.05, 14.25 Цей дивний свiт
07.55 Бан нота
08.05 Нер хомiсть
09.10, 22.40 Хiт-парад
10.05, 22.15, 02.20 Свiтсь i
хронi и
10.25, 13.30 Свiт природи
ВВС
11.20, 16.00 Мiста свiт
11.55 Цiл ом неймовiрно
12.30, 19.15 Невiдомi живi
об'є ти
13.00, 23.40 Енци лопедiя
таємниць
14.55, 04.30 Режисери
16.35, 21.20 Кельти
17.40, 19.40 Се рети
00.40 Х/ф "Кро одил"

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"
11.15 Т/с "Каменсь а"
12.25, 13.05 Каламб р
12.45 Фа ти
13.30 Т/с "Полiцейсь i на
велосипедах"
14.30 Т/с "Мисливець за
старовиною"
15.30 Т/с "Марш
Т рець о о"
16.30 Т/с "В лицi
розбитих лiхтарiв"
17.35 Т/с "Каменсь а"
18.45 Фа ти. Вечiр
19.25 Т/с "Меди и"
19.55 Т/с "В лицi
розбитих лiхтарiв"
20.55 Х/ф "Попрощайся iз
завтра"

06.30 Добро о ран !
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
04.00 Новини
10.00 Малахов +
11.15, 20.30 Т/с
"Близню и"
12.15, 02.00 Т/с "Веселi
с сiди"
13.00 Iншi новини
13.20, 23.40 Кримiнальна
Росiя
14.15, 21.30 Нехай оворять
15.20 Фабри а зiро .
Най раще
17.15 Зроз мiти. Простити
17.50, 04.05 Федеральний
с ддя
18.50, 04.50 Т/с "Любов
я любов"
20.00, 01.00 Час
22.35 Д/ф "Зiр овi
розл чення"
00.10 Проти ночi
01.30 Лi ар К рпатов
02.25 Х/ф "Сибiрiада"

06.10, 18.45, 05.05
Київсь ий час
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, 19.20, 20.15, 03.00
Новий час
11.40, 15.50 Це — У раїна!
13.15 Д/ф "Народж вати
добротi"
14.15, 15.20 5 елемент
16.15 VIP-жiн а
17.15 Драйв
18.15 Вiд рита зона
19.50, 20.50, 23.00, 00.00,
00.45, 01.25, 05.20, 05.30
Час новин
20.00, 21.00, 04.00 Час

06.00 Т/с "Ейр-Амери а"
06.50 Х/ф "Об'є т мо о
захоплення"
08.50 Т/с "Сабрина —
юна вiдьма"
09.25 Т/с "Сiмей а
Ролданів"
10.30 К нст амера
11.30 Х/ф "Британи "
13.30 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
ниж овiй рамницi"
16.30 Х/ф "Любов зла"
19.00 Репортер
19.10 Спортрепортер
19.20 Т/с "Солдати"
20.20 Побачити все!
20.55 Т/с "Убивча сила"
22.00 Х/ф "Щ пальця"
23.55 Репортер

РТР-ПЛАНЕТА

06.00 Х/ф "Джим з
Пi адиллi"
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"
12.10 ТБ-про рама
13.00 Подiї
13.15 Подiї. Спорт
13.30 Концерт ФК
"Шахтар"
15.30 Подiї
16.00 Срiбний апельсин
17.00 Подiї
17.20 Подiї. Спорт
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
21.00 Подiї

13.00 Подiї
13.30 Концерт ФК
"Шахтар"
15.30 Подiї
16.00 Срiбний апельсин
17.00 Подiї
17.20 Подiї. Спорт
17.40 Т/с "Др жна
сiмей а"
19.40 Щиросердне
зiзнання
21.00 Подiї
21.35 Подiї. Спорт
21.50 Х/ф "Той, я о о
замовили"
00.00 Подiї свiтi
00.25 Х/ф
"Амери ансь ий
я дза"
02.30 Подiї
03.00 Телетеатр
04.30 Подiї
04.50 Подiї. Спорт
05.00 Портрети ди ої
природи
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УТ-1
06.10, 06.30, 07.00, 08.00
Новини
07.05 Ера бiзнес
08.15, 23.35 Д/ф "Крiзь
далечiнь столiття"
09.00, 18.30, 21.20
Дiловий свiт
09.15 Х/ф "Андрiй
Р бльов"
10.50 Т/с "Мач ха"
11.35 Сл жба розш
дiтей
12.05 Х/ф "Заб та
мелодiя для флейти"
13.10 Д/ф "Столiття на
сторiн ах"
13.35 В остях ...
14.30 Територiя безпе и
15.25 М льтфільм
15.50 Iнди о
16.15 Фестиваль "С зiр'я
Вiдню"
16.40 Т/с "15.0"
17.05 Т/с "Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
18.50 Х/ф "Заб та
мелодiя для флейти"
20.00, 21.45 Ф тбол.
Євро-2007. Юнiори.
У раїна — Бол арiя
20.45 Ме алот
21.00 Новини

ТОНІС

ІНТЕР

ТРК ”КИЇВ”

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 "Слiд ривавий
стелиться"
10.50, 15.20 Єралаш
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, 03.10 С довi справи
17.30 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"
21.10 Т/с "Божевiльня"
22.10 Х/ф "Че аємо не
доче аємося"
00.15 ТСН0.50, 06.20 Сл жба
розш
дiтей
01.00 Т/с "Мiсто онтрастiв"

06.05 Карао е на майданi
06.40, 07.30, 11.20
М льтфiльм
07.00, 08.00, 12.00 Новини
07.45 Уро и обережностi
08.15 Бадьоро о ран !
08.55 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
10.00 Х/ф "Острiв
с арбiв"
12.15 Т/с "Таємнича
остя"
13.10 Т/с "Навiщо тобi
алiбi?"
14.15 Дис аверi
15.15 Т/с "Next-3"
16.25 I ри патрiотiв-2
18.00 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
19.00 Т/с "Вовчиця"
20.00 Т/с "Садиба"
21.00 Подробицi
21.35 Т/с "Полювання на
енiя"
23.30 Сл жба розш
дiтей
23.35 Т/с "Прощальне
вiдл ння"

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 "Панi
Завiрюха"
10.30, 13.00 М льтфiльм
11.10, 15.40 Т/с "Жiн а
з ароматом ави"
12.10 Т/с "Тiнь"
13.30 Х/ф "Чарiвни
Смара дово о мiста"
16.30 Кiно онцерт
17.00 Молодiжна сл жба
17.50 Д/с "Подорож
нав оло свiт "
21.00 Вечiрня аз а
21.15 Х/ф "Непри рита
брехня"
23.00 Чорний вадрат
23.50 Т/с "Аш"
00.20 Х/ф "Шлях
ян олiв"

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

06.30 Добро о ран !
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
04.00 Новини
10.00 Малахов +
11.15, 20.30 Т/с
"Близню и"
12.15, 01.55 Т/с
"Веселi с сiди"
13.00 Iншi новини
13.20 Кримiнальна Росiя
14.15, 21.30 Нехай
оворять
15.25 Вели а прем'єра
17.20 Зроз мiти. Простити
17.55, 04.05 Федеральний
с ддя
18.50, 04.50 Т/с
"Любов я любов"
20.00, 01.00 Час
22.35 Д/ф "Шт рм на
злiтнiй см зi"
23.40 Поза за оном
00.10 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, 19.20, 20.15, 03.00
Новий час
11.40, 15.50 Це — У раїна!
13.15 Драйв
14.15, 15.20 5 елемент
16.15 Доро ами раїнцiв
17.15 Не перший по ляд
18.15 "Арсенал"
19.50, 20.50, 23.00, 00.00,
00.45, 01.25, 05.20, 05.30
Час новин

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 "Джо ї"
09.00 Т/с "Усi жiн и —
вiдьми"
10.00 Д/ф "Паст а"
11.00 Т/с "5 хвилин до
метро"
12.00 Т/с "Ч жа
родина-2"
13.00 Т/с "Др зi"
14.00 ТСН
14.20 Т/с "Сiм мачо"
15.20 Єралаш
15.30 Т/с "Усе
враховано"
16.30, 03.30 С довi справи
17.30 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"
21.10 Т/с "Божевiльня"
22.10 Х/ф "Сфера"
00.45 ТСН

06.05 Дис аверi
06.50, 07.30, 11.20
М льтфiльм
07.00, 08.00, 12.00
Новини
07.10 Ран ова iмнасти а
07.45 Уро и обережностi
08.15 ВВС
08.50 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
09.55 Х/ф "Учень
лi аря"
12.15 Т/с "Таємнича
остя"
13.10 Т/с "Навiщо тобi
алiбi?"
14.15 Дис аверi
15.15 Т/с "Next-3"
16.20 I ри патрiотiв-2
18.00 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
19.00 Т/с "Вовчиця"
20.00 Т/с "Садиба"
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 "Чарiвни
Смара дово о мiста"
10.30, 13.00, 17.00
М льтфiльм
11.10, 15.40 Т/с "Жiн а
з ароматом ави"
12.10 Т/с "Тiнь"
13.30 Х/ф "Рись
повертається"
16.30 Перлини ласичної
м зи и
17.50 Д/с "Подорож
нав оло свiт "
21.15 Х/ф "Обiцян а"
23.20 Вiсни роботодавця
23.50 Т/с "Аш"
00.20 Х/ф "Непри рита
брехня"

06.30, 11.30, 18.00, 23.00
Дивись!
07.00 М/с "Черепаш инiндзя"
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 льтфільми
15.30 М/с "Близню и
Крампи"
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
08.45 Х/ф "Ф чжо "
10.35 Хiт-парад
11.05 Х/ф "Дерс Узала"
13.40 Кiнофайли
13.55 Х/ф "Моє життя"
15.20 Хiт-парад
16.10 Дитячий сеанс
18.20 Кiнофайли
18.40 Х/ф "К р'єр на
Схiд"
20.40 Вечiрня аз а
21.00 Х/ф "Ж ль i
Джим"
23.10 Завтрашнє iно
00.00 Опiвнiчна спе а
01.05 Х/ф "Най ращий
день моєм життi"
02.50 Кiнотрейлери
04.45 Х/ф "Моє життя"

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
13.35 Т/с "Вiчний
по ли "
14.45 М льтфiльм
15.10, 23.40, 04.55 Новини
льт ри
15.30, 06.00 Мiднi тр би
16.35 Приватне життя
18.15, 00.30 Д/ф
"Радянсь а iмперiя.
Висот и"
21.50, 05.15 Професiя —
телезiр а. За лашт н ами
слави
22.40 Епiзоди
23.20, 04.40 Вiстi +

ICTV
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5 КАНАЛ

СТБ

06.30 Добро о ран !
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
04.00 Новини
10.00 Малахов +
11.15, 20.30 Т/с
"Близню и"
12.15, 02.00 Т/с "Веселi
с сiди"
13.00 Iншi новини
13.20 Кримiнальна Росiя
14.15, 21.30 Нехай оворять
15.25 Зiр и мор
17.15 Зроз мiти. Простити
17.50, 04.05 Федеральний
с ддя
18.50, 04.50 Т/с "Любов
я любов"
20.00, 01.00 Час
22.35 М. Караченцов.
Повернення
23.40 Поза за оном
00.10 Проти ночi
01.30 Лi ар К рпатов
02.25 Х/ф "Сибiрiада"

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
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, 19.20, 20.15, 03.00
Новий час
11.40, 15.50 Це — У раїна!
13.15 Не перший по ляд
14.15, 15.20 5 елемент
16.15 "Арсенал"
17.15 Доро ами раїнцiв
18.15 Перший вiддiл
19.50, 20.50, 23.00, 00.00,
00.45, 01.25, 05.20, 05.30 Час
новин

07.15 Т/с "Афромос вич"
08.00 Вi на
08.15 Спецрозслiд вання.
Вiдьми наших днiв
10.00 Х/ф "Мо асини
Манiт "
12.00 Х/ф "Народжена
революцiєю"
13.50 Т/с "Дете тиви
районно о масштаб "
15.00 Увесь свiт.
Леонардо— людина iз
плащаницi
16.00 Непояснене. Примхи
Мiсяця
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. Паст а
для iнт ристiв
22.25 Т/с "Се ретнi
матерiали"

06.15 Сл жба розш
дiтей
06.20 Фа ти
06.35, 07.50 Дiловi фа ти
06.45 300 се / од
06.55 Т/с "Пляж.
Рят вальни и Малiб "
07.45, 12.45 Фа ти
13.05 Каламб р
13.30 Т/с "Полiцейсь i на
велосипедах"
14.30 Т/с "Мисливець за
старовиною"
15.30 Т/с "Марш
Т рець о о"
16.30 Т/с "В лицi
розбитих лiхтарiв"
Втрачено тор овий 17.35 Т/с "Каменсь а"
патент серії ТПА № 18.45 Фа ти. Вечiр
403126 від 22.07.05 — 19.10 Спорт
22.07.06 на ма азин 19.25 Т/с "Меди и"
за адресою: с.Нові 19.55 Т/с "В лицi
розбитих лiхтарiв"
Петрівці, в л.Леніна, 20.55 Х/ф "Одержимий
218, виданий
дияволом"
Виш ородсь ою ДПІ. 23.15 Фа ти
Вважати недійсним. 23.50 Х/ф "Лепре он-4"
№428 01.50 Фа ти

06.10, 06.30, 07.00, 08.00
Новини
07.05 Ера бiзнес
07.40 Ера-е спрес
08.15, 23.35 Д/ф "Крiзь
далечiнь столiття"
08.45 Ран овi поради
09.00, 18.30, 21.20
Дiловий свiт
09.15 Х/ф "Мiй нiжно
любий дете тив"
10.40 Т/с "Мач ха"
11.25 Сл жба розш
дiтей
12.00 Х/ф "Заб та
мелодiя для флейти"
13.05 Д/ф "Столiття на
полотнинi"
13.30 Ваш вихiд!
14.20 Авiасалон
14.40 Край
15.25 М льтфільм
15.50 Iнди о
16.10 Кро до зiро
16.40 Т/с "15.0"
17.05 Т/с "Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
18.55 Х/ф "Це не я, це
вiн!"
20.35 Вечiрня аз а
21.00 Новини
21.30 Спорт
21.45 Д/ф "Косово. Мiж
розчар ванням i надiєю"

ТОНІС
06.40, 07.40, 08.40, 18.40,
20.40, 00.15, 02.40 24
одини
07.00, 07.50, 08.50, 18.55,
00.35, 03.00 24 одини.
Спорт
07.05, 14.25 Цей дивний
свiт
07.55 Бан нота
08.05 Нер хомiсть
09.10, 22.40 Хiт-парад
10.05, 22.15, 02.20
Свiтсь i хронi и
10.25, 13.25 Свiт природи
ВВС
11.20, 16.00 Мiста свiт
11.55 Цiл ом неймовiрно
12.30, 19.15 Невiдомi живi
об'є ти
12.55, 23.35 Енци лопедiя
таємниць
14.55, 04.25 Режисери
16.40, 21.20 Нормани
17.40, 19.40 Се рети
00.40 Х/ф "Валь iрiя"
03.10 Х/ф "Щасливий
рейс"

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 М/с "Черепаш и08.35 Кiнофайли
нiндзя"
08.50 Х/ф "Та
07.30, 12.00, 19.30, 00.00
Дiм-2
тримати... Зад!"
08.30 Т/с "Першi
10.35 Фотосесiя
поцiл н и"
11.10 Х/ф "Ф чжо "
09.00, 14.00, 20.30
13.35 Кiнофайли
М льтфiльм
09.30 Вели е прання
13.55 Х/ф "Моє життя"
10.30 Т/с "Район Мелро з" 15.20 Фотосесiя
13.00 М/с "Веселi мелодiї"
15.35 Дитячий сеанс
15.00 М/с "Малень i
17.35 Кiнофайли
с пер ерої"
15.30 М/с "Близню и
17.50 Х/ф "Дерс
Крампи"
Узала"
16.00 Єралаш
20.35 Вечiрня аз а
16.30 Т/с "Район
Беверлi-Хiллз"
21.00 Х/ф "Най ращий
17.30 Т/с "Першi
день моєм життi"
поцiл н и"
23.20 Хiт-парад
18.30 Вели е прання
00.00 Опiвнiчна спе а
21.00 Т/с "Район
Беверлi-Хiллз"
01.10 Х/ф "15 серпня"
22.00 Вi на
02.50 Кiнотрейлери
23.30 Т/с "Кiмната смiх "
04.50 Х/ф "Моє життя"
00.30 Зроби менi смiшно!

1+1

13.35 Свiт природи ВВС
14.25 Цей дивний свiт
14.55, 04.25 Режисери
16.05 Мiста свiт
16.40 Кельти
17.40, 19.40 Се рети
18.40, 20.40, 00.15, 02.40 24
одини
18.55, 00.35, 03.00 24
одини. Спорт
19.15 Невiдомi живi об'є ти
21.20 Нормани
22.15, 02.20 Свiтсь i хронi и
22.45 Хiт-парад
23.40 Енци лопедiя
таємниць
00.40 Х/ф "Кни а долi"
03.05 Х/ф "Валь iрiя"

УТ-1
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Телепро рама

12 серпня 2006 ро

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 "Мисливець за
старовиною"
10.10 Т/с "А ентство
"Мiсячне свiтло"
11.10 Т/с "Каменсь а"
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"
15.30 Т/с "Марш
Т рець о о"
16.30 Т/с "В лицi
розбитих лiхтарiв"
17.35 Т/с "Каменсь а"
18.45 Фа ти. Вечiр
19.25 Т/с "Меди и"
19.55 Т/с "В лицi
розбитих лiхтарiв"
20.55 Х/ф "Уро виживання"
22.55 Фа ти

СТБ
07.00 Вi на
07.15 Т/с
"Афромос вич"
08.00 Вi на
12.45 Спецрозслiд вання.
Шлюбнi аферисти
13.50 Т/с "Дете тиви
районно о масштаб "
15.00 Увесь свiт. Гаряче
мистецтво
16.00 Непояснене. Робота
на межi
17.00 У пош ах при од
18.00 Вi на
18.15 Т/с "К ла iн i
партнери"
19.00 Х/ф "Мо асини
Манiт "
21.00 Спецрозслiд вання.
Вiдьми наших днiв
22.00 Вi на
22.25 Т/с "Се ретнi
матерiали"

РТР-ПЛАНЕТА
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
"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 Ле енди
свiтово о iно
16.35 Приватне життя
18.15, 00.30 Червоний
iмператор. Життя i смерть Н.
Ча шес
21.50, 05.15 З. Алiл єва та її
чоловi и
22.40 Романти а романс
23.20, 04.40 Вiстi +

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК”УКРАЇНА”

06.55 Х/ф "К ба, любов
моя"
08.45 Т/с "Сабрина —
юна вiдьма"
09.25 Т/с "Сiмей а
Ролданів"
10.30 Т/с "Убивча сила"
11.40 Х/ф "Ш iдни "
13.30 Репортер
13.55 М льтфільми
14.55 Т/с "Сабрина —
юна вiдьма"
15.25 Обш i побачення
15.55 Т/с "Бiляв а
ниж овiй рамницi"
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 Репортер
19.20 Т/с "Солдати"
20.25 Побачити все!
20.55 Т/с "Убивча сила"

06.00 Д/ф "Чорнi ре ери.
Пiдводнi пiрати"
06.30 Подiї
07.20 Срiбний апельсин
07.50 Г мор
09.00 Щиросердне зiзнання
09.40 М льтфiльм
10.00 Т/с "Др жна
сiмей а"
12.10 Щиросердне зiзнання
13.00, 15.30, 17.00 Подiї
13.30 Х/ф "Перевiр а на
доро ах"
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
21.00 Подiї
21.40 VIP — ви iдно, цi аво,
престижно
21.50 Х/ф "Во няний бiй"
00.00 Подiї свiтi
00.25 Х/ф "Той, я о о
замовили"

Свідоцтво про державн реєстрацію с б’є та
підприємниць ої діяльності фізичної особи,
видане 30 січня 2002 р. Виш ородсь ою
районною адміністрацією на ім’я Маслю а
Леоніда Ві торовича, вважати недійсним. №434

06.00 Д/ф "Росiйсь а дивiзiя
ТРК “УКРАЇНА”
SS"
06.05 Т/с "Ейр-Амери а" 06.30 Подiї
07.20 Срiбний апельсин
06.55 Х/ф "Любовна
07.50 Усмiхнися!
лотерея"
09.00 Щиросердне зiзнання
08.40 Т/с "Сабрина —
09.40 М льтфiльм
юна вiдьма"
10.00 Т/с "Др жна
09.15 Т/с "Сiмей а
сiмей а"
Ролданів"
11.00 Д/ф "Кримiнальний
10.20 Т/с "Убивча сила" передiл"
11.30 Х/ф "Нiч вов а"
12.10 ТБ-про рама
13.30 Репортер
13.00 Подiї
13.55 М/с "При оди Дже i
13.30 Х/ф "Во няний бiй"
Чана"
15.30, 17.00,21.00 Подiї
14.20 М/с "Злю и-бобри"
16.00 Срiбний апельсин
14.55 Т/с "Сабрина — юна 17.40 Т/с "Жiн а
вiдьма"
дзер алi"
15.25 Обш i побачення
18.40 Т/с "Др жна
сiмей а"
15.55 Т/с "Бiляв а
19.40 Щиросердне зiзнання
ниж овiй рамницi"
21.50 Х/ф "Врят й i
16.25 Т/с "Я с азав
збережи"
Джим"
00.00 Подiї свiтi
16.55 Т/с "П'ятiрнята"

НОВИЙ КАНАЛ

Втрачене свідоцтво на право власності на
б дино за адресою: Виш ородсь ий р-н.,
с. Глібів а, в л. Кірова, 56,
з ідно з рішенням Глібівсь ої сільсь ої ради
№54 від 17.03.1992 р. вважати недійсним.№435

Виш ород

СУБОТА 19 СЕРПНЯ 2006 РОКУ

П’ЯТНИЦЯ 18 серпня 2006 РОКУ

УТ-1

Телепро рама
1+1

06.10, 06.30, 07.00, 08.00
Новини
07.05 Ера бiзнес
07.30 Б дiвельний
майданчи
08.15, 23.35 Д/ф "Крiзь
далечiнь столiття"
09.00, 18.30, 21.25 Дiловий
свiт
09.15 Х/ф "Ключ без
права передачi"
10.50 Т/с "Мач ха"
11.40 Надвечiр'я
12.25 Х/ф "Це не я, це
вiн!"
15.35, 16.15 М льтфільми
16.00 Мiстеч о Надiя
16.35 Т/с "15.0"
17.05 Т/с "Мач ха"
18.45 Х/ф "А адемiя
смертi"
23.00 Пiдс
и ібен
Пом
тр
00.50 Меридiан

06.30 Снiдано з 1+1
07.00 Веселi м льти +
Єралаш
08.00 Т/с "Джо ї"
09.00 Т/с "Усi жiн и —
вiдьми"
10.00 Д/ф "Паст а"
11.00 Т/с "5 хвилин до
метро"
12.00 Т/с "Ч жа родина2"
13.00 Т/с "Др зi"
14.00 ТСН
14.20 Єралаш
14.30 Т/с "Усе враховано"
16.30, 02.40 С довi справи
17.30 Т/с "Усi жiн и —
вiдьми"
18.30 Т/с "Повернення
М хтара-2"
19.30 ТСН
В А Н Т А Ж Н И К 20.10 Т/с "5 хвилин до
метро"
б е з ш і д л и в и х 21.10 Х/ф "Убивцi"
23.50 ТСН
звичо .
00.25 Х/ф "Король лiт и"
Тел 5-79-06 № 4 4 1 02.15 ТСН

ТОНІС

ICTV

06.40, 07.40, 08.40,
18.40, 20.40, 00.15, 02.40
24 одини
07.00, 07.50, 08.50,
18.55, 00.35, 03.00 24
одини. Спорт
07.05, 14.25 Цей дивний
свiт
07.55 Бан нота
08.05 Нер хомiсть
09.10 Хiт-парад
10.05, 02.20 Свiтсь i
хронi и
10.25, 13.30 Свiт природи
ВВС
11.20, 16.00 Мiста свiт
11.55, 03.05 Цiл ом
неймовiрно
12.30, 22.25 Невiдомi
живi об'є ти
13.00, 23.20
Енци лопедiя таємниць
14.50, 04.00 Режисери
16.40, 21.20 Нормани
17.40, 19.15 Се рети
20.20 Сильнi свiт цьо о
23.50 Таємницi, ч деса,
чарiвництво
00.40 Х/ф "Фейсонтроль"

06.15 Сл жба розш
дiтей
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 "Мисливець
за старовиною"
10.10 Т/с "А ентство
"Мiсячне свiтло"
11.10 Т/с "Каменсь а"
12.20, 13.05 Каламб р
12.45 Фа ти
13.45 Т/с "Полiцейсь i
на велосипедах"
14.45 Т/с "Мисливець
за старовиною"
15.45 Т/с "Марш
Т рець о о"
16.45 Т/с "В лицi
розбитих лiхтарiв"
17.45 Ш ола ремонт
18.45 Фа ти. Вечiр
19.25 Т/с "Меди и"
19.55 Т/с "В лицi
розбитих лiхтарiв"
20.55 Х/ф "Флаббер"
22.55 Фа ти

УТ-1

1+1

06.00 Ран ова молитва
06.05 Пiдс м и
06.40 Д/ф "Крiзь далечiнь
столiття"
07.15, 23.55 Вiч-на-вiч
08.10 Форсайт
08.40 Д/ф "Житiє святих"
09.05 С пер ни а
09.30 Класнi ро и
09.50 Пани нахаби
10.15 Хто домi хазяїн?
10.40 Живе ба атство У раїни
11.00 М зи а
11.25 Вихiднi по- раїнсь и
11.45 Чотири стiни
12.10 Контрольний па ет
12.40 Перехрестя
13.10 Д/ф "Ужма"
13.50 Х/ф "Д льсiнея
Тобось а"
16.10 Наша пiсня
17.00 Ф тбол. У раїна. "Зоря"
— "Динамо" (К). У перервi —
У р азбан ". Форм ла-1
19.20 Х/ф "За двома
зайцями"
20.45 Ме алот
21.00 Новини
21.45 Т/с "Кво вадiс"
22.45 С перлото. Трiй а.
Кено

07.00 Бо атирсь i i ри
08.00 Прихована амера
09.00 Хто там?
09.50 М льтфiльм
10.00 Смачна раїна
11.00 Кiно деталях
12.00 Т/с "Кло нiв не
вбивають"
13.10 Концерт "Хорошi
жарти"
14.45 Х/ф "У захватi вiд
мамбо"
16.40 Найроз мнiший
18.15 Т/с "Давай
одр жимося!"
19.30 ТСН
20.05 Криве дзер ало
22.10 Х/ф "Охоронець
для донь и"
00.25 М/ф "Са т пар "
01.55 Х/ф "Тан ер
"Дербент"
03.20 Концерт "Хорошi
жарти"

12 серпня 2006 ро

5

ІНТЕР

ТРК ”КИЇВ”

ТЕТ

06.05 Дис аверi
06.50, 11.35, 05.20
М льтфiльм
07.00, 08.00, 12.00
Новини
07.30 Сiм'я вiд А до Я
08.15 ВВС
08.50 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
09.55 Х/ф "Про трьох
лицарiв i рас ню"
12.15 Х/ф "Фараони i
Робберсони"
14.10 М/с "Чорний плащ"
15.05 Т/с "Next-3"
16.15 I ри патрiотiв-2
18.00 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
19.00 Т/с "Вовчиця"
20.00 Т/с "Садиба"
21.00 Подробицi
21.35 Е с-ББ
23.00 Х/ф "Заздрiсть
бо iв"
01.45 Х/ф "Мамо,
можна спати з
небезпе ою?"
03.20 Х/ф "Бать о
нареченої-2"
04.55 Т/с "Вечiр а на
п'ятьох"

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 "Рись
повертається"
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 Х/ф "Слiд
Со ола"
17.00 Споживач
17.50 Подолання
18.10 Д/с "Подорож
нав оло свiт "
21.00 Вечiрня аз а
21.15 Х/ф "Ти i я"
23.00 Київ ласичний
23.50 Т/с "Аш"
00.20 Х/ф "Обiцян а"

06.30, 11.30, 18.00, 23.00
Дивись!
07.00 М/с "Черепаш инiндзя"
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/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 "
00.30 Зроби менi смiшно!

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК ”УКРАЇНА”

07.00, 08.00 Вi на
07.15 Т/с "Афромос вич"
08.15 Слiдство вели. Паст а
для iнт ристiв
10.05 Незба ненно, але
фа т
11.00 Паралельний свiт
12.00 Х/ф "Народжена
революцiєю"
13.50 Х/ф "Дете тиви
районно о масштаб "
15.00 Увесь свiт.
За блений с арб — Б дда
16.00 Непояснене. Ті, що
обд рили смерть
17.00 У пош ах при од
18.00 Вi на
18.15 Т/с "К ла iн i
партнери"
19.00 Очевидець.
Неймовiрнi iсторiї
20.00 При оломшливi
ре орди свiт . Iсторiї
виживання
21.00 Незба ненно, але
фа т

06.00 Т/с "Ейр-Амери а"
06.50 Х/ф "Дiвчата —
iдеальнi хлопцi"
08.40 Т/с "Сабрина —
юна вiдьма"
09.15 Т/с "Сiмей а
Ролданів"
10.25 Т/с "Убивча сила"
11.35 Х/ф "К пити собi
чоловi а"
13.30 Репортер
13.55 М льтфільми
14.55 Т/с "Сабрина —
юна вiдьма"
15.25 Обш i побачення
15.55 Т/с "Бiляв а
ниж овiй рамницi"
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 Репортер
19.10 Спортрепортер
19.20 Т/с "Дале обiйни и"
20.25 Побачити все!
21.00 Х/ф "Дра ла 2000"
23.15 Се с
23.55 Репортер

06.00 Д/ф "Кримiнальний
передiл"
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 "I раш и"
12.10 Щиросердне зiзнання
13.00 Подiї
13.15 Подiї. Спорт
13.30 Х/ф "Спецназ"
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
21.35 Подiї. Спорт
21.40 VIP — ви iдно, цi аво,
престижно
21.50 Г мор
23.20 Ф тбол в особах
00.00 Подiї свiтi

ТЕТ

ЕНТЕР ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

06.10, 18.45, 05.05 Київсь ий
06.30 Добро о ран !
час
08.00, 11.00, 14.00, 17.00
06.20, 09.55, 12.35, 13.55, 23.50
Новини
О ляд преси
10.00 Малахов +
06.30, 07.10, 08.10, 12.20,
11.15 Т/с "Близню и"
22.35, 00.35, 04.55 Бiзнес-час
12.15, 01.55 Т/с "Веселi 07.00 — 09.00 Час новин.
с сiди"
07.50, 01.20 Автопiлот-новини
13.00 Iншi новини
09.30, 23.15, 02.10, 05.35 Час13.20 Кримiнальна Росiя
тайм
14.15 Нехай оворять
10.00 — 19.00 Час новин. 10.15
15.30 Розi раш
Час оментарiв
17.15 Зроз мiти. Простити 10.55 —18.55 IнфоВi но. 11.15,
19.20, 20.15, 03.00 Новий час
17.50 Поле ч дес
18.50 Д/ф "Вийти замiж за 11.40, 15.50 Це — У раїна!
13.15 Доро ами раїнцiв
мiльйонера"
14.15 Страва вiд шефа
20.00, 01.00 Час
14.35 Та а орисна страхов а
20.25 Концерт "Смiх, та й
15.20 5 елемент
одi"
16.15 Драйв
22.15 Нехай оворять
17.15 Д/ф "Народж вати
23.20 Концерт К. Кельмі
добротi"
"Зами аючи оло"
18.15 За рита зона
01.25 Лi ар К рпатов
19.50, 20.50, 23.00, 00.00,
02.20 Х/ф "Жах
00.45, 01.25, 05.20, 05.30 Час
божевiльном б дин "
новин

ІНТЕР

ТРК “КИЇВ”

06.15 Х/ф "Подорож
до центр Землi"
07.55 М/с "Чорний
плащ"
08.45 Бадьоро о ран !
09.20 Смачно
10.05 Х/ф "Мама"
11.55 Е с-ББ
13.20 Х/ф "Iсторiя
лицаря"
16.00 I ри патрiотiв-2
17.40 КВН-2006
19.20 Х/ф "Тварина"
21.00 Подробицi
21.25 Iнтерспорт
21.35 Е с-ББ
23.15 Х/ф "Той, хто
не спить Сiєтлi"
01.25 Х/ф "Заз блене
лезо"
03.10 Х/ф "Малень ий
Ми ита"
04.50 Х/ф "Що
значить родина"

07.30, 15.30, 17.30,
20.30, 23.30 СТН
08.10 Свiт бiзнес
08.30 М/с "Iнопланетяни"
08.50 Вiсни роботодавця
09.20 Х/ф "Слiд Со ола"
11.00 Е ономiчний вiсни
11.30 Вибери своє
майб тнє
12.00 Дося ти мети
12.30 М льтфільм
13.00 Х/ф "Три
орiш и для
Попелюш и"
14.30 Д/с "Живi ле енди
моря"
15.00 Авто ласи а
15.40 Д/с "Дивовижнi
стайнi"
16.10 М льтфiльм
16.30 М. Поплавсь ий.
"Кохаймося"
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 "Хлопче, ти
вляпався!"
23.50 Д/с "Нашi воро итварини"

ЕНТЕР-ФІЛЬМ
06.00 Са ндтре и
07.10 Дитячий сеанс
08.30 Кiнофайли
08.40 Х/ф "К р'єр на
Схiд"
10.40 Завтрашнє iно
11.05 Х/ф "Малень i
тра едiї"
13.00 Кiнофайли
13.30 Х/ф "Ж ль i
Джим"
15.40 Завтрашнє iно
16.10 Дитячий сеанс
17.45 Кiнофайли
18.00 Х/ф "М мбайсь е
шо "
20.35 Кiно алендар
21.00 Х/ф "Емма"
23.30 Кiнофайли
00.00 Опiвнiчна спе а
01.10 Х/ф "Ти — моє
захоплення, моя м а!"
02.35 Кiнотрейлери

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 "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 "
14.45 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
22.20 Х/ф "Жiн а для
всiх"
23.45 Криве дзер ало
05.30 Х/ф "Жiн а для
всiх"

07.30, 12.00, 19.30, 00.00 Дiм-2 08.35 Кiнофайли
08.30 Т/с "Першi
08.45 Х/ф
поцiл н и"
"М мбайсь е шо "
09.00, 14.00, 20.30
11.10 Кiно алендар
М льтфiльм
11.25 Х/ф "Малень i
09.30 Вели е прання
тра едiї"
10.30 Т/с "Район Мелро з" 13.10,18.10 Кiнофайли
13.00 М льтфільми
13.45 Х/ф "Ти моє
16.30 Т/с "Район Беверлi- захоплення, моя
Хiллз"
м а!"
17.30 Т/с "Першi
15.45 Кiно алендар
поцiл н и"
16.20 Дитячий сеанс
18.30 Вели е прання
18.40 Х/ф "Троянсь ий
21.00 Т/с "Район Беверлi- спас"
Хiллз"
20.30 Топ-10. Са ндтре и
22.00 Вi на
21.00 Х/ф "Бан iр23.30 Т/с "Кiмната смiх "
невдаха"
03.15, 04.15, 05.15, 06.00
нь
i тра едiї"
Фірмі
на
постійн
робот
ПОТРІБНІ:
Сьоме небо
—
ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР
01.30, 02.30, 03.30, 04.30,
( ат. С
на автомобілі Мерседес й Іве о)
05.30 Новини
спорт
01.45, 02.45,—
03.45,
04.45,
ТОРГОВИЙ
ПРЕДСТАВНИК
05.45(бажана
Семеро VJвища освіта, ДР не обов'яз овий)

10.00 Кiмната смiх
10.40, 22.55 Блеф- л б
11.25 Рiзночитання
11.55 Бiблiйний сюжет
12.20, 14.20 М льтфiльм
12.30 За сiмома печат ами
13.00, 16.00, 19.00, 03.00
Вiстi
13.15, 23.40 Т/с "Вiзит
до Мiнотавра"
14.30 Нав оло свiт
15.20 Ма iя iно
16.20 Вiстi. Мос ва
17.00 Камертон
17.25 Х. Насреддiн.
Пор шни спо ою
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
— ОПЕРАТОР ПК (базове знання ПК; бажано —1С ) революцiя
З/п за співбесідою. Тел: 8 (04496) 23-890,
21.25, 05.25 С ботнiй вечiр
8 (067) 321-42-27
00.50 Х/ф "Спритни i
Костянтин Оле сандрович
№311 Хiппоза"

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

06.00, 13.20, 05.45 Цей
дивний свiт
06.35 Сильнi свiт цьо о
06.50 Режисери
08.00 Спортивна
майстерня
08.30 Цiл ом неймовiрно
09.00 Звiряча робота
09.25 Мiста свiт
10.15 Свiт, що шо є
10.55 Свiт природи ВВС
12.00 Прилади i механiзми
12.30 Е стремi с
12.50 Безстрашнi
13.50 Тварини, я ми
14.50 Най расивiшi
б дин и свiт
15.20 Мiста свiт
15.50 Хiт-парад
16.50 Розва и ба атiїв
18.40 Спецпрое т
18.55 Се рети археоло iї
19.30 Про лян и з
архiте торами
20.00 Вели i
21.00 Х/ф "Фейсонтроль"
22.35 Дива и
23.05 Х/ф "38 паралель"
01.30 Х/ф "Вiйна
швид остi"

05.50 Фа ти
06.10 Х/ф "Варварараса, дов а оса"
07.45 Автопар
08.30 М/ф "Астерi с
Британiї"
10.00 На свою олов
11.10 Т/с "Леся +
Рома"
11.50 Ш ола ремонт
12.45 Фа ти
13.05 Х/ф "О лахома.
Досвiд виживання"
15.05 Х/ф "Передай
патрони"
17.00 Х/ф "Доро а"
18.45 Фа ти
19.05 Квартирне питання
19.55 Х/ф "Холостя "
22.00 Х/ф "Пiджа "
00.10 Х/ф "Пiд
дияволом"
02.00 Х/ф "Надбання
респ блi и"
04.30 Х/ф "Планета
Ка-Пе с"

06.30 Генiї та лиходiї
07.00, 09.00, 11.00, 17.00
Новини
07.10 Х/ф "Чорний
о еан"
09.25 Здоров'я
10.15 Грай, армонь
люблена!
11.10 Сма
11.30, 00.20 Фазенда
12.00 Д/ф "Охорона
президента"
13.30 К мири
14.10 Д/ф "Дiти на
замовлення"
14.55 Д/ф "Продавцi ч дес"
16.00 Д/ф "Серпень 91.
Змова приречених"
17.10 Д/ф "Ба атi теж
плач ть"
18.25 Бiс вiт
20.00, 01.00 Час
20.20 Фабри а зiро .
Най раще
22.00 Х/ф "21 рам"

06.10, 18.45, 05.05 Київсь ий
час
06.20, 09.55, 12.30, 23.50
О ляд преси
06.30, 07.10, 08.10, 12.20,
18.15, 22.40, 00.35, 04.55
Бiзнес-час
07.00 — 09.00 Час новин.
09.30, 23.15, 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 Не 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

НОВИЙ КАНАЛ

08.15 Обережно, модерн!
08.55 Х/ф "Мистецтво
07.15 Х/ф
зваблення"
"Королiвство ривих
11.05 Жертва моди
дзер ал"
11.45 Алло, араж!
09.00 Їмо вдома
12.15 Р йнiвни и мiфiв
09.30 К лiнарний
13.25 Перевiрене на
двобiй
собi. Корида
10.35 Сам собi режисер 14.15 Х/ф "Новi
11.45 Кiмната смiх
Робiнзони"
12.55 Т/с "С арлетт" 16.35 Х/ф "Обережно,
14.55 Х/ф "Жертва
све р ха!"
19.00 Репортер
заради любовi"
18.00 Неймовiрнi iсторiї 19.10 Спортрепортер
19.20 Х/ф "Бло пост"
охання
19.00 Заборонена зона 21.15 Х/ф "Годзiлла"
23.55 Спортрепортер
20.00 Х/ф "Вам i не
00.00 Х/ф "Ч па абра"
снилося..."
02.55 Зона ночi
22.00 Х/ф "Безсоння"
04.35 Т/с "Вi тор —
00.35 Х/ф "Щасливi
ян ол-охоронець"
разом"
06.05 Х/ф "Новi
02.20 Вели а п'ятiр а
Робiнзони"

ТРК “УКРАЇНА”
06.30 Подiї
07.10 Т/с "Др жна
сiмей а"
09.00 Подiї
09.30 Подiї. Спорт
09.40 VIP — ви iдно,
цi аво, престижно
09.50 Срiбний апельсин
11.00 Х/ф "Крiзь
терни до зiро "
14.30 Г мор
15.30 Щиросердне
зiзнання
16.10 Х/ф "За адай
бажання"
18.10 ТБ-про рама
18.55 Ф тбол. У раїна.
"Метал р " — "Шахтар"
21.00 Подiї
21.35 Подiї. Спорт
21.50 Х/ф "Нестримнi"
00.00 Подiї свiтi
00.20 Х/ф "Упасти
в ор "
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Виш ород
ТЕТ

ТРК “КИЇВ”

ЕНТЕР ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

УТ-1

1+1

06.10 Д/ф "Париж. Мости
Сени"
07.05, 23.35 Д/ф "Фiдель
Кастро. Дитинство шефа"
08.10 Авто онтинент
08.35 Патрiот
09.40 Вчимося плавати
09.50 Сл жба розш дiтей
10.00 Телефорт на
10.45 Е iпаж
11.10 Нова армiя
11.45 Унi альна У раїна
12.05 Сiльсь ий час
12.35 Садиба +
12.50 Здоров'я
13.10 А дiєнцiя
13.35 Вi но в Амери
13.55 Бла овiсни
14.25 Х/ф "Капiтан Кро с"
15.30 В остях ...
16.20 Дiловий свiт. Тиждень
17.00 Ф тбол. У раїна.
"Металiст" —"Карпати"
19.10 Х/ф "Три брати"
21.00 Новини
21.40 Далi б де...
22.25 Е iпаж
22.50 Трiй а. Кено
23.00 Ера бiзнес . Пiдс м и
00.30 Д/ф "Вiрт альна
людина"

07.00 Бо с по-справжньом .
В. Форрест — Е. Гарсiя
08.00 Т/с "Давай
одр жимося!"
09.05 Лото-забава
10.00 М льтфiльм
10.20 Криве дзер ало
12.50 Т/с "Кло нiв не
вбивають"
13.30 Бо атирсь i i ри
14.20 Х/ф "Четверо
та систiв i пес"
16.30 Веселий вечiр
"Аншла "
18.15 Т/с "Давай
одр жимося!"
19.30 ТСН
20.10 Х/ф "13 район"
21.55 Т/с "Конвалiя
срiбляста"
22.50 Бо с по-справжньом .
В. Форрест — Е. Гарсiя
23.50 Х/ф "За ибель
бо iв"
02.30 Х/ф "Чапаєв"
04.00 Х/ф "Ведмiдь"
04.45 Веселий вечiр
"Аншла "

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК “УКРАЇНА”

06.15 Безстрашнi
06.55 Звiряча робота
07.20, 15.55 Хiт-парад
08.15, 16.50 Розва и
ба атiїв
09.15 Е стремi с
09.30 Про лян и з
архiте торами
10.00 Тварини, я ми
11.00 Дива и
11.30 Цей дивний свiт
11.55 Най расивiшi
б дин и свiт
12.30 М/ф "Са ра. Вiйна
свiтiв"
13.55 Мiста свiт
14.30 Се рети археоло iї
14.55 Вели i
17.40 Х/ф "Пан
Володиєвсь ий"
20.20 Х/ф "Торнадо"
22.10 Х/ф "Росiйсь ий
бiзнес"
23.35 Х/ф "Вiйна
швид остi"

07.35 Фа ти
08.00 Х/ф "Доро а"
09.50 Х/ф "Передай
патрони"
11.50 Квартирне
питання
12.45 Фа ти
13.05 М/ф "Астерi с
завойов є Амери "
14.40 Х/ф "Час на
вершинi"
16.40 Х/ф "Холостя "
18.45 Фа ти
19.10 Т/с "Леся + Рома"
19.45 Х/ф "Кате орiя-6.
День атастрофи"
23.25 Х/ф "Планета
Ка-Пе с"
01.50 Х/ф "Хоч тобi
с азати"
02.35 Х/ф "Бiлий Бiм
Чорне в хо"

06.30 Генiї та лиходiї
07.00, 09.00, 11.00, 17.00
Новини
07.10 Х/ф "Сiм няньо "
08.25 Армiйсь ий ма азин
09.15 Ш ачi
10.00, 03.50 Д/ф "Ми аел
Таривердiєв. Миттєвостi"
11.10 Неп тнi нотат и
11.25 До и всi вдома
12.10 Д/ф "Охорона
президента"
13.30 Єралаш
14.10 Спецрозслiд вання
15.00 Ф тбол. Росiя. ЦСКА - "Спарта " (Нальчи )
17.00 Д/ф "Цивiльнi шлюби
знаменитостей"
17.55 Зiр и мор
19.05 Мелодiї та ритми поросiйсь и. У перервi —
20.00 Час
22.30 Х/ф "Ви п"
00.15 Х/ф "Пострiл"
01.35 Д/ф "Вийти замiж за
мiльйонера"

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
21.00, 04.00 Час
22.00 Чи на п'ять?
23.00, 00.00 Час новин
23.50, 05.05 О ляд преси

07.00 Неймовiрнi iсторiї
охання
07.55 Д/с "Ди а Афри а"
09.00 Д/ф "Ди а Австралiя"
10.00 Iнстин т бивати
11.05 Вiчнi армiї iмператора
12.10 Ш ачi. Водохреща
Володимира. Золота стрiла
Батия
13.20 Я створити людин ?
Передбачення
14.25 Заборонена зона
15.25 Телефiльм
16.00 При оломшливi
ре орди свiт . Iсторiї
виживання
17.00 Очевидець.
Неймовiрнi iсторiї
19.00 Заборонена зона
20.00 Ви ад а або
реальнiсть. Монстри серед
нас
21.00 Таємниця трьох
о еанiв
22.00 Х/ф "Пiанiно"
00.45 Вели а п'ятiр а

07.45 Цер ва Христова
08.00 Р йнiвни и мiфiв
09.00 Обережно, модерн!
10.15 Усмiхнiться, вас
знiмають!
10.55 К нст амера
11.50 ЖВЛ. Молодi попзiр и
12.30 Х/ф "При оди
нянь и"
14.45 Х/ф "Годзiлла"
17.30 Концерт
19.00 Репортер
19.10 Спортрепортер
19.20 Х/ф "Колонiя"
21.10 Х/ф "Армiйсь ий
пирi "
23.10 Ф тбол. Гол!
00.15 Спортрепортер
00.25 Х/ф
"Амери ансь ий
перевертень Парижi"
02.30 Репортер
02.40 Зона ночi
04.15 Репортер
04.25 Т/с "Вi тор —
ян ол-охоронець"

06.30 Подiї
07.10 Т/с "Др жна
сiмей а"
09.00 Подiї
09.35 Подiї. Спорт
09.50 Срiбний апельсин
11.00 Х/ф "За адай
бажання"
13.00 Усмiхнися!
13.30 Шо -бiз
14.00 Х/ф "Упасти
в ор "
16.00 Г мор. Коли
фiнанси спiвають романси
18.00 Autonews
18.30 Усмiхнися!
18.55 Ф тбол. У раїна.
"Таврiя" — "Днiпро"
21.00 Щиросердне
зiзнання
22.20 Ф тбольний ї -енд
23.20 Х/ф "Нестримнi"
01.10 Д/ф "Боїн 007.

Фірмі на постійн робот ПОТРІБНІ:

— ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР
( ат. С на автомобілі Мерседес й Іве о)
— ТОРГОВИЙ ПРЕДСТАВНИК
(бажана вища освіта, ДР не обов'яз овий)
— ОПЕРАТОР ПК (базове знання ПК; бажано — 1С )
З/п за співбесідою. Тел: 8 (04496) 23-890,
8 (067) 321-42-27 Костянтин Оле сандрович №311

Меблі на замовлення

ІНТЕР
06.20 М/ф "По аний iт"

07.00 М льтфiльм
07.30 СТН
08.10 Корпорацiя "Сiмба"
08.30 М/с "Iнопланетяни"
08.05 М/с "Чорний плащ"
09.00 Споживач
09.00 Квадратний метр
09.20 Х/ф "Три орiш и
для Попелюш и"
09.50 Карао е на майданi
10.50 Форм ла здоров'я
10.40 Усе для тебе
11.10 Працевлашт вання.
11.45 ВВС. Жива природа-3 Кро за ро ом
11.30 С пер ни а
12.50 Х/ф "I раш а"
12.00 Манюнi
12.30 Д/с "Таємнича
14.55 Е с-ББ
Афри а"
16.35 Х/ф "С єта с єт"
13.00 Х/ф "Ро -н-рол для
принцеси"
18.25 Х/ф "За олот на
15.00 Д/с "Пата онiя —
"Ба нтi"
пiвденна земля"
15.30 Алюр
21.00 Подробицi
15.45 Подолання
21.30 Х/ф "Бiднi родичi" 16.00 Вiзит
16.30 Х/ф "Хлопцi є
23.50 На ф тбол!
хлопцi"
00.25 Х/ф "Дар"
18.00 Київ ласичний
18.30 М. Поплавсь ий.
02.25 Х/ф "Золотi мрiї.
"Кохаймося"
Ле енда Люсi Ві л"
20.00 Київсь i мiнiатюри
20.30 СТН
03.50 ВВС
21.40 Х/ф "Четвертий
04.40 М льтфiльм
чоловi "
07.15 Про инься i спiвай!

07.00 М/с "Чарiвнi аз и"
07.30, 12.00, 19.30, 00.00
Дiм-2
08.30 М/с "За iн "Гала ти а"
09.00, 20.30 М льтфiльм
10.00 М/с "Веселi мелодiї"
10.30 Т/с "Непоясненi
таємницi"
13.00 Т/с "Саммерленд"
14.00 Х/ф "Мiсто
майстрiв"
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
01.45, 02.45, 03.45, 04.45,
05.45 Семеро VJ

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

ТОВ "Р та" реаліз є

для дом та офіс за індивід альним прое том ЦЕГЛУ СИЛІКАТНУ одинарн М-150 та ЦЕГЛУ
шафи- пе, хні, спальні,
червон одинарн КЕРАМІЧНУ. Можлива
вітальні, омп’ютерні столи.
достав а по Виш ородсь ом район .
Гарантія. Достав а. Установ а.
Тел: 22-400 № 402
Родіон Орестович 8(067) 233-55-76
Т ристична а енція "Р та-Т р".
Оле сандр Іванов 8(067) 796-88-89 №426
Відпочино на морі.
Продаємо в ілля антрацит
Най ращі вітчизняні та за ордонні
рорти. Дитячий відпочино .
навал та фасований в торбинах по 50 .
м. Виш ород, в л. Ш ільна, 93,
Продаємо плит
з природно о аменя.
Тел/фа с: (04496) 25-100

Низь а ціна — висо а я ість!
Адреса: м. Виш ород, в л. Набережна, 5,
тел: 8 (044) 434-18-59, 8 (050) 828-58-69,
8 (067) 464-87-93
№408

Вели ій тор івельній
потрібні

омпанії

КАСИРИ
(можна без досвід роботи)
З/П від 950 рн+премія
Звертатися за адресою:
м.Виш ород, в л.Шол ден а,1
або за телефоном:8(296)2-33-38
№432

Виш ородсь е районне Управління ГУ
МНС У раїни о олош є набір на робот
водіїв та пожежних в 7-ПДПЧ с. Пірнове.
Заробітна плата від 800 рн. на місяць.
Вимо и до андидатів:
— освіта середня або середня спеціальна.
— ві до 30 ро ів.
— для водіїв обов’яз овий стаж роботи не
менше 3 ро ів, лас володіння 2, 3.
Звертатися: м.Виш ород, в л.Шол ден а,19,
Тел/фа с: 56-154, тел 56-353. №438

Ліц. ДСТК АВ № 081507 від 27.04.2006 № 391

На меблеве виробництво потрібні:
— с ладальни - становни ;
— оздоблювачі-ви отовлювачі орп сних
меблів. Бажано з ДР, до 40 р.
Заробітна плата 400 .о.
онт. тел 23-375, 8(067) 440-24-70(моб)№425
Бал они металеві з виносним підві онням,
металопласти ові ві на, двері, бал они.
Я існо!
№420
Тел 8(097)95-68-299

ЕКО-мар ет зв’яз
з роширенням
штат о олош є набір на ва ансії:
—

асирів(без ДР), з/п від 950 рн
— продавці з/п від 900 рн
— вантажни ів, з/п від 1000 рн
— приймальни а товар , з/п від 1100 рн
Звеотатися за адресою: м.Виш ород,
в л.Шол ден а,1 або за телефоном:
8 (296) 2-33-38
№431
За блене свідоцтво про право власності на
б дино по в л. Блюхера, 24-а в с. Нові
Петрівці Виш ородсь о о район Київсь ої
області, на 3/5 б дин від 31 липня 1992
ро
на ім’я Мірівсь о о Ві тора
Костянтиновича вважати недійсним. №429
Потрібен продавець в іос і ма азин.
Зарплата від 1000 до 1500 рн
Тел. 54-965. моб 8-066-199-49-88 №439

06.00 Са ндтре и
07.05 Дитячий сеанс
08.25 Топ-10. Са ндтре и
08.45 Х/ф "Сльози
апали"
10.25 Кiнофайли
11.00 Х/ф "Малень i
тра едiї"
12.45 Топ-10. Са ндтре и
13.25 Х/ф "Троянсь ий
спас"
15.25 Корот ий метр
16.15 Дитячий сеанс
17.55 Кiнофайли
18.20 Х/ф "Татарсь ий
триптих"
20.30 Топ-10.
Кiнотрейлери
21.00 Х/ф "Двоє — це
занадто"
23.20 Кiнофайли
23.35 Х/ф "Остання
пiсня Мiф не"

Бізнес-офіс

07.00 ТК "Вiстi"
10.00 Смiхопанорама
10.40 Сам собi режисер
11.25 Збiрна Росiї
11.55 Хто домi хазяїн?
12.20 М льтфiльм
12.30 Переп товi острови
13.00, 19.00, 03.00 Вiстi
13.15, 23.40 Т/с "Вiзит
до Мiнотавра"
14.30 "Городо "
15.00 "Фітіль"
15.35 Х/ф "Г бернатор"
16.40 У вашом домi
17.20 Спе отний серпень
91
18.15, 02.15 Н. Михал ов.
Росiйсь ий вибiр.
За ибель ес адри
19.20, 03.20
Спец ореспондент
19.50, 03.45 Бать iвщина i
долi
20.30, 04.30 Лiнiя життя
21.25, 05.25 Смiятися
дозволяється
22.55 Дорослий молодий
А. Фiлозов
00.55 Х/ф "Аферисти"

потрібні ОХОРОНЦІ

Ві 23-40 ро ів, чолові и.
Територіально: Печерсь , в л. Рибальс а, 22, офіс “Бест Лайн”
Робота: доба/троє. З/п від 75 рн./доба, оплата помісячно.
№427
Конт. тел. 531-94-00, 254-35-21 (Дар’я)

Терміново!
Запрош ємо на робот операторів ліній
з ви отовлення полі арбонатних
б телів — на виробництво
в с. Ст. Петрівці Виш ородсь о о р-н .
Вимо и: відповідальність, без ш ідливих звичо .
З/п від 1000 рн, на арт ; плаваючий рафі .
ф. 8(044) 516-41-23; 599-06-13; 8(044) 928-48-08
№433
менеджер по пресонал — Юлія.

КОМПАНІЯ “КЕН-ПАК (УКРАЇНА)”
О олош є ва ансії на та і посади;
Інженер з автоматизації.
Вимо и: хороші знання еле тротехні и, ПК; здатність до
про рам вання, бажання вчитись, техн. ан лійсь а.
Інженер-механі .
Вимо и: добрі знання з профільних дисциплін, володіння ПК
(MS Office, еле тронна пошта).
Впевнене володіння ан лійсь ою мовою — обов’яз ове!
Адміністратор омп’ютерної мережі.
Перева а андидатам зі знанням серверних прод тів Microsoft
(Windows 2000/2003, SQL 2000, ISA 2000, Exchange 2003).
За альні мови до андидатів: ві до 35 ро ів, технічна в/о,
відповідальність, висо а самоор анізація.
Пропон ємо ідні мови роботи на с часном підприємстві.
Конта ти (для резюме): м. Виш ород, в л. Шол ден а, 19.
№430
Тел.(04496) 22-504, e-mail: se@canpack.com.ua
№414

Тема

Виш ород

ÃË ‚≥‰ÔÓ‚≥‰‡∫ÏÓ Á‡ ÚËı, ÍÓ„Ó ÔËÛ˜ËÎË
Коли до мене в ості приїжджають др зі з інших міст,
то сі в один олос твердять,
що Виш ород — місто отів.
У нас і справді ба ато отів
та соба можна з стріти на
в лицях міста. Висново :
виш ородці люблять тварин.
І не лише соба і отів, я их,
звісно, найбільше.
Я розповів мені завід вач
Виш ородсь ої
дільничної
лі арні ветмедицини В'ячеслав
Сатанен о,
виш ородсь их
осподарів меш ають і хом'ячи, пацю и, шиншили, де оративні роли и, морсь і свин и, і
а варі мні риб и та черепаш и,
і пташ и- анар и, пап и ( а ад , орелі, а арі, хвилясті),
навіть ворона. У приватном
се торі трим ють
р,
сей,
ачо , інди ів, із, свиней, ролів і аж три орови. Це лише
перелі тих тварин, з я ими
зверталися по допомо до ветлі арні, а с іль и ще є незвичних малень их
любленців
серед нас — не перерах єш.
Хто з нас в дитинстві не
мріяв про чотирилапих др зів?
Але це вели а відповідальність. "Часто п ють собі тварин , мов і раш , і не д мають, що це живе створіння, я е
потреб є постійно о до ляд .
Я мінім м — ви ляти раз
день і двічі дати їсти, — оворить В'ячеслав Сатанен о.
Коли непід отовлені осподарі
зіштовх ються з цими реаліями, то відмовляються від тва-

"Медицина лі є людин , а
рин, я і опиняються на в лиці.
Це ви ли ає незр чності, а
часом і небезпе
для населення. У нас в районі
селі
Ясно ород а є прит ло для
бездомних тварин "С зір'я",
але попит перевищ є пропозицію, том питання безприт льних тварин сьо одні не
вирішено. У Виш ороді немає
спеціально відведено о місця
для ви л тварин. У рез льтаті домашні любленці ви люються на збіччі дорі , трот арів, на дитячих майданчи ах".
Тварин же, я і жив ть
приватних б дин ах, меш анці
тримають не для естетично о
задоволення, а для пра тичноо виживання. Прод ти тваринно о походження ви ористов ють я для себе, та і на
продаж. На ожн тварин має
б ти свій особисто-санітарний
паспорт, і прод ти перед реалізацією повинні проходити
ветеринарно-санітарний онтроль. "О рім дільничної лі арні, — розповідає В'ячеслав
Михайлович, —
Виш ороді
працює та ож лабораторія
ветеринарно-санітарної е с-

ветмедицина людство" (Єсєнін)

пертизи на рин ,
отра
засвідч є е спертними виснов ами я ість товарів, я і
потрапляють на прилав и
рин . Уся прод ція за межами, на "стихійном " рин , не
онтролюється, часом осподарі не мають ані паспортів
тварин, прод ція я их продається, ані довідо про обстеження. Порівняно із небезпеою, я мож ть нести неперевірені прод ти, вартість е спертизи просто мізерна. Приро, що продавці нехт ють
цими правилами. Це серйозна
проблема, ми зі сво о бо
робимо все можливе, але
вирішити її можна тіль и спільно із ор анами самовряд вання, міліцією та санітарною
сл жбою".
Це тіль и іль а аспе тів, з
я ими зіштовх ються працівни и ветеринарної медицини.
Ви ж із б дь-я ими питаннями
чи по допомо можете зверн тися до Виш ородсь ої дільничної лі арні ветмедицини, за
адресою: м. Виш ород. в л.
Київсь а, 12, тел. 53-611.
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СПІЛКУЄМОСЬ І ВИВЧАЄМО СВОЇ ПРАВА
6 серпня Громадсь а бла одійна спіл а інвалідів "Он очорнобиль" провела " р лий
стіл" присвячений 10-річчю
Констит ції У раїни.
Спонсором " р ло о стол "
вист пила Київсь а обласна
ор анізація інвалідів "Спіл а
ор анізацій інвалідів" ( олова
Геннадій Сподін). А тивн часть
проведенні заход взяли олова ви он ом
Все раїнсь ої
молодіжної ромадсь ої ор анізації "Демо ратичні перетворення У раїни", деп тат місь ради
Сер ій Про опен о і виш ородсь ий самодіяльний
рт
"Гайдама и" ( ерівни Анатолій
Мись о). Більше 20 прис тніх
висл хали доповідь Сер ія Проопен а "Констит ція У раїни —
основний за он держави" й обізнано відповіли на всі запитання
ві торини- он рс "Чи знаєте
ви державн символі У раїни".
Анатолій Мись о навів ці аві
історичні відомості про святих

Бориса і Гліба. Кон рси "В адай
мелодію" і на раще ви онання
старовинних
раїнсь их пісень
пройшли весело й а тивно,
переможці отримали с веніри і
сфото раф валися на пам'ять.
Районна ор анізація ГБСІ
"Он очорнобиль" (приблизно
200 осіб, в т. ч. 37 дітей) існ є з
1996 ро . А тивно відш ов є
бла одійни ів, на ошти я их
за пов є вітаміни, прод ти
харч вання, лі и для он охворих,
допома ає одя ом і проводить
тематичні " р лі столи". Ор анізація та ож на ально потреб є
приміщення, том що найцінніший подар но для людей біді
— спіл вання.
Всіх, хто зможе чимось допомо ти, запрош є до співпраці
олова ГБСІ "Он очорнобиль"
Людмила Василівна Попова (тел.
54852).

Марина КОЧЕЛІСОВА
Фото Катерини
МАЗУР-ФЕДОРЧУК

Ярослава ТИМОШЕНКО

Çíàéîìòåñÿ, Øâåö³ÿ (âèøãîðîäñüêèìè î÷èìà)

Свою дов оче ан відп ст
ожен проводить по-своєм .
Хтось ніжиться під сонячними
променями і розчиняється
морсь их просторах. Дехто
під орює нові вершини, встановлює нові ре орди, дехто
я найшвидше ті ає подалі від
міста, щоб змінити оточення.
Одні дні і ночі проводять на
веселих т сов ах, а інші на
дивані, відсипаючи сі недоспані під час напр жено о
робочо о ро ночі.
Я на мене, то най ращий
відпочино повинен по-можливості в лючати се, але оловне
— щоб він приносив із собою
ма симально ба ато ново о і
ці аво о. Та ий відпочино отрим єш,
оли подорож єш
новими, незнайомими місцями. Цьо о літа мені пощастило
потрапити дале с андинавсь
раїн , про я і хочеться
вам розповісти. Там народж валися відомі дитячі аз и, там
олись Андерс Цельсій запропон вав свою ш ал вимірювання температ ри, а Альфред
Нобель ча л вав над винаходом динаміт , звідти черпали
своє натхнення відомі м зичні
рти ABBA і ROXETTE.

Отже, знайомтеся, Королівство Швеція — раїна, розташована в Північній Європі,
східній частині С андинавсь оо півострова. За іль істю
населення займає 84 місце
світі — 9,06 млн. осіб, 85% з
них меш ають на півдні раїни.
Тип правління — Констит ційна монархія.
Це
раїна, я а вважається
зраз ом "третьо о", або ж
соціал-демо ратично о шлях
с часно о розвит
в Європі і
залишається єдиною Європі,
я ій до цьо о час вдається
майже безвідст пно дотрим ватись цьо о "третьо о шлях ".
Швеція — держава за ально о
доброб т , і найвищим дося -

ненням с спільства вже ба ато
по олінь поспіль є соціальний
захист. За та
принциповість
доводиться досить доро о платити. Шведи навіть часом іроніз ють, що "Норве ія має нафт ,
Фінляндія — ліс, а Швеція ба ата лише на подат и". Справді,
подат и в раїні — одні з найвищих світі, часом ся ають 55%
заробітної плати. Ба атодесятилітня державна політи а б ла
направлена на вирівнювання
рівня доходів населення. І це
відч вається. Напри лад, на
острові Врон о, біля вели о о
портово о міста Готебор , де
поб вала я, б дин и один від
одно о не д же вирізняються,
хоча одні осподарі — звичайні
рибал и, а інші — власни и
вели их фірм і
омпаній.
Б дин и шведів
прості, без
зайвих елементів і на ромадження непотрібних речей.
Щодо самих шведів, то хоч
вони стримані і тихі, але привітні, люблять жарт вати й співати. Швед и нама аются поєднати виховання дітей з ар'єрним ростом на роботі. Рівноправ'я жіно
всьом , в парламенті 44% деп татів — жін и.
Можливо, це і є шляхом вирі-

шення ба атьох проблем?
У Королівстві Швеція з давніх
часів
збере лося
"За альне
право" (Allemansratten) — право
людини вільно перес ватися по
раїні. Це право поширюється і на
іноземних т ристів. Є лише два
“не": не заважати і не р йн вати.
Корисні речі, я их можна навчитися
виважених шведів,
з стрічаєш на ожном
році.
Напри лад, сміття шведи сорт ють, заощадж ючи та им
чином свої ошти і збері аючи
нав олишнє середовище. Гадаю, хороший при лад для наслід вання. Або при лад зовсім
із іншої сфери — правила етиет
ромадсь ом транспорті. Ні оли ви не побачите, щоб
Швеції літні люди стояли в
автоб сах. Наші баб сі й дід сі,
беззаперечно, теж засл жили
поважно о ставлення. При ад ється відвід вання м зею
Готеборзі, я ий має назв "Універс м". Пра тично сьо о, що
знаходиться в м зеї, можна
тор атися. Я являю, що б ло б
через місяць, я що подібний
м зей від рити нас. Або сі б
ходили строєм і засинали під
монотонний олос е с рсовода, або нічо о б не працювало,

се б ло б повідірване, пош рябане і хороші правильні на лядач и на ожном році робили б
за важення. С азати, що шведсь і діти більше виховані, ніж
наші — то ні. Діти я діти — наввиперед и бі али один поперед
одно о: хто швидше, хто більше,
хто сильніше. Але в м зеї се в
нормальном стані. В чом ж
річ? Д же просто — постійно
підремонтов ється, підфарбов ється, оновлюється, — от і вся
арифмети а. Навіть дрібницях
се робиться для людини.
Швеція — раїна, де люди
жив ть і насолодж ються життям. Їм простіше це робити, бо
не вони д мають про те, я завтра про од вати свою сім'ю, а
держава д має про те, я про од вати свою вели
родин .
Хочеться, щоб і наша Бать івщина чимшвидше стала бажаною
домів ою для ожно о, державою для людини, а не навпа и.

Ярослава ТИМОШЕНКО,
фото автор и
НА ФОТО: У північній раїні
Швеції є і басейни з теплою водою, і зоопар и з афри ансь ими
тваринами, і, звісно, прохолодне
море з ораблями.
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Сезон

рибів — я

Літо ба ате дарами землі —
фр ти, овочі, ородина, я і
зба ач ють наш раціон вітамінами, мі роелементами. Особливе місце серед їстівних рослин
займають риби.
На жаль, рибний сезон додає
лопотів медичним працівни ам.
Щоро в цей час арети "швидої допомо и" поспішають на
ви ли любителів рибних страв.
Слід пам'ятати, що не всі риби їстівні. Серед них є мовно
їстівні ( р зді, вовн ш и, ір ші,

сироїж и). У їх с ладі смолоподібні речовини, я і мож ть ви ли ати острі раження шл н ово- ишово о тра т . Та і риби можна їсти
тіль и після певної оброб и, я а
забезпеч є знеш одження отр йної дії то сичних речовин. Ре оменд ється їх добре вимочити, іль а
разів змінюючи вод , а потім проварити не менше двох разів по 1015 хв., щораз зливаючи відвар.
Навіть доброя існі (їстівні)
риби мож ть стати отр йними,
я що вони рост ть на е оло ічно
забр днених територіях, до я их
належить і наш район після аварії
на ЧАЕС. Гриби а тивно всмо т ють все, що є в р нті, особливо
біля автошляхів та в промислових
зонах.
Дія то сичних речовин отр йних
рибів на ор анізм людини ніверсальна. Уражаються нервова та
серцево-с динна системи, шл ново- иш овий тра т, печін а,
нир и. Звідси зовнішні прояви
отр єння: біль в шл н та ишечни , блювота, часто з ров'ю,

œ≈–—Õ≤ Õ¿ ¬≈—≤ÀÀﬂ
К п ючи персні на весілля,
ми навіть не замислюємося,
оли з'явилася ця традиція. Усі
знають, що це символ, я ий
підтвердж є подр жній стат с,
що, обмінюючись ільцями,
молоде подр жжя зобов'яз ється любити і б ти вірними
один одном . Але що роз міли
під зар чинами наші пред и і
для чо о носили персні раніше, мало хто знає напевно.
Точно не встановлено, я давно
з'явилися персні, але їх вини нення пов'язане з Давнім Є иптом.
Тоді вони рали роль печат и, з їх
допомо ою фараони передавали
свою влад і волю через державних представни ів. З часом золоті
персні почали носити я при рас
ба аті є иптян и, а срібні, бронзові, зі с ла або лини — менш заможні. У Греції й Італії дос оналили мистецтво ви отовлення перснів. У Стародавньом Римі вони
в аз вали на соціальний стан
меш анців: вищі стани носили
золоті персні, ородяни — срібні, а
раби — металеві.
Обряд зар чин вперше з'явився теж римлян, оли наречений
дар вав бать ам нареченої простий металевий перстень я символ обов'яз
і спроможності
забезпечити наречен . Шлюби
той час здійснювалися на до овірній основі.
Зар чини проходили свят ово,
в прис тності ба атьох свід ів, я і
засвідч вали шлюбний онтра т.
Останній являв собою офіційний
до мент, я ий визначав майнові
та правові взаємовідносини
подр жжя. Зар чини с проводж вались обрядом з'єднання р
наречено о і нареченої. Крім то о,
наречений дар вав нареченій
перстень, ви отовлений із заліза,
срібла або золота — в залежності
від
заможності
наречено о.

Климент, єпис оп Оле сандрійсьий, оворить: "Чолові повинен
дати жінці золотий перстень не
для зовнішньо о при рашення її,
але для то о, щоб на ласти печатна осподарство, я е з цих пір
переходить в її розпорядження і
дор чається її т рботам".
Вислів "по ласти печат ",
"по ласти абл ч " пояснюється
тим що в ті часи абл ч а, а точніше — вправлений в неї амінь з
вирізаною емблемою, сл жила
водночас і печат ою, отрою
запечат валась власність даної
особи і с ріплювались, засвідч вались офіційні до менти.
За давніми, ще дохристиянсь ими звичаями, наречена
одерж вала золот обр ч , а
наречений— срібн . Пояснювалось це тим, що золота обр ч а
символіз є своїм блис ом сонце,
до світла я о о прирівнюється
чолові шлюбі; срібна обр ч а —
зна місяця, меншо о світила, що
блищить, відбиваючи сонячне
світло. Це — др жина
шлюбі.
Обр ч а — зна вічності і неперервності шлюбно о союз . На
зна віддання себе на все життя
один одном наречені обмінюються обр ч ами.
Надя али персні на безіменний палець лівої р и
атоли ів,
і правої —
православних. Вважалося, що цей палець має вен
любові, я а йде прямо до серця.
Надалі це повір'я перетворилося
всіма визнан традицію.
Не випад ово обр ч а надя ається на прав р , том що цією
р ою ми приносимо обітницю
вірності, на ладаємо на себе
хрест, бла ословляємо, вітаємо,
тримаємо знаряддя праці.
Вини ає запитання: я ою
повинна б ти обр ч а?
За за онами християнства,
обр ч и, я зна подр жньої вірності і зобов'язань, повинні б ти
простими, без жодних при рас.
Але все більше подр жь бажають, щоб їх обр ч и б ли при рашені діамантами чи іншими оштовними аменями. Та оловне,
щоб ваші поч ття б ли щирими, і
ви б ли отові прожити разом
все життя.

Під от вала
Ярослава ТИМОШЕНКО

Виш ород

Калейдос оп

попередити бід !
запаморочення, с доми, слабість, зниження температ ри тіла,
жовт ха, збільшення печін и, пор шення сечовиділення, оловний
біль. На тлі печін ово-нир ової
недостатності людина може померти від серцево-с динних розладів та параліч центр моз .
Між вживанням отр йних рибів і
першими проявами захворювання
проходить від 30 хв. до однієї доби.
Я що не надати своєчасної медичної допомо и, лі вання в більшості
випад ів не дося ає спіх і людина
ине. Том допомо а при отр єнні
повинна б ти не айною.
Що ж треба робити до приб ття лі аря? Насамперед промити
шл но , ви ли авши блювання. Цю
процед р можна повторити 3-5
разів. По ласти хворо о
ліж о.
При ласти теплі ріл и, постійно
давати пити теплий чай.
Що робити, щоб не отр їтися рибами?
— Збирайте або
п йте
риби, про я і вам точно відомо,
що вони їстівні;

— Ні оли не збирайте і не
вживайте рибів в основі циліндричної ніж и я их є потовщення;
— При збиранні печериць
звертайте особлив
ва
на
олір пластино нижньої поверхні апелюха риба;
— Ні оли не збирайте рибів
шампіньйонів,
я их пластівці
біло о ольор ;
— Умовно їстівні риби
перед солінням треба відварити
або вимочити, щоб позб тися
ір их речовин;
— Ні оли не збирайте рибів
перезрілих, ослизлих, червивих і
ш оджених;
— К п йте риби тіль и на
ор анізованих рин ах при наявності
продавця рез льтатів
лабораторних досліджень і
дозвол на продаж.
Здоров'я вам і дов оліття!

Валентина КАШКА,
ст. медсестра
РОТЧХ

¬≥Ú‡∫ÏÓ Á ƒÌÂÏ Ì‡Ó‰ÊÂÌÌˇ
Õ‡‰≥˛ …ÓÒËÔ≥‚ÌÛ Õ≈¬≤ƒŒÃ—‹ ”!
Нехай в житті все б де, що потрібно,
Без чо о не с ладається життя:
Любов, здоров’я, щастя, др жба
І вічна, нестаріюча д ша.

Місь а рада, місь ви он ом,
реда ція азети "Виш ород"
×àð³âíó, âðîäëèâó æ³íêó, äîíå÷êóïîõðåñíèöþ
²ðî÷êó ÂÀÂÐÅÍÞÊ-ªÌÅËÜßÍÅÍÊÎ
ùèðî â³òàþ ç þâ³ëåºì!
Б дь весела, я весна, я осінь — р м’яна,
Б дь расива, чарівна, б дь завжди охана
Щоб цвіла, неначе сад, ти завжди і всюди,
Щоб любили рідні всі, поважали люди.
Тож бажаю лише добра на життєвій ниві
І щоб завжди ти б ла молода й расива.

Вітаємо Олесю і Валерія ОСАДЧИХ
з одр женням!
Хай світло й розло о Вам стелиться доля,
Неначе стежин а чистом полі,
Хай дім обминають печаль і триво а
І дов ою б де життєва доро а.
Хай сміхом і радістю повниться дім,
Хай зла ода й щастя пан ють нім.

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

ŸËÓ ‚≥Ú‡∫ÏÓ Á ˛‚≥ÎÂ∫Ï Á‡ÒÚÛÔÌËÍ‡ ‰ËÂÍÚÓ‡ Á
Ì‡‚˜‡Î¸ÌÓ-‚ËıÓ‚ÌÓø Ó·ÓÚË ¬Ë¯„ÓÓ‰Ò¸ÍÓø ‡ÈÓÌÌÓø
„≥ÏÌ‡Á≥ø ì ≤ÌÚÂÎÂÍÚ ì ¬‡ÎÂÌÚËÌÛ ¬≥ÍÚÓ≥‚ÌÛ Œ¬≈–◊≈Õ Œ
Ú‡ ‚˜ËÚÂÎˇ ÔÓ˜‡ÚÍÓ‚Ëı ÍÎ‡Ò≥‚
Õ‡Ú‡Î≥˛ ¬≥ÍÚÓ≥‚ÌÛÀ¿«¿–™¬”!
Вітаючи їх, зичимо шани людсь ої, здійснення всіх мрій,
щастя, радості й добра родинах.
Доро і наші іменинниці,
Хай повниться Ваша оселя добром,
Любов’ю і щастям, д шевним теплом!
Хай стеж життя стеля дивоцвіт.
Бажаєм здоров’я на мно ая літ!
№440

œÓÁ‰ÓÓ‚Îˇ∫ÏÓ ™‚„ÂÌ≥˛
ÿ¿œŒ¬¿À
Á Ì‡Ó‰ÊÂÌÌˇÏ ÓÌÛÍ‡ “ËÏÛ‡!

Хай оза росте здоровим,

Не зна втоми сотню літ.
Хай бать ам б де на радість
І продовжить славний рід!
Місь а рада, місь ви он ом,
реда ція азети "Виш ород"

12 серпня — Міжнародний день
молоді; 200 ро ів від дня народження О.Ю.Люцен а (1806-1884), раїнсь о о археоло а
13 серпня — День б дівельни а;
День працівни ів ветеринарної
медицини; День Незалежності Центрально-Афри ансь ої Респ блі и;
80 ро ів від дня народження Фіделя
Кастро Р са (1926), державно о і
політично о діяча К би
14 серпня — Святих семи м чениів Ма авеїв; 70 ро ів від дня народження С.В.Мишанича (1936), раїнсь о о фоль лориста
15 серпня — День Незалежності
Респ блі и Корея. Національне свято;
День Незалежності Респ блі и Індія.
Національне свято; День Незалежності Респ блі и Кон о. Національне
свято; 160 ро ів від дня народження
Ф.В.Волховсь о о
(1846-1914),
російсь о о і раїнсь о о письменни а, пере ладача
16 серпня — 125 ро ів від дня
народження І.К.Дряпачен а (18811936), раїнсь о о живописця; 100
ро ів від дня народження В.Г.Павел а
(1906-1971), раїнсь о о дири ента
17 серпня — День про олошення Незалежності Респ блі и Індонезія. Національне свято; День
Незалежності Габонсь ої Респ бліи. Національне свято; 110 ро ів від
дня народження Юзефа Віттліна
(1896-1976), польсь о о письменни а;
18 серпня — 170 ро ів від дня
народження О.Я.Конись о о (18361900),
раїнсь о о письменни а,
педа о а, ромадсь о- льт рно о
діяча; 150 ро ів від дня народження
Яна-Кароля Галля (1856-1912),
польсь о о і раїнсь о о омпозитора, хорово о дири ента; 150 ро ів
від дня народження Омеляна Поповича (1856-1930), раїнсь о о ромадсь о-політично о і державно о
діяча, п бліциста

Виш ород

З пова ою Хрещена.№436

Коле тив Виш ородсь ої районної імназії “ Інтеле т “
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