Читайте

номері:

Ремонт чи апремонт?
— стор. 2
З чим ідемо в зим
— стор. 2
Телепро рама,
о олошення — стор. 3-6
Виш ород на Д наї
— стор. 7
Там, за Антлантичною
водою
— стор. 7

Газета Виш ородсь ої місь ої ради
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— сіх християн із святом
Преображення Господньо о,
— сіх аматорів і професіоналів, я і підсолодж ють наш
раціон, — з Днем пасічни а;
— поборни ів прав людини
— з Міжнародним днем
пам'яті жертв работор івлі та
її лі відації;
— сіх раїнсь их ромадян
— із Днем Державно о прапора У раїни та з національним святом — Днем незалежності У раїни!
Зичимо справжньої національної ідності, любові до
своєї, рідної, і пова и до інших
льт р, процвітання У раїнсьої держави і заможно о,
щасливо о, осяяно о теплом і
любов'ю д ховно ба ато о
життя вам і вашим родинам.
Місь а рада, місь ви он ом,
реда ція азети "Виш ород"

Виходить
з 4 листопада 1995 ро
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Місь ий олова
В. РЕШЕТНЯК

К Е Р І В Н И К И
Р А Й О Н У

СВЯТО НЕЗАЛЕЖНОСТІ
що, де,

оли:

22 і 24 серпня з 12 до 16
одини, на виставці "Розвито
ончарства на Київщині" (в л.
Межи ірсь о о Спаса 11/13,
тел.
25-315)
вперше
Виш ороді майстри- ончарі;
23 серпня о 17.30 на площі
перед адмінб дин ом розпочн ться рочистості з на оди 15
річниці незалежності У раїни. В
про рамі: на ородження ращих працівни ів район ; вист пи професійних та аматорсь их
оле тивів Виш ородщини та
У раїни; свят ова дис оте а;
феєрвер ;
24-26 серпня на стадіоні
"Енер ети " відб д ться матчі
К б район з ф тбол ,
25-26 серпня на Київсь ом морі —вітрильна ре ата
"Незалежність-2006".
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Тетяна ДЕГТЯР,
се ретар ради ветеранів

Ві тор РЕШЕТНЯК: ”ОКЕАН ЕЛЬЗИ
Виш ороді
в нашом місті.”
Дя ємо, О еани, що наші мин лі вихідні стали не
та ими звичайними, і це том , що до нас приїхали ви.
Дя ємо, Пласти Карта, що ви поділилися
своїм святом і з нами, жителями Виш орода, і
подар вали нам О еанів!
Дя ємо, Ві торе Санич , за Вашим сприянням ми
відч ли м зи о еанів милозв чною раїнсь ою.
Свято почалося ще то о дня, оли місті то т т, то
там з'явилися афіші із фото рафією рт , онцерти
я о о я не проп с ала раніше жодно о раз . "О еан
Ельзи" — в нашом місті?! не мож повірити!
В переддень онцерт зранеч вже почали б д вати сцен . Чом та рано, може, я перепл тала
дат ? Іще раз в отре підхож до афіші. Та ні, не перепл тала, завтра. О восьмій вечора. Треба б де
прийти завчасно, щоб зайняти най раще місце.

— це розвито і поширення раїнсь ої льт ри
ФОТО Оль и ДУМАНСЬКОЇ
Рано
онцертно о дня розб див рясним
дощем, я ий ніби спеціально вичі вав іль а
днів, щоб піти саме сьо одні. Це несправедливо!
Ближче до вечора наші страждання та и побачили, і від ом на сльозні прохання дощ припинився
і навіть несміливо визирн ло сонце. От вона, по ода онцертно о дня, свят ова по ода, бо сьо одні
вели е свято — онцерт О еанів нашом місті!
О сьомій на вадрат вже почали сходитися найавторитетніші фани рт . Вони просто не являють,
я можна стояти не перших рядах — щоб не втрачати реп тації, м сиш жертв вати одиною-др ою
сво о час (до речі, дея і че али вже з третьої дня).
О восьмій людей стало вдвічі більше, і іль ість невпинно збільш валася. Я навіть не знала, що нас
та ба ато ці авої молоді.
Далі на стор. 8

17 серпня на чер овом засіданні сесії районної ради 5 с ли ання із
87 прис тніх повторном олос ванні взяли часть 76 деп татів. За
Р.Єрем про олос вало 59, за О.Тарасен а — 2, не підтримало жодноо андидата — 11 деп татів, 2
бюлетені визнано недійсними.
Та им чином, оловою Виш ородсь ої районної ради обрано
Ростислава Єрем . Деп тати
районної ради хвалили зміни до
ре ламент , з ідно з я ими, для
ефе тивної роботи, вводиться іще
одна посада заст пни а олови
райради. За рез льтатами олос вання заст пни ами олови райради обрано Оле сандра Носаля та
Оле сія Тарасен а (за я их про олос вали 62 деп тати).

Охайно і в свята, і в б дні
Порівняно з першим засіданням на оперативній нараді
місь о о олови 15 серпня розлядалося
наба ато
більше
питань. Ви онавчі ор ани місь ради і ом нальни и за либлюються проблеми і осподарсь і
справи Виш орода і роблять се
для їх розв'язання.
За під отов чер ово о засідання I сесії місь ради відповідає
се ретар ради Юрій Т алич.
Дире тор КПЖ і КГ Андрій
Ведмідь і дире тор ДП "Чисте
місто" І ор Свист н відповідають
за освітлення, відлов бродячих
тварин, озеленення, ілюмінацію,
свят ове оформлення Виш орода до Дня незалежності (термін
ви онання — 22 серпня 2006 р.).
Тривають ремонт дорі (до 24
серпня центр і Набережна, рім
Шол ден а і Київсь ої, мають
б ти відремонтовані), і з стрічі з
приватними підприємцями і
аражними ооперативами (відповідальний Дмитро Новиць ий).
Дош ільні та позаш ільні навчальні за лади от ються до
ново о навчально о ро ( відповідальний — начальни місь о о
відділ освіти Віталій К таф'єв).

— Місто має б ти охайним не
тіль и свята, — на олосив місьий олова Ві тор Решетня , — і
без допомо и меш анців міста в
облашт ванні дворів, територій
нав р и приватних підприємств
не обійтися. Я що ожен вийде в
свій вільний час на толо , чи,
я що хочете, на с ботни , то за
іль а один місто за рає веселою.
Андрій Ведмідь та І ор Свист н інформ вали місь о о
олов про під отов до зими:
ремонт дахів на Симонен а, 1а, Київсь ій, 9, Набережній, 4-а
(за власною ініціативою, мешанці част ово оплач ють робот ), найняли висотни ів для
ідроізоляції швів б дин ах.
***
Відповідно до розпорядження Виш ородсь о о місь о о
олови від 14.08.2006 р. №
144, створено ор анізаційний
омітет із свят вання Дня
міста
2006 році (остання
неділя вересня). Перше засідання ор омітет відб лося
16 серпня. Серед пропозицій:
он рс на раще оформлення
л мб, вистав и, естафети,

НА ФОТО: деп тати місь ої
ради братим ть найа тивніш
часть заходах до Дня міста
спортивні зма ання, по азові
вист пи творчих оле тивів і
спортсменів, он рси, танці
для старших і дис оте а для
молоді. Зі своїми за важеннями та заяв ами на часть
звертайтесь до се ретаря
місь ої ради Юрія Т алича
за тел: 22 - 037.
***
На чер овом засіданні ви онавчо о омітет Виш ородсьої місь ради 17 серпня розлядали: житлові питання, встановлення і зняття опі и над
малолітніми та направлення їх

Фото Катерини МАЗУР-ФЕДОРЧУК

11 серпня місь а рада ветеранів
запросила на своє засідання вишородсь о о мера. "Ми олос вали за Вас і б демо підтрим вати
всі Ваші починання — запевнили
Ві тора Решетня а часни и засідання. — Нас д же заці авила
Концепція розвит міста Виш орода, маємо ба ато доповнень і
пропозицій". У відвертій розмові
небайд жі виш ородчани тор н лися стан місь о о ом нально о
осподарства, бла о строю міста,
облашт вання зони відпочин .
Зо рема, місь
рад ветеранів
д же т рб є розташ вання
омп'ютерних л бів, розважальних, тор івельних за ладів житлових б дин ах — для старшо о
по оління це неприп стимо. Д же
важливим вважають ветерани
рит альне поховання часни ів
бойових дій, створення меморіалів та підтримання
належном
стані мо ил визволителів міста.
В рай необхідно, на д м
часни ів засідання, від рити апте
для ветеранів і аптечний іос біля
автоб сної з пин и "Чай а", а
та ож зробити ціни на лі и прийнятними. А ще — для місь ої ради
ветеранів потрібне приміщення і
фінансова підтрим а.
Місь ий олова важно висл хав сі претензії, заяви і пропозиції, я і б д ть обов'яз ово враховані планах і діях місь ої влади.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №10
від 17 серпня 2006р.
Про с ли ання четверто о пленарно о засідання І сесії Виш ородсь ої місь ої ради V с ли ання.
Кер ючись п. 9 ст. 46 За он
У раїни "Про місцеве самовряд вання в У раїні" с ли ати четверте
пленарне засідання І сесії Вишородсь ої місь ої ради V с ли ання 2 вересня 2006 ро о 10.00
одині
вели ом залі засідань
адмінб дин за адресою: м. Вишород, пл. Шевчен а, 1, з наст пним поряд ом денним:
1. Земельні питання; 2. Про творення постійних омісій Виш ородсь ої місь ої ради V с ли ання;
3. Про затвердження особово о
с лад постійних омісій Виш ородсь ої місь ої ради V с ли ання;
4. Про творення ви онавчо о омітет , затвердження персонально о
с лад Виш ородсь ої місь ої ради
V с ли ання; 5. Про затвердження
Ре ламент Виш ородсь ої місь ої
ради V с ли ання.

прийомн сім'ю, надання дозволів на б дівництво, азифі ацію,
отримання редит під застав ,
проведення прое тно-виш
вальних робіт, надання дозволів
на розміщення зовнішньої
ре лами і перепрофілювання
приміщень, оренд земельних
діляно та нежитлових приміщень, оформлення права власності на вартири в новозб дованих б дин ах, фінансові
питання тощо.

Влас. інф.

2
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Чи вини ають зобов'язання
щодо ПДВ при отриманні
орендної плати від оренди
земель державної власності?
З ідно з пп. 5.1.17 За он
У раїни "Про подато на додан вартість" від 03.04.1997 р.
№ 168/97-ВР, від об ладання
ПДВ звільняються операції з
орендної плати за земельні
ділян и, що переб вають
власності держави або територіальної ромади, я що та а
орендна плата повністю
зарахов ється до відповідних
бюджетів.
Чи обов'яз ово реєстр ватися приватном підприємцю, я ий працює за спрощеною системою оподат вання, платни ом ПДВ при перевищенні ним обся
витор
300 тис. рн.?
Ні, починаючи з 30.06.2005 р.
не обов'яз ово. До и підприємець переб ває на спрощеній
системі оподат вання (зо рема, я що не дося обся
вир ч и 500 тис. рн. за алендарний рі ), він, відповідно до
У аз Президента У раїни
"Про спрощен систем оподат вання та облі
с б'є тів
мало о підприємництва" не є
платни ом подат
на додан

вартість (хоча й м ає право на
та
реєстрацію за власним
бажанням).
До валових витрат відноситься лише 50 % вартості
витрат на придбання пальномастильних матеріалів для
ле ових автомобілів. Чи
застосов ється це співвідношення та ож і при визначенні
подат ово о редит з ПДВ?
Ні. Починаючи з 31.03.2005 р.
подат овий редит не пов'язаний з валовими витратами. Він
с ладається із с м подат ів,
нарахованих (сплачених) платни ом подат
протя ом звітно о період в зв'яз з придбанням або ви отовленням
товарів та посл
з метою їх
подальшо о ви ористання в
оподат ов ваних операціях
межах осподарсь ої діяльності
платни а подат . Отже, я що
ле овий автомобіль ви ористов ється в оподат ов ваних
операціях межах осподарсьої діяльності платни а подат, платни має право на в лючення с ми ПДВ, сплачено о
зв'яз з придбанням пально о
для цьо о автомобіля, до с лад подат ово о редит відповідно о період .

Оле сій КОЧАТ

Вітаю
Володимира Ві торовича БАГРОВА
з 10-річчям одр ження!
Б дь сильним, м дрим і завзятим.
Щасливим із др жиною й дітьми.
Щоб др зів мав би ти ба ато
Й пова мав поміж людьми.
Здоров’я, щастя, мно их літ!
З пова ою
любляча жін а

З

№449

чим

Звертаємося за порадою.
НАК "Нафто аз У раїни"
направив листа олові Київсь ої обласної держадміністрації, в я ом висловлене
занепо оєння станом розрах н ів за спожитий природний
аз підприємств ом нальної
теплоенер ети и. Сит ація з
розрах н ами різ о по ірш ється в мовах зростання ранично о рівня цін за природний аз. З 1 травня нова ціна
для потреб підприємств ом нальної теплоенер ети и с лала 383,40 рн. за 1 тис. б. м,
а з 1 липня 2006 р., відповід-

Ремонт чи
Недавня пожежа в підвалі одноо з житлових б дин ів, наштовхн ла на питання: де ж ш ати
причин , хто винен і я цьо о нин ти?
У я ом стані підвали б динів нашо о міста, я поці авилася дире тора КПЖ і КГ Андрія
ВЕДМІДЯ
- Справді, є безліч проблем, я і
на опич вались ро ами і я і ми
сил своїх можливостей нама аємося виріш вати. У Виш ороді
80 % під'їздів і 40 % дахів потреб ють ремонт , що вже оворити
про підвали.
Одна з проблем, поля ає в том ,
що пра тично всі меш анці мають
підвалах омірчини, том підвали
зами аються. У наших працівни ів
люча до тих зам ів немає, том ,
оли трапляється аварія, доводиться вилам вати замо . Ми не всти аємо за пов вати нові, я меш анці
знов ставлять свої зам и.
— Що ж, по-вашом , стає
причинами пожеж, я і час від
час вини ають підвалах?
— Напр а в підвальних приміщеннях не повинна перевищ вати
36 В, але меш анці протя ють
собі тимчасові лінії, роблять освітлення, часом навіть стан и встановлюють. Усе це несан ціоновано і
збит ово, бо хто оплач є за ви ористан еле троенер ію? До то о ж,
та і тимчасові лінії часто спричинюють орот е зами ання і пожежі.
Щеоднієюпроблемоюнашихпідвалів є їх захаращеність непотрібними
старими речами. На Симонен а, 3 ми
іль а днів машинами вивозили сміття
з підвал однієї ромадян и. КПЖ і КГ
має витрачати на це свої ошти і час, я
ви вважаєте? Хіба це входить до наших
обов'яз івіпередбачено ошторисом?
Те,щомаєви он ватинашасл жба,
ми ви он ємо.
—Алежмеш анціплатятьза ом нальні посл и. Це ваш обов'язо .
— Та , я роз мію претензії, ло іч-

ідемо

но до Постанови Кабінет
Міністрів У раїни від 29.04.06 р.
№ 605, вона зросла до 686 рн.
за 1 тис. б. метрів:
"Врахов ючи сит ацію, що
с лалася, просимо зверн ти
особлив
ва
на не айне
ви онання прото ольно о
Рішення засідання КМУ від
11.05.06 р., з ідно з я им дор чено
держадміністраціям
забезпечити приведення тарифів на житлово- ом нальні
посл и до рівня е ономічно
об р нтованих, що дозволить
своєчасн та повн оплат
ви ористано о
аз .
До
почат
опалювально о сезон залишилось обмаль час ,
просимо вжити дієвих заходів
для забезпечення по ашення
забор ованості за спожитий
аз в попередніх опалювальних сезонах.
В іншом разі
Компанія,
відповідно до дор чень Президента та рішень Уряд
У раїни щодо недоп щення
безоплатно о відп с
природно о аз всім, без винят, припинить азопостачання
споживачам-боржни ам та не
дасть дозвол на поновлення
азопостачання".
З почат ом опалювально о
сезон ВРКП "Виш ородтепломережа" неодноразово відч вала тис
азових омпаній,
робила все для то о, щоб населення сплач вало бор и, навіть

Виш ород

в

апремонт?

но, що за роші, я і сплач ються,
вони хоч ть отрим вати я існі
посл и, але ж ідімо наз стріч
один одном !
Напри лад, оли на Київсь ій, 2
на дах ма азин "Панич" із ві он
ви идається сміття, а перші поверхи с аржаться, і ми повинні це прибирати, або на Київсь ій, 11-а
міш и зі сміттям летять прямо з
ві он, то, звісно, нашою роботою
б д ть завжди незадоволені.
Іще раз повторюся, ідімо наз стріч один одном !
Непо ано б ло б і до Дня незалежності, а тим паче, до Дня міста причеп рити свої подвір'я. Ми наймаємо осарів, щоб знищити амброзію, двірни и фарб ють онтейнери
для сміття, дитячі майданчи и, та
р бра є. Двірни ів для нормально о прибирання міста має б ти
півтори сотні, а їх і чотирьох десят ів
фа тично немає. Людей не влаштов є зарплатня, вони десятиліттями
заробляють вартири. Ми працюємо над придбанням спецодя , техні и, але елементарно бра є робочих р .
— Добре, а от до реда ції приходять люди. С ажімо, меш ан а
в. 20 б д. 1-б по в л. Симонена Тетяна Яніна принесла від ритий лист до Виш ородсь о о
місь о о олови. Вона с аржиться, що КПЖ і КГ Виш ородсь ої
місь ради не ви он є рішення
с д від 24.12.2004 р. та від
23.11.2005 р. щодо ремонт
дах озир ів, теплення зовнішньої стіни б дин тощо, а та ож
стосовно вн трішньо вартирно о
ремонт в в. 20 (заміна ерамічної плит и в т алеті, ванній імнаті та на хні, заміна пош оджено о пар ет в імнаті та на
хні, пола одження вентиляційної системи в вартирі, ремонт
надбал онно о озир а вартири,
ідроізоляція та теплення зовнішньої торцевої стіни вартири).

зим

через с дові ор ани (я з населенням, та і з місь ою владою), але за они не діють,
місь а рада то о час не відш од вала з місь о о бюджет
різниці між затвердженим
тарифом з н льовою рентабельністю (2 ро и) та витратами на надання цих посл .
Управління юстиції в м. Вишороді не працює з боржни ами, займається формальними
відпис ами, не ви он є рішень
с д . Ми зверталися в про рат р район по допомо
боротьбі з боржни ами, а
тепер звертаємось до ромадсь ості.
В отре повідомляємо, малозабезпечені сім'ї повинні отрим вати с бсидію, забор ованість при цьом рестр т риз ється.
Я зобов’язати боржни ів
ви он вати свій ромадянсь ий
обов'язо , щоб місто не залишилося без тепла? Я працювати в
мовах,
оли тя ар
забор ованості за посл и
теплопостачання ся ає 2 млн.
рн., а з 9 тис. споживачів
майже 2 тисячі жив ть за рах но інших ро ами?
В звяз з ростом цін на ГСМ,
еле троенер ію, вод ,
аз,
через
змін
мінімальної
зарплати орієнтовні тарифи
б д ть для м. Виш орода:
— вартість 1 Г ал — 180 рн.

— вартість опалення з розрах н на 1 м2 — 2,50 рн.
— вартість арячої води на 1
людин — 35 рн.
— вартість 1 м3 арячої води
за лічильни ом — 10 рн.
Звертаємо ва
олів ЖБК:
"Мая 2" — забор ованість за
теплопостачання 34, 5 тис. рн.;
"Е ран" — 64,6 тис. рн.; "Молодіжний" — 29 тис. рн.; "Дніпро"
— 36 тис. рн.; ОСББ Київсь ий
— 31,6 тис. рн. та 28,2 тис. рн.
Ще ірше проводять розрах н и за посл и теплопостачання житлові б дин и:
К р зова, 3-б — 84,6 тис. рн.;
Київсь а, 2 — 24 тис. рн.;
Шевчен а, 5-а — 34 тис. рн.;
Набережна, 6 —20 тис. рн.;
Набережна, 8 — 24 тис. рн.;
К р зова, 6 — 20 тис. рн.;
Гр шевсь о о, 6 — 42 тис. рн.;
Симонен а, 1-а — 33 тис. рн.;
Київсь а, 4 — 33 тис. рн.;
Мазепи, 1, 2 — 25 тис. рн.;
Л ова, 3 — 21 тис. рн.;
Мазепи, 13/9 — 25 тис. рн.;
Київсь а, 8 — 38 тис. рн.;
Симонен а, 4-а — 28 тис. рн.
На що сподіваються споживачі — незроз міло, бор и
по ашалися в ладами, надаються с бсидії.
Може, час ор анам місцево о
самовряд вання приймати самостійне рішення — про відповідальність нер хомістю?

Антоніна ВЕРЕЩАК

— За словами Яніної, в неї відрізано опалення за несплат . Квартира торцьова, опалюється еле трообі рівачами. Неопалювана вартира
— це незр чності не тіль и для її
меш ан и, а й для вартир нижньоо і верхньо о поверхів. На сьо одні
замовлена е спертиза в На оводослідниць ом інстит ті б дівельно о виробництва, щоб виявити
причини проті ання по рівлі та
воло их, по ритих риб ом стін.
Для інформації: в вартирн
плат входять поточні ремонти, а
дах, вентиляційна система, сантехні а підвалах тощо — це апремонт, на я ий чинним бюджетом
міста
ошти не передбачені.
На ально о апітально о ремонт
дахів потреб ють зо два десят и
ба атоповерхіво , в т. ч. і б д.1-б по
в л. Симонен а, і місь а влада відш ов є на це роші (та само, я і
на зливов аналізацію). То що ж
робити раніше — ремонт вартирі чи апремонт дах ?
За на азом № 59 від 14.08.1997 р.
Міністерства ом нально-житлово о осподарства, я ий затвердив "Типові норми час та норми
обсл ов вання для робітни ів і
виробничо о персонал , зайнятих
триманням житлово о фонд ",
штаті КПЖ і КГ мають б ти по рівельни и, маляри, шт ат ри, я их
зараз немає, бо це не передбачено ошторисом на 2006 рі . Ми
наймаємо фахівців або обходимось своїми силами. А меш анці,
що не платять за вартир , спо ійно орист ються тими посл ами,
що входять до вартплати (прибирання приб дин ової території,
вивезення сміття, вн трішньоб дин ові мережі: вода, аналізація),
й їх це не бентежить!..
КПЖ і КГ міняє стиль роботи,
вже є рез льтати, і час це по аже.

Інтерв'ю брала
Ярослава ТИМОШЕНКО

Ñèãíàëè ñëóæáè “02”
3 серпня в б дин 3 по в л.
Дніпровсь ій виявлено тр п. То о ж
дня наочно знайома особа
шахрайсь им шляхом заволоділа
рошима в с мі 24 000 рн.
5 серпня
ЦРЛ для надання
мед. допомо и б в доставлений р.
К. із діа нозом “ножове поранення”.
6 серпня невідомі особи нанесли тілесні ш одження р. Б.
8 серпня невідомі особи заволоділи автомобілем ВАЗ-2107,
я ий знаходився біля під’зд по
просп. Шевчен а. б д 9-а.
10 серпня надійшло повідомлення, що 1 серпня р. П. та Г.
шляхом вільно о дост п
із
вартири р. Ч. вчинили радіж
рошей.
То о ж дня невідома особа
шляхом вільно о дост п с оїла
радіж пап и з до ментами та
рошима в приміщенні ма азин
“ЕКОмар ет”.
В ніч з 11 на 12 серпня невідомі
особи заволоділи автомобілем р. К.

ÊÏÆ ³ ÊÃ ïîâ³äîìëÿº
Заяв и від населення з
10.08.06 р. по 16.08.06 р.

Сантехнічна дільниця:
надійшло— 78, ви онано— 70.
Еле тродільниця: надійшло —
69, ви онано — 64.
Ремб ддільниця: надійшло —
14, ви онано — 8.
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 мешанців.

Виш ород
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ПОНЕДІЛОК 21 серпня 2006 РОКУ

УТ-1
06.10, 06.30, 07.00, 08.00
Новини
07.05 Ера бiзнес
08.15, 23.35 Д/ф "Косово.
Громадянсь а вiйна"
09.00, 18.40, 21.25 Дiловий свiт
09.15 Т/с "Мач ха"
10.05 Т/с "Паст а"
11.15 Д/ф "Я — раїнець!"
11.45 Д/ф "Наша спадщина.
Храм раїнсь ої ни и"
12.15, 22.40 Сл жба розш
дiтей
13.00 Живе ба атство У раїни
13.20 Перехрестя
13.50 Далi б де...
15.05 М льтфільм
15.35 Iнди о
16.00 Ф тбол пляжний. Гранпрi Порт алiї. У раїна —
Францiя
17.05 Т/с "Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
18.30, 21.00 Новини
19.00 Х/ф "Плюмб м, або
небезпечна ра"
20.40 Вечiрня аз а
21.35 Спорт
22.00 Ле енди ф тбол
22.30 Сит ацiя

ТОНІС
06.00 Кл б-700
06.30, 07.20, 08.15, 14.50
Цей дивний свiт
07.00 Спецпрое т
07.40, 08.40, 18.40, 20.40,
00.15, 02.40 24 одини
07.55 Бан нота
08.05 Нер хомiсть
10.10 Розва и ба атiїв
11.15 М/ф "Са ра. Вiйна
свiтiв"
13.00 Цiл ом неймовiрно
13.30 Прилади i механiзми
13.55 Свiт природи ВВС
15.20, 04.35 Режисери
16.25 Мiста свiт
17.00 Х/ф "Торнадо"
19.15 Невiдомi живi об'є ти
19.40 Таємницi
21.20 Казино
22.15, 02.10 Свiтсь i хронi и
22.40 Таємницi вiйни
23.45 Енци лопедiя
таємниць
00.45 Х/ф "Свинар а i
паст х"

Телепро рама
1+1

06.30 Снiдано з 1+1
07.00 Веселi м льти +
Єралаш
08.00 Т/с "Джо ї"
09.00, 17.30 Т/с "Усi
жiн и — вiдьми"
10.00 Д/ф "Червоний
ренесанс"
11.00, 14.00, 19.30 ТСН
11.15 Т/с "5 хвилин до
метро"
12.05 Т/с "Ч жа родина-2"
13.00 Т/с "Др зi"
14.20 Т/с "Усе
враховано"
15.20 Т/с "Любов я
протистояння"
16.30, 02.55 С довi
справи
18.30 Т/с "Повернення
М хтара-2"
20.10 Т/с "5 хвилин до
метро"
21.05 Т/с "Божевiльня"
22.05 Х/ф "Пташ а на
дротi"
00.15 ТСН
00.50 Т/с "Мiсто
онтрастiв"

ICTV
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 Т/с
"За альмований
розвито "
08.45 Фа ти
09.10 Х/ф "Час на
вершинi"
11.15 На свою олов
12.15 Каламб р
12.45 Фа ти
13.05 Х/ф "Кате орiя-6.
День атастрофи"
16.35 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 "Затримання"
22.55 Фа ти
23.30 Х/ф "Тварю и з
безоднi"

3

ІНТЕР

ТРК ”КИЇВ”

ТЕТ

ЕНТЕР-ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

14.00 ВВС
15.00 КВН-2006
16.40 Че ай на мене
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 Х/ф "Амери ансь ий
нiндзя"
23.30 Кримiнал
00.05 Т/с "Прощальне
вiдл ння"
01.05 Т/с "Джей -2.0"
02.00 Перша е спедицiя

06.00, 15.00, 23.00
М льтфiльм
06.45 М льтфільм
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 "Хлопцi є
хлопцi"
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
15.30, 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 "Приятелi"
23.50 Т/с "Аш"
00.20 Київсь i мiнiатюри

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 "Соба ипожежни и"
16.00 Єралаш
16.30 Т/с "Район БеверлiХiллз"
17.30 Т/с "Першi
поцiл н и"
18.30 Вели е прання
21.00 Т/с "Район БеверлiХiллз"
22.00 Вi на
23.30 Т/с "Кiмната смiх "
00.30 Зроби менi смiшно!

06.00 Са ндтре и
07.10 Дитячий сеанс
08.30 Топ-10. Кiнотрейлери
08.55 Х/ф "Життя я
цир "
11.20 Корот ий метр
11.50 Х/ф "Татарсь ий
триптих"
14.20 Х/ф "Сльози
апали"
16.10 Корот ий метр
16.45 Дитячий сеанс
18.40 Х/ф "Вежа смертi"
20.40 Вечiрня аз а
21.00 Х/ф "Небезпечний
рейс"
23.05 Постер-шо
23.55 Опiвнiчна спе а
01.00 Х/ф "Двоє це
занадто"
02.55 Кiнотрейлери
04.15 Х/ф "Остання
пiсня Мiф не"

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 "Жiн а для
всiх"
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 Третья ов а —
дар безцiнний
16.35 Приватне життя
18.15, 00.30 Пс овсь ий
сполох. Сни про за блений
рад
20.45, 03.55 Т/с
"Червона апела"
21.30 Вiстi. С.-Петерб р
21.45, 05.15 С. Бодров-мол.
Кав азь ий полонений
22.25 Острови
23.20, 04.40 Вiстi +
00.00, 06.25 Театральний
архiв

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК ”УКРАЇНА”

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 Автопiлотновини
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 "Позитивнi дiти"
18.15 Територiя за он
18.45, 05.05 Київсь ий час
19.20, 20.15, 03.00 Новий час
19.50, 20.50, 23.00, 00.00,
00.45, 01.25, 05.20, 05.30 Час

05.30 Ран овий ви раш
07.00 Вi на
07.15 Т/с "Афромос вич"
08.00, 22.00 Вi на
08.15 Ш ачi. Водохреща
Владисвета. Золота стрiла
Батия
09.25 Заборонена зона
10.25 Телефiльм
11.00 Х/ф "Надбання
респ блi и"
13.50 Т/с "Повернення
М хтара"
15.00 Увесь свiт. За блений
флот Х билай-Хана
16.00 Непояснене. Зв'язо
заради виживання
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 Неспiвана пiсня
А. Герман
22.25 Т/с "Се ретнi
матерiали"

ТЕТ

С лад меблів
м. Виш ороді на
постійн робот
потрібен водій

автонавантаж вача
. Оплата офіційна
1300 рн. + премія.
Тел. 8 (050) 443-70-30
8 (050) 355-53-09.

№456

ГРТ МІЖНАРОДНЕ
06.30 Добро о ран !
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
04.00 Новини
10.05 Малахов +
11.15 Поле ч дес
12.15 Пiдводний свiт
13.00 Iншi новини
13.20, 02.40 Кримiнальна
Росiя
14.15 Мелодiї та ритми поросiйсь и
17.25, 01.30 Зроз мiти.
Простити
17.55, 04.05 Че ай на мене
18.55, 04.50 Т/с "Любов
я любов"
20.00, 01.00 Час
20.30 Т/с "Той, хто
примнож є см то "
21.35 Нехай оворять
22.35 Спецрозслiд вання
23.40 Дете тиви
00.10 Проти ночi
01.55 Д/ф "Космос.
Зворотний вiдлi "

УТ-1

1+1

ІНТЕР

ТРК “КИЇВ”

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 "Золота
лихоман а"
08.45 Ран овi поради
09.00, 18.40, 21.20 Дiловий
свiт
09.15 Т/с "Мач ха"
10.00 Т/с "Паст а"
11.10 Д/ф "З ордонiв
починається раїна"
11.30 Д/ф "За
Незалежнiсть платили
життям"
12.45 Ваш вихiд!
13.35 613. Єврейсь а
про рама
14.05 Територiя безпе и
15.05 М льтфільм
15.35 Iнди о
16.00 Ф тбол пляжний.
Гран-прi Порт алiї
17.05 Т/с "Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
18.30, 21.00 Новини
19.00 Х/ф "Молодша
Фаде"
20.40 Вечiрня аз а
21.45 Д/ф "Л ї де Фюнес"
22.40 Сит ацiя

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 "Червоний
ренесанс"
11.00 ТСН
11.15 Т/с "5 хвилин до
метро"
12.05 Т/с "Ч жа родина-2"
13.00 Т/с "Др зi"
14.00 ТСН
14.20 Т/с "Усе враховано"
15.20 Т/с "Любов я
протистояння"
16.20 Єралаш
16.30, 02.55 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 "Во онь з пе ла"
00.15 ТСН

07.00, 08.00, 12.00 Новини
07.30, 11.30 М льтфiльм
07.45 Уро и обережностi
08.15 ВВС. Усе про тварин
08.50 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
09.55 Х/ф "Парi з
чарiвницею"
12.15 Т/с "Таємнича
остя"
13.15 Х/ф "С пертеща
для невдахи"
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 Х/ф
"Амери ансь ий нiндзя-2.
Конфронтацiя"
23.25 Сл жба розш
дiтей
23.30 Т/с "Прощальне
вiдл ння"
00.30 Т/с "Джей -2.0"

14.00 Х/ф "Пеппi
Дов апанчоха"
15.30 СТН
15.40 Т/с "Жiн а з
ароматом ави"
16.30 Д/с "Пата онiя —
пiвденна земля"
17.00 Е ономiчний вiсни
17.30, 20.30, 23.30 СТН
17.50 Д/с "Подорож нав оло
свiт "
18.20 Я — раїнець!
18.50 Свiт бiзнес
19.00 У центрi ва и
21.05 5 хвилин
21.15 Х/ф "Останнiй
идо "
22.50 Форм ла здоров'я
23.10 Споживач
23.50 Т/с "Аш"
00.20 Х/ф "Приятелi"

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

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 Т/с "За альмований
розвито "
08.45 Фа ти
09.10 Т/с "Мисливець за
старовиною"
10.10 Т/с "А ентство
"Мiсячне свiтло"
11.15 Т/с "Каменсь а"
12.15, 13.05 Каламб р
12.45 Фа ти
13.20 Т/с "Полiцейсь i на
велосипедах"
14.15 Т/с "Мисливець за
старовиною"
15.20 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 "Людина
президента"

08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
04.00 Новини
10.05 Малахов +
11.15, 20.30 Т/с "Той,
хто примнож є см то "
12.15 Пiдводний свiт
13.00 Iншi новини
13.20, 02.40 Кримiнальна
Росiя
14.15, 21.35 Нехай оворять
15.15 Фабри а зiро .
Най раще
17.25, 01.30 Зроз мiти.
Простити
17.55, 04.05 Федеральний
с ддя
18.55, 04.50 Т/с "Любов
я любов"
20.00, 01.00 Час
22.35 Д/ф "Бiзнес на
поло ах"
23.40 Дете тиви
00.10 Проти ночi
01.55 Д/ф "Космос.
Зворотний вiдлi "
03.05 Повернення додом
05.45 Т/с "Талiсман"

06.00 Кл б-700
06.40, 07.40, 08.40, 18.40,
20.40, 00.15, 02.40 24
одини
07.10, 08.15, 14.30 Цей
дивний свiт
07.55 Бан нота
08.05 Нер хомiсть
09.10, 21.20 Казино
10.10, 22.15, 02.15 Свiтсь i
хронi и
10.40, 13.40 Свiт природи
ВВС
11.35, 16.05 Мiста свiт
12.05 Цiл ом неймовiрно
12.40, 19.15 Невiдомi живi
об'є ти
13.05, 23.45 Енци лопедiя
таємниць
15.00, 04.35 Режисери
16.40, 22.45 Таємницi вiйни
17.40, 19.45 Таємницi
00.45, 03.05 Т/с
"Во неборцi"
05.30 Адреналiн
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14.00 М льтфiльм
15.00 М/с "Малень i
с пер ерої"
15.30 М/с "Соба ипожежни и"
16.00 Єралаш
16.30 Т/с "Район БеверлiХiллз"
17.30 Т/с "Першi
поцiл н и"
18.00 Дивись!
18.30 Вели е прання
19.30 Дiм-2
20.30 М льтфiльм
21.00 Т/с "Район БеверлiХiллз"
22.00 Вi на
23.00 Дивись!
23.30 Т/с "Кiмната смiх "
00.00 Дiм-2
00.30 Зроби менi смiшно!
Потрібні ОХОРОНЦІ 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
без ш ідливих звичо 05.00 Сiм новин
01.15, 02.15, 03.15, 04.15,
на автостоян ,
05.15, 06.00 Сьоме небо
01.30, 02.30, 03.30, 04.30,
доба/дві
Тел. (04496) 25-047, 05.30 Новини спорт
01.45, 02.45, 03.45, 04.45,
(04496) 22-227 №457 05.45 Семеро VJ

06.10, 18.45, 05.05
Київсь ий час
06.20, 09.55, 12.35, 13.55,
23.50 О ляд преси
06.30, 07.10, 08.10, 12.20,
22.40, 00.35, 04.55 Бiзнесчас
06.40, 07.40, 08.40, 22.30,
07.00 — 09.00 Час новин.
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 "Позитивнi дiти"
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

СТБ
05.30 Ран овий ви раш
07.00 Вi на
07.15 Т/с "Афромос вич"
08.00 Вi на
08.15 Неспiвана пiсня
А. Герман
10.05 С ботнiй вечiр
12.05 Х/ф "Народжена
революцiєю"
13.50 Т/с "Повернення
М хтара"
15.00 Увесь свiт. Таємниця
алеона-привида
16.00 Непояснене.
Таємницi пiрамiд
17.00 Нав оло свiт
18.00 Вi на
18.15 Т/с "К ла iн i
партнери"
19.00 Х/ф "А вранцi вони
про ин лися"
21.00 Спецрозслiд вання.
Квартирнi шахраї
22.00 Вi на
22.25 Т/с "Се ретнi
матерiали"
23.25 Генсе и. Я добивали
Хр щова?

06.35 Х/ф "Третє
бажання"
08.40,14.55 Т/с
"Сабрина -- юна вiдьма"
09.15 Т/с "Сiмей а
Ролданів"
10.20 К нст амера
11.20 Х/ф "При оди
нянь и"
13.30 Репортер
13.55 М льтфільм
14.20 М/с "Злю и-бобри"
15.25 Обш i побачення
15.55 Т/с "Бiляв а
ниж овiй рамницi"
16.30 Т/с "Я с азав
Джим"
17.00 Х/ф "Хлопчи и i
дiвчат а"
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 "Морсь а
при ода"

ЕНТЕР -ФІЛЬМ
06.00 Са ндтре и
07.10 Дитячий сеанс
08.55 Х/ф "Вежа
смертi"
10.50 Постер-шо
11.05 Х/ф "Життя я
цир "
13.40 Х/ф "Iван та
обила"
15.40 Постер-шо
16.15 Дитячий сеанс
18.40 Х/ф "Вели ий
бос"
20.40 Вечiрня аз а
21.00 Х/ф "Та
тримати... Любiть не
одно о"
23.10 Фотосесiя
00.00 Опiвнiчна спе а
01.05 Х/ф
"Небезпечний рейс"
02.35 Кiнотрейлери
04.40 Х/ф "Воротар"

06.00 Х/ф "Крiзь терни
до зiро "
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
13.30 Г мор. Коли фiнанси
спiвають романси
15.30 Подiї
16.00 Срiбний апельсин
17.00, 21.00 Подiї
17.40 Т/с "Жiн а
дзер алi"
18.40 Т/с "Др жна
сiмей а"
19.40 ТБ-про рама
20.20 Щиросердне
зiзнання
21.50 Х/ф "Казино"
02.00 Щиросердне
зiзнання

РТР-ПЛАНЕТА

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

07.00 ТК "Вiстi"
10.00, 17.25, 01.30 Т/с
"Приречена стати зiр ою"
10.45, 20.00, 02.15 Т/с
"Вовчиця"
11.30 Острови
12.15, 20.45, 03.55 Т/с
"Червона апела"
13.00, 16.00, 19.00, 03.00
Вiстi
13.35 Т/с "Вiчний по ли "
14.40 М льтфiльм
15.10, 23.40, 04.55 Новини
льт ри
16.35 Приватне життя
18.15, 00.30 Я енерал
Маннер ейм двох енералiв
обд рив
21.30 Вiстi. С.-Петерб р
21.50, 05.15 Народити
в ндер iнда
22.40 Апо риф
23.20, 04.40 Вiстi +
00.00, 06.25 Театральний
архiв

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК “УКРАЇНА”

06.10 Х/ф "Знов 18!"
14.00 Репортер
14.20 М/с "Злю и-бобри"
14.55 Т/с "Сабрина —
юна вiдьма"
15.20 Обш i побачення
15.50 Т/с "Бiляв а
ниж овiй рамницi"
16.20 Т/с "Я с азав
Джим"
16.55 Т/с "П'ятiрнята"
17.20 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"
22.05 Х/ф "Тиша
штанях"
00.20 Репортер
00.30 Спортрепортер
00.40 Х/ф "В лиця
Сансет"
03.50 Репортер
04.00 Т/с "Моє др е я"
05.40 М/с "Злю и-бобри"

06.00 Д/ф "Боїн 007.
На азано знищити"
06.30 Подiї
07.20 Срiбний апельсин
07.50 Т/с "Жiн а
дзер алi"
09.00 Ф тбол в особах
09.40 М льтфiльм
10.00 Т/с "Др жна
сiмей а"
12.10 ТБ-про рама
13.00 Подiї
13.30 Х/ф "Вище
райд и"
15.30 Подiї
16.00 Срiбний апельсин
17.00, 21.00 Подiї
17.40 Т/с "Жiн а
дзер алi"
18.40 Т/с "Др жна
сiмей а"
19.40 Щиросердне
зiзнання
21.50 Х/ф "Пiсля
шторм "
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Виш ород

06.00
Е НСа
Т Ендтре
Р - Ф ІиЛ Ь М
ТЕТ
07.10 Дитячий сеанс
06.00 Са ндтре и
06.30, 11.30, 18.00, 23.00
Дивись!
07.10 Дитячий сеанс
07.00 М/с "Черепаш и08.50 Х/ф "Iван та
нiндзя"
обила"
07.30, 12.00, 19.30, 00.00
Дiм-2
10.35 Фотосесiя
08.30 Т/с "Першi поцiл н и"
11.10 Х/ф "Вели ий
09.00, 14.00, 20.30
бос"
М льтфiльм
09.30 Вели е прання
13.55 Х/ф "Чорна
10.30 Т/с "Район Мелро з"
долина"
13.00 М/с "Веселi мелодiї"
15.50 Фотосесiя
15.00 М/с "Малень i
с пер ерої"
16.05 Дитячий сеанс
15.30 М/с "Соба и18.20 Х/ф "Гра смертi"
пожежни и"
20.35 Вечiрня аз а
16.00 Єралаш
16.30 Т/с "Район
21.00 Х/ф "Венецiя,
Беверлi-Хiллз"
мiсяць i ти"
17.30 Т/с "Першi
23.55 Опiвнiчна спе а
поцiл н и"
18.30 Вели е прання
01.05 Х/ф "Та
21.00 Т/с "Район
тримати... Любiть одне
Беверлi-Хiллз"
одно о"
22.00 Вi на
23.30 Т/с "Кiмната смiх " 02.40 Кiнотрейлери
00.30 Зроби менi смiшно!
04.15 Х/ф "Дiвчина
01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
моєї мрiї"
05.00 Сiм новин

УТ-1

1+1

ІНТЕР

ТРК ”КИЇВ”

06.00 Добро о ран ,
У раїно!
07.05 Ера бiзнес
07.40 Ера-е спрес
08.45 Ран овi поради
09.00, 18.40, 21.20
Дiловий свiт
09.15 Т/с "Мач ха"
10.00 Т/с "Паст а"
11.10 Д/ф "С р т.
У раїнсь ий а цент"
11.35 Д/ф "Олена
Юр овсь а. Цiна золота"
12.20 Сл жба розш
дiтей
12.50 Край
13.05 Народна сл жба
порят н — 01
13.25 Авiасалон
13.40 В остях ...
14.55 М льтфільм
15.20 Iнди о
15.40 Мiстеч о Надiя
16.00 Ф тбол пляжний.
Гран-прi Порт алiї
17.05 Т/с "Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
18.30, 21.00 Новини
18.55 Фестиваль
"У раїнсь ий спiв свiтi"
20.30 Вечiрня аз а
20.45 Ме алот
21.30 Спорт
21.45 Д/ф "Уро и сябрiв"

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 "Червоний
ренесанс"
11.00 ТСН
11.15 Т/с "5 хвилин до
метро"
12.05 Т/с "Ч жа родина2"
13.00 Т/с "Др зi"
14.00, 19.30 ТСН
14.20 Т/с "Усе враховано"
15.20 Т/с "Любов я
протистояння"
16.20 Єралаш
16.30, 03.35 С довi справи
17.30 Т/с "Усi жiн и —
вiдьми"
18.30 Т/с "Повернення
М хтара-2"
20.10 Т/с "5 хвилин до
метро"
21.10 Т/с "Божевiльня"
22.15 Х/ф "Наречений
напро ат"

06.40, 07.50, 11.50
М льтфiльм
07.00, 08.00, 12.00 Новини
07.25 Сiм'я вiд А до Я
08.15 Бадьоро о ран !
08.55 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
10.00 Х/ф "Малень а
принцеса"
12.15 Т/с "Таємнича
остя"
13.10 Х/ф "С пертеща
для невдахи"
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
21.25 Iнтерспорт
21.35 Х/ф
"Амери ансь ий нiндзя-3.
Криваве полювання"
23.25 Сл жба розш
дiтей
23.30 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, 10.30, 13.00, 15.00
М льтфiльм
09.00 Дiм живих iсторiй
09.20 Х/ф "Пеппi
Дов апанчоха"
11.10, 15.40 Т/с "Жiн а
з ароматом ави"
12.10 Т/с "Тiнь"
13.30 Х/ф "Пеппi
Дов апанчоха"
14.40 М зей iно
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
"Полiцейсь ий"
23.00 Чорний вадрат
23.50 Т/с "Аш"
00.20 Х/ф "Останнiй
идо "

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК”УКРАЇНА”

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, 19.00,
00.35, 03.00 24 одини.
Спорт
07.10, 08.15, 14.30 Цей
дивний свiт
07.55 Бан нота
08.05 Нер хомiсть
09.10, 21.20 Казино
10.10, 22.15, 02.15 Свiтсь i
хронi и
10.40, 13.35 Свiт природи
ВВС
11.35, 16.00 Мiста свiт
12.10 Цiл ом неймовiрно
12.40, 19.15 Невiдомi живi
об'є ти
13.05, 23.45 Енци лопедiя
таємниць
15.00, 04.35 Режисери
16.40, 22.50 Таємницi вiйни
17.40, 19.40 Таємницi
00.40, 03.05 Т/с
"Во неборцi"
05.30 Адреналiн

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 Т/с "За альмований
розвито "
08.45, 12.45. 18.45 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
13.20 Т/с "Полiцейсь i на
велосипедах"
14.25 Т/с "Мисливець за
старовиною"
15.25 Т/с "Марш
Т рець о о"
16.35 Т/с "В лицi
розбитих лiхтарiв"
17.35 Т/с "Каменсь а"
19.25 Т/с "Меди и"
19.55 Т/с "В лицi
розбитих лiхтарiв"
20.55 Х/ф "Серце воїна"

08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
04.00 Новини
10.05 Малахов +
11.15, 20.30 Т/с "Той,
хто примнож є см то "
12.15 Пiдводний свiт
13.00 Iншi новини
13.20, 02.40 Кримiнальна
Росiя
14.15, 21.35 Нехай
оворять
15.15 Концерт "Смiх, та й
одi"
17.25, 01.30 Зроз мiти.
Простити
17.55, 04.05 Федеральний
с ддя
18.55, 04.50 Т/с
"Любов я любов"
20.00, 01.00 Час
22.35 Д/ф "Михайло Коло.
Убивство за за онами
жанр "
23.40 Дете тиви
00.10 Проти ночi

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

05.30 Ран овий ви раш
07.00 Вi на
07.15 Т/с "Афромос вич"
08.00 Вi на
08.15 Спецрозслiд вання.
Квартирнi шахраї
09.55 Х/ф "А вранцi
вони про ин лися"
11.55 Т/с "Народжена
революцiєю"
13.50 Т/с "Повернення
М хтара"
15.00 Увесь свiт. Китайсь а
спадщина. Тор овельнi
вiйни вiд ритом морi
16.00 Непояснене. Мiфи
про вампiрiв
17.00 У пош ах при од
18.00 Вi на
18.15 Т/с "К ла iн i
партнери"
19.00 Х/ф "Божевiльнi
пере они"
20.50 Ф тбол. Лi а
чемпiонiв. "Фенербахче"
— "Динамо" (К)
23.00 Вi на
23.25 Генсе и. Я добивали
Хр щова?
00.45 Вели а п'ятiр а

06.05 Т/с "ЕйрАмери а"
06.55 Х/ф "При оди
пса Жовто о"
08.25, 14.55 Т/с
"Сабрина — юна
вiдьма"
08.50 Бернарди
09.05 Т/с "Сiмей а
Ролданів"
10.15 Т/с "Убивча
сила"
11.30 Х/ф
"Нес iнченнi iсторiї"
13.30 Репортер
13.55 М льтфільми
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"

06.00 Д/ф "Iм'ям революцiї"
06.30 Подiї
07.20 Срiбний апельсин
07.50 Т/с "Жiн а
дзер алi"
09.00 Щиросердне зiзнання
09.40, 06.00 М льтфiльм
10.00 Т/с "Др жна
сiмей а"
12.10 Щиросердне зiзнання
13.00 Подiї
13.30 Х/ф "Вище
райд и"
15.30, 17.00, 21.00 Подiї
16.00 Срiбний апельсин
17.40 Т/с "Жiн а
дзер алi"
18.40 Т/с "Др жна
сiмей а"
19.40 ТБ-про рама
20.20 Щиросердне зiзнання
21.30 Ф тбол. Лi а
чемпiонiв. "Ле iя" —
"Шахтар"
00.00 Подiї свiтi
00.25 Х/ф "Пiсля шторм "
02.30 Подiї

УТ-1

1+1

ІНТЕР

ТРК ”КИЇВ”

ТЕТ

ЕНТЕР-ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

06.00 Добро о ран ,
У раїно!
06.15, 07.20 Православний
алендар
06.20, 23.00 Д/ф "Iван
Фран о"
07.25 Х/ф "Дванадцять
стiльцiв"
08.40, 12.00 Урочистостi,
присвяченi 15-рiччю
незалежностi У раїни
11.00 Точ а зор
11.30 Д/ф "Доро а
В'ячеслава Чорновола"
13.00 Д/ф "Спортивнi
вершини незалежностi"
13.30 Д/ф "М зи а я
до аз"
14.30 Точ а зор
14.45 У раїнцi за
ордоном
15.45 Точ а зор
16.00, 19.00, 21.30
Урочистостi i онцерт, до
Дня незалежностi У раїни
17.00 Ви ли и для У раїни
18.00 Д/ф "Полiтичний
прое т "У раїна"
18.30 Точ а зор
21.00 Новини
22.30 Далi б де...
22.55 Трiй а. Кено
23.55 Х/ф "Дванадцять
стiльцiв”

06.30 Х/ф "Подви
розвiдни а"
08.10 Х/ф "Ба ата
наречена"
10.00 Д/ф "Подорожнi"
10.15 Д/ф "Маша Арчер"
10.45 Д/ф "Дисиденти"
12.00 Х/ф "Атентат"
13.55 Д/ф "Собор на
ровi. Ц ер а для
оменданта. Народження
вели о о блеф "
15.05 Х/ф "Нес орений"
17.10 Концерт "Хорошi
пiснi"
18.55 Шо
19.30 ТСН
20.05 ТСН. ПроСпорт
20.10 Телетрi мф
22.30 Х/ф "Залiзна
сотня"
00.30 Дис оте а Юрмала
02.30 Х/ф "Фаворит"
05.00 Х/ф
"Сорочинсь ий
ярмаро ”

06.05 Х/ф "Летюча
миша"
08.30 М/ф "Енеїда"
10.00 Спецвип с .
"Останнє лiто дитинства"
11.20 Концерт
Ю. Рибчинсь о о "Любив.
Люблю. Б д любити"
14.15 М/ф "При оди
оза iв"
15.15 М з/фільм
"Сорочинсь ий ярмаро "
17.20 I ри патрiотiв-2
18.55 Х/ф "Шо
Тр мена"
21.00 Подробицi
21.25 Iнтерспорт
21.35 Х/ф "Жiноча
робота з ризи ом для
життя"
00.10 Умерти вiльним
00.45 Х/ф "Прощання
з Каїром"
03.05 Х/ф "Повинний
б ти понi"
04.35 М/ф "Енеїда"
05.45 М льтфiльм

06.00 Х/ф "Вечорницi"
07.30, 15.30, 17.30, 20.30
СТН
08.05, 22.00 5 хвилин
08.20 Одвiчнi iстини
08.30, 13.00, 15.00, 17.00
М льтфiльм
09.00 Молебен за У раїн
10.00 Х/ф "Пеппi Дов а
Панчоха"
11.10, 15.40 Т/с "Жiн а
з ароматом ави"
12.00 Плац- онцерт
вiйсь ових ор естрiв
13.30 Х/ф "Наречена"
16.30 Спiває Г. Гар ша.
У раїнсь i пiснi
17.50 Д/с "Подорож
нав оло свiт "
19.00, 21.00 День незалежностi
У раїни. Концерт, присвячений
15-рiччю незалежностi У раїни
22.10 Х/ф "Б йна"
00.30 Х/ф
"Полiцейсь ий"

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, 13.00 М льтфiльм
09.00, 20.30 М льтфiльм
09.30 Х/ф "Ма сим а"
14.00 Х/ф "Золота
лихоман а"
16.00 Х/ф "К р'єр на
Схiд"
18.30 М льтфiльм
21.00 Х/ф "Кiль а
любовних iсторiй"
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

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 Кл б-700
06.40, 07.40, 08.40, 18.40,
20.40, 00.15, 02.40 24
одини
07.10, 08.15, 14.30 Цей
дивний свiт
07.55 Бан нота
08.05 Нер хомiсть
09.10, 21.20 Казино
10.10, 22.15, 02.15
Свiтсь i хронi и
10.35, 13.35 Свiт природи
ВВС
11.30, 16.05 Мiста свiт
12.05 Цiл ом неймовiрно
12.35, 19.15 Невiдомi живi
об'є ти
13.05, 23.45 Енци лопедiя
таємниць
15.00, 04.35 Режисери
16.40, 22.50 Таємницi
вiйни
17.40, 19.40 Таємницi
00.40, 03.05 Т/с
"Во неборцi"
05.30 Адреналiн

05.35 Х/ф "Тiнi заб тих
пред iв"
07.15 М/ф "Енеїда"
08.45 Х/ф "Швид iсть
польот "
10.45 Х/ф "Жiн ам ш етер"
12.45 Фа ти
13.05 Х/ф "Мавпячий
ороль"
14.10 М льтфiльм
14.55 Х/ф "Облад н и
Бо а"
16.50 Х/ф "Залишайтеся
з нами"
18.45 Фа ти. Вечiр
19.05 Х/ф "День
незалежностi"
22.10 Х/ф "Вишневi ночi"
00.10 Х/ф "Тариф за
мiсячне свiтло"
02.00 Х/ф "Дон Кiхот, або
Останнiй лицар"
03.30 Х/ф "Iсторiя
потилични а"
04.00 Х/ф "Мелодiя на
два олоси"

08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
04.00 Новини
10.05 Малахов +
11.15, 20.30 Т/с "Той, хто
примнож є см то "
12.15 Пiдводний свiт
13.00 Iншi новини
13.20 Кримiнальна Росiя
14.15, 21.35 Нехай оворять
15.20 Бiс вiт
17.25, 01.30 Зроз мiти.
Простити
17.55 Федеральний с ддя
18.55, 04.50 Т/с "Любов
я любов"
20.00, 01.00 Час
22.35 Д/ф "Е страсенси"
23.40 Дете тиви
00.10 Проти ночi
02.00 Д/ф "Гени й iнтеле т"
02.25 К бо мор
05.45 Т/с "Талiсман"

06.10, 18.45, 05.05 Київсь ий
час
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
20.00, 21.00, 04.00 Час
22.00, 02.30 За рита зона

05.45 Ран овий ви раш
07.20 У пош ах при од
08.35 Х/ф "При оди
Б ратiно"
11.20 Х/ф "Подви
розвiдни а"
13.15 Т/с "Народжена
революцiєю"
17.00 Щербиць ий
18.05 Х/ф "Во нем i мечем"
22.00 Х/ф "Собаче серце"
00.50 Вели а п'ятiр а

06.35 Х/ф "Нес iнченнi
iсторiї"
08.05 Т/с "Убивча

Компанія

запрош є на робот
енер ійних людей з
Виш орода, Димера,
Іван ова на посад
менеджера з продаж
по Київсь ій області.
Наявність автомобіля
обов'яз ова,
бензин+амортизація.
Співбесіда: п'ятниця
з 12.00 до 17.00,
м. Київ, в л.
Тарасовсь а, 19-б.
Те л : 8 (044) 289-73-97,
8 (066) 150-41-13 №459

06.00 Са ндтре и
07.10 Дитячий сеанс
08.45 Х/ф "Чорна
долина"
11.10 Х/ф "Венецiя,
мiсяць i ти"
13.25 Х/ф "Гра
смертi"
16.15 Дитячий сеанс
18.45 Х/ф "Заст пни "
20.40 Вечiрня аз а
21.00 Х/ф "В раденi
поцiл н и"
23.10 Завтрашнє iно
00.00 Опiвнiчна спе а
01.05 Х/ф
"Мадем азель
Стриптиз"
02.50 Кiнотрейлери
04.45 Х/ф "Чорний
дра он"

сила"
09.10 Х/ф "Моя
дiвчин а"
11.15 Т/с "Один за
всiх"
14.30 Х/ф "Нес iнченнi
iсторiї-2"
16.40 Х/ф
"Напролом!"
19.00 Репортер
19.10 Спортрепортер
19.20 Т/с "Солдати"
20.15 Т/с "Солдати-2"
23.25 Спортрепортер
23.30 Швид ий ол!
23.40 Х/ф "Лiсови "
01.35 Х/ф
"Напролом!"
03.20 Репортер
05.00 Т/с "Моє др е я"

РТР-ПЛАНЕТА
07.00 ТК "Вiстi"
10.00, 17.25, 01.30 Т/с
"Приречена стати зiр ою"
10.45, 19.35, 02.15 Т/с
"Вовчиця"
11.30 До ментальна
амера
12.15, 20.20, 03.30 Т/с
"Червона апела"
13.00, 16.00, 19.00, 03.00
Вiстi
13.35 Т/с "Вiчний по ли "
15.10, 23.40, 04.55 Новини
льт ри
15.30, 06.00 Хто там...
16.35 Приватне життя
18.15, 00.30 А. Кадиров.
Останнiй парад переможця
21.05, 04.15 Бать iвщина i
долi
21.50, 05.15 Битва за
Мiсяць. Мiсяцехiд проти
астронавтiв
22.40 Романти а романс
00.00, 06.25 Театральний
архiв

07.00 ТК "Вiстi"
10.00, 17.25, 01.30 Т/с
"Приречена стати
зiр ою"
10.45, 20.00, 02.15 Т/с
"Вовчиця"
11.30 Чорнi дiри. Бiлi плями
12.15, 20.45, 03.55 Т/с
"Червона апела"
13.00, 16.00, 19.00, 03.00
Вiстi
13.35 Т/с "Вiчний
по ли "
14.55 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.
"Хр щов и"
21.30 Вiстi. С.-Петерб р
21.50, 05.15 В. Ми ля.
Бомба для спiва а
22.40 Епiзоди
23.20, 04.40 Вiстi +
06.00 Д/ф "Росiйсь а дивiзiя
ТРК “УКРАЇНА”
SS"
06.30 Подiї
07.20 Т/с "Др жна
сiмей а"
09.00 Подiї
09.50 Срiбний апельсин
11.00 Х/ф "Слiдопит"
12.40 Концерт
16.00 Х/ф "Серцеїд и"
18.30 Ф тбол. К бо
UEFA. "Вiсла" —
"Чорноморець"
20.30 Щиросердне зiзнання
21.00 Подiї
21.50 М з/фільм
"Сорочинсь ий ярмаро "
00.00 Подiї свiтi
00.20 Х/ф "Останнiй меч
сам рая"
03.00 Подiї
03.20 Подiї. Спорт
03.30 Телетеатр
04.30 Подiї
04.50 Подiї. Спорт
05.00 Х/ф "Слiдопит"
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УТ-1

1+1

ІНТЕР

ТРК ”КИЇВ”

ТЕТ

06.00 Добро о ран ,
У раїно!
07.00 Х/ф "Дванадцять
стiльцiв"
08.20 Рiдна домiв а
08.30 Б дiвельний
майданчи
08.45 Ран овi поради
09.05 Т/с "Мач ха"
09.50 Т/с "Паст а"
10.55 Д/ф "Iван Фран о i
Київ"
11.15 Х/ф "Тримайся,
озаче!"
12.35 Х/ф "Ро -н-рол для
принцес"
13.45 М льтфiльм
14.15 Наша пiсня
15.05 Т/с "Червоне i
чорне"
17.10 Фестиваль
19.20 Х/ф "Мамай"
20.45 Трiй а. Кено
21.00 Новини
21.35 Ф тбол. С пер бо
UEFA. "Барселона" —
"Севiлья"
23.45 Х/ф "Дванадцять
стiльцiв"

06.30 Х/ф "Весна"
08.30 М льтфiльм
09.20 Телетрi мф
12.25 М/ф "Кр тi дiвчата"
14.00 Концерт "Хорошi пiснi"
15.45 Т/с "Приб льцi в
Америцi"
17.35 Веселий вечiр
"Аншла "
19.30 ТСН
20.05 ТСН. ПроСпорт
20.10 Т/с "5 хвилин до
метро"
21.10 Т/с "Божевiльня"
22.10 Х/ф "Iмперiя
вов iв"
00.40 Дис оте а Юрмала
02.30 Х/ф "Натал а
Полтав а"
03.40 Х/ф "У тил
воро а"
04.40 Веселий вечiр
"Аншла "
06.10 М/ф "С пер ни а"

06.05 М/ф "При оди
оза iв"
06.45 Х/ф "Красиве
життя"
08.45 М/с "Чорний плащ"
09.40 Х/ф "Штепсель
женить Тарап нь "
11.15 М/ф "При оди
оза iв"
11.55 Х/ф "А ент Коді
Бен с"
14.00 З чо о починається
держава
14.55 Бенефiс Лолiти
"Менi 41. А хто дасть?"
17.10 I ри патрiотiв-2
18.45 Х/ф "Б льварна
об ладин а"
21.00 Подробицi
21.25 Iнтерспорт
21.35 Фестиваль
"Юрмала-2005"
23.30 Усе для тебе
00.30 Х/ф "Громове
серце"
02.45 Х/ф "Пiд тя арем
до азiв"
05.40 М льтфiльм

06.00 Х/ф "Я ш али
Тиш "
07.30, 15.30, 17.30, 20.30,
23.30 СТН
08.05, 21.10 5 хвилин
08.20 Одвiчнi iстини
08.30, 10.40, 15.00, 16.30
М льтфiльм
09.00 Дiм живих iсторiй
09.20 Х/ф "Наречена"
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 "Таємна
фортеця"
17.00 Споживач
17.50 Подолання
18.10 Д/с "Подорож
нав оло свiт "
18.50 Х/ф "Н i"
21.00 Вечiрня аз а
21.15 Х/ф "Хоч , щоб
вiн поверн вся"
23.00 Київ ласичний
23.50 Х/ф "Грай для
мене"

06.30, 11.30, 18.00, 23.00
Дивись!
07.00 М/с "Чарiвнi аз и"
07.30, 12.00, 19.30, 00.00
Дiм-2
08.30 М/с "За iн "Гала ти а"
09.00, 20.30 М льтфiльм
09.30 Єралаш
10.00 М/с "Веселi мелодiї"
10.30 Ти — с пермодель-2
13.00 Т/с "Саммерленд"
14.00 Х/ф "Капiтан
Збреши- олова"
16.00 Т/с "Неш Бриджес"
17.00 Ти — с пермодель-2
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

ТОНІС

ICTV
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НОВИЙ КАНАЛ

ТРК ”УКРАЇНА”

05.30 Ран овий ви раш
07.05 Т/с "Афромос вич"
08.05 Х/ф "Во нем i
мечем"
12.00 Х/ф "Собаче
серце"
14.55 Увесь свiт. Невiдома
iсторiя пiратсь о о золота
16.00 Непояснене. Ураженi
блис ав ою
17.00 У пош ах при од
18.05 Т/с "К ла iн i
партнери"
19.00 Очевидець.
Неймовiрнi iсторiї
20.00 При оломшливi
ре орди свiт . Найдивнiшi
механiзми
21.00 Незба ненно, але
фа т
22.00 Х/ф "Горець.
Кiнець ри"
23.50 Таємницi столiття.
Смерть поета
00.40 Вели а п'ятiр а

06.50 Сл жба розш
дiтей
06.55 Х/ф "Нес iнченнi
iсторiї-2"
08.35 Т/с "Один за всiх"
10.40 Х/ф "Потрiбнi
люди"
12.55 Х/ф "Нес iнченнi
iсторiї-3"
15.00 Х/ф "Рот на замо "
16.55 Х/ф "Уся справа
пляшцi"
19.00 Репортер
19.10 Спортрепортер
19.20 Т/с "Солдати-2"
23.25 Се с
00.00 Спортрепортер
00.05 Х/ф "Помста
Пороття"
02.00 Х/ф "Крамер проти
Крамера"
03.40 Репортер
05.20 Усмiхнiться, вас
знiмають!
05.45 Т/с "Моє др е я"

06.30 Подiї
07.00 Подiї. Спорт
07.20 Т/с "Др жна
сiмей а"
09.00 Подiї
09.30 Подiї. Спорт
09.50 Срiбний апельсин
11.00 Х/ф "Ди е
охання"
13.45 Х/ф "Серцеїд и"
16.15 Концерт "Прощавай,
лiто!"
18.00 М з/фільм
"Сорочинсь ий ярмаро "
20.00, 21.50 Г мор. Шля ер
шля ерiв
21.00 Подiї
21.35 Подiї. Спорт
23.20 Ф тбол в особах
00.00 Мiс Донбас Open-2006
02.30 Подiї
02.50 Подiї. Спорт
03.00 Телетеатр
04.30 Подiї
04.50 Подiї. Спорт
05.00 Д/ф "Чорнi тiнi з
Бiло о Дом "

ТРК “КИЇВ”

ТЕТ

ЕНТЕР ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

06.00 М/ф "Лапландсь i
аз и"
07.30, 15.30, 17.30,
20.30, 23.30 СТН
08.05 5 хвилин
08.20 М льтфiльм
08.50 Вiсни роботодавця
09.20 Х/ф "Таємна
фортеця"
11.00 Е ономiчний вiсни
11.30 Вибери своє
майб тнє
12.00 Дося ти мети
12.30 М/с "Сторiн ами
Вели ої ни и"
13.00 Х/ф "У радене
щастя"
14.30 Д/с "Живi ле енди
моря"
15.00 Авто ласи а
15.40 Д/с "Дивовижнi
стайнi"
16.10 Дiловi знайомства
16.30 Квiти С. Ротар
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 "Небезпечна
афера"

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

06.00 Са ндтре и
07.05 Дитячий сеанс
08.45 Х/ф "Ч жа
дитина"
10.45 Кiно алендар
11.00 Х/ф "Ч жа
дитина"
13.15 Х/ф
"Золотий ешелон"
15.30 Кiно алендар
16.05 Дитячий сеанс
18.25 Х/ф "Ледi,
про я
запит ють"
20.30 Топ-10.
Са ндтре и
21.00 Х/ф
"Полiцейсь а
iсторiя"
23.10 Х/ф
"Розбiжнiсть
часi"

07.00 ТК "Вiстi"
10.00 Кiмната смiх
10.40, 22.55 Блеф- л б
11.25 Рiзночитання
11.55 Бiблiйний сюжет
12.20 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
16.55 Театральний лiтопис
17.50 Форм ла влади.
Т. Халонен — президент
Фiнляндiї
18.15, 02.15 Iсторичнi
хронi и
19.20, 03.20 Чесний
дете тив
19.50, 03.50 Нав оло
смiх . Нон-стоп
20.30, 04.30 К льт рна
революцiя
21.25, 05.20 С ботнiй вечiр
00.50 Х/ф "Весняна
п тiв а"

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 Кл б-700
06.40, 07.40, 08.40,
18.40, 20.40, 00.15, 02.40
24 одини
07.10, 08.15, 14.30 Цей
дивний свiт
07.55 Бан нота
08.05 Нер хомiсть
09.10, 21.25 Казино
10.10, 02.15 Свiтсь i
хронi и
10.35, 13.35 Свiт природи
ВВС
11.30, 16.00 Мiста свiт
12.05, 03.05 Цiл ом
неймовiрно
12.35 Невiдомi живi
об'є ти
13.00 Енци лопедiя
таємниць
14.55, 03.55 Режисери
16.40 Таємницi вiйни
17.40, 19.15 Таємницi
20.15 Сильнi свiт цьо о
22.35 Код да Вiнчi
23.50 Таємницi, ч деса,
чарiвництво
00.40 Т/с "Во неборцi"
03.30 Прилади i
механiзми

05.25 Х/ф "Мелодiя на
два олоси"
06.40 Х/ф "Жiн ам ш етер"
08.40 Х/ф
"Кришталевий амiнь"
10.40 Х/ф "Жiн ам ш етер"
12.45 Фа ти
13.05 Х/ф "Мавпячий
ороль"
14.10 М льтфiльм
14.45 Х/ф "День
незалежностi"
17.45 Ш ола ремонт
18.45 Фа ти. Вечiр
19.05 Х/ф "Безодня"
22.05 Х/ф "Вели ий
розмiр"
23.50 Х/ф "Молитва про
сил "
01.50 Х/ф "Кривавий
приплив"
03.15 Х/ф "Милосердя"

08.00, 11.00, 14.00, 17.00
Новини
10.00 Малахов +
11.15 Т/с "Той, хто
примнож є см то "
12.15 Пiдводний свiт
13.00 Iншi новини
13.20 Кримiнальна Росiя
14.15, 22.40 Нехай
оворять
15.30 Концерт К. Кельмі
"Зами аючи оло"
17.25, 01.25 Зроз мiти.
Простити
17.55 Поле ч дес
18.55, 04.35 Т/с
"Любов я любов"
20.00, 01.00 Час
20.25 Бенефiс Г. Хазанова
23.50 Мiльйон хвилин
А. Цой
01.55 Д/ф "Спе лянти
епохи соцiалiзм "
02.45 Х/ф "Б вай
здоровий, доро ий!"

УТ-1

1+1

ІНТЕР

06.05, 23.00 Д/ф "Таємницi
столiття. Хр щов проти
Мален ова"
06.50 Х/ф "Дванадцять
стiльцiв"
08.00 Рiдна домiв а
08.10 Форсайт
08.40 Д/ф "По ров"
09.05 С пер ни а
09.30 Класнi ро и
09.50 Пани нахаби
10.10 Хто домi хазяїн?
10.30 Живе ба атство У раїни
11.20 Вихiднi по- раїнсь и
11.40 Чотири стiни
12.05 Х/ф "Ро -н-рол для
принцес"
13.25 Кордон
13.45 Контрольний па ет
14.15 Перехрестя
14.50 Т/с "Червоне i
чорне"
16.55 Ф тбол. У раїна. ФК
"Хар iв" — "Ворс ла"
19.20 Х/ф "Мос виччарівни "
20.45 Ме алот
21.00 Новини
21.45 Ваш вихiд!
22.35 Сл жба розш дiтей
22.45 С перлото. Трiй а.

ТОНІС
06.00, 13.20 Цей дивний
свiт
08.00 Спортивна
майстерня
08.25 Цiл ом неймовiрно
09.00 Звiряча робота
09.25, 15.20 Мiста свiт
10.15 Свiт, що шо є
10.55 Свiт природи ВВС
12.30 Е стремi с
12.50 Безстрашнi
13.50 Тварини, я ми
14.50 Най расивiшi
б дин и свiт
16.50 Розва и ба атiїв
19.35 Про лян и з
архiте торами
21.00 Х/ф "В л ан"

В пе арню потрібні
ПЕКАРІ з досвідом
роботи, в денн та
нічн змін .
Тел. 8 (050) 479-06-07,
(04496) 23-916.

07.00 Бо атирсь i i ри
08.00 Прихована амера
09.00 Хто там?
09.50 Смачна раїна
10.50 Кiно деталях
11.50 Т/с "Кло нiв не
вбивають"
13.00 Концерт "Хорошi
жарти"
14.15 Т/с "У радене
щастя"
16.40 Найроз мнiший
18.15 Т/с "Давай
одр жимося?"
19.30 ТСН
20.05 Криве дзер ало
22.00 Х/ф "Потрiбна
нянь а"
00.15 Х/ф "Цариця
про лятих"
01.45 Х/ф "Смертельне
ба атоборство"
03.20 Х/ф "Котовсь ий"
04.30 Кiно деталях
05.15 Смачна раїна

06.05 Х/ф "Паризь i
анi ли"
07.50 М льтфiльм
08.20 М/с "Чорний
плащ"
09.15 Бадьоро о ран !
09.55 Смачно
10.30 Х/ф "А ент Коді
Бен с-2. П н т
призначення — Лондон"
12.35 Ши анемо!
13.35 Фестиваль
"Юрмала-2006"
15.25 Х/ф "С инь
мам з потя а"
17.20 Пiсня-2005
19.00 Х/ф
"Перехрестя"
21.00 Подробицi
21.25 Iнтерспорт
21.35 Вечiрнiй вартал
23.40 Х/ф "Що мо ло
б ти iрше?"
01.35 Х/ф "Втеча з
Марса"

06.10, 18.45, 05.05 Київсь ий
час
06.30, 07.10, 08.10, 12.20,
22.35, 00.35, 04.55 Бiзнес-час
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 Час оментарiв
10.55 — 18.55 IнфоВi но.
11.15, 19.20, 20.15, 03.00
Новий час
11.40, 15.50 Це — У раїна!
13.15 Доро ами раїнцiв
14.15 Страва вiд шефа
14.35 Та а орисна страхов а
15.20 5 елемент
16.15 Драйв
17.15 Чи на п'ять?
18.15 За рита зона
19.50, 20.50, 23.00, 00.00,
00.45, 01.25, 05.20 Час новин
20.00, 21.00, 04.00 Час
22.00, 02.30 Час за Гринвiчем
22.50 Ультратема
00.50 Рестораннi новини
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05.35 Фа ти
06.00 Х/ф "Жiн ам ш етер"
07.45 Автопар
08.25 М/ф "Астерi с
завойов є Амери "
10.00 На свою олов
11.10 Т/с "Леся + Рома"
11.50 Ш ола ремонт
12.45 Фа ти
13.05 Х/ф "Мавпячий
ороль"
14.05 Х/ф "Френ
Ма -Клась і"
15.45 Х/ф "Безодня"
18.45 Фа ти
19.05 Квартирне питання
19.55 Х/ф "Крихiт а на
мiльйон доларiв"
22.50 Х/ф "Кривавий
приплив"
00.45 Х/ф "Королi
само бства"
02.50 Х/ф
"Кримiнальне чтиво"
05.15 Х/ф "З пин а
поїзда двi хвилини"

06.30 Генiї та лиходiї
07.00, 09.00, 11.00, 17.00
Новини
07.10 Х/ф "Людина, я
я люблю"
09.25 Здоров'я
10.15 Грай, армонь
люблена!
11.10 Сма
11.30, 00.25 Фазенда
12.00 Д/ф "Кришталевий
хлопчи "
12.30 Е. Радзинсь ий.
"За ад а iмператора"
14.20 Д/ф "Свiтсь а
т сов а. Життя напо аз"
15.20 Х/ф "Найчарiвнiша
та найпривабливiша"
17.10 Єралаш
17.35 Концерт "Аль Бано i
зiр и росiйсь ої естради"
20.00, 01.00 Час
20.20 Зiр и мор
22.20 Х/ф "Замiсть
мене"

06.10, 18.45, 05.05 Київсь ий
час
06.20, 09.55, 12.30, 13.55,
23.50 О ляд преси
06.30, 07.10, 08.10, 12.20,
18.15, 22.40, 00.35, 04.55
Бiзнес-час
06.40, 07.40, 08.40, 22.30,
23.30, 00.25, 01.45, 04.45
Час спорт
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 На перший по ляд
16.45 Та е орисне
страх вання
17.15 VIP-жiн а
19.30, 02.00 5 опiйо
21.00, 04.00 Час

05.45 Ран овий ви раш

ЕНТЕР-ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

06.00 Са ндтре и

07.00 ТК "Вiстi"
10.00, 17.25, 01.30 Т/с
"Приречена стати
08.40 Х/ф "Золотий
зiр ою"
10.45, 20.00, 02.15 Т/с
ешелон"
"Вовчиця"
10.35 Завтрашнє iно
11.30 Епiзоди
12.15 Т/с "Червона
11.00 Х/ф "У старих
апела"
ритмах"
13.00, 16.00, 19.00, 03.00
Вiстi
13.30 Х/ф "В раденi
13.35 Х/ф "День
поцiл н и"
сiмейно о торжества"
14.55 М льтфiльм
15.15 Завтрашнє iно
15.10 Новини льт ри
15.30 Дитячий сеанс
15.30 Паризь ий ж рнал
16.20 Вiстi. Пiвнiчний
17.20 Х/ф "Ч жа дитина"
Кав аз
20.35 Кiно алендар
16.35 "Городо "
18.15 Моя срiбна ля
21.00 Х/ф "Убивство
20.45, 03.55 Фестиваль
малень ом мiстеч "
"Юрмала-2006"
22.25 Х/ф "Кохан а"
00.00 Опiвнiчна спе а
00.30 Фестиваль "Вi но в
01.10 Х/ф "Заст пни "
Європ "
01.15 Вiстi. Спорт
02.45 Кiнотрейлери
05.30 Х/ф "Я вiльний, я
04.35 Х/ф "Лiл Ебнер"
нiчий"
07.10 Дитячий сеанс

07.20 Х/ф "Нес iнченнi
iсторiї-3"
07.15 Х/ф "Фiнiст —
09.00 Х/ф "Рот на
Ясний Со iл"
замо "
09.00 Їмо вдома
11.05 Жертва моди
09.30 К лiнарний
11.45 Алло, араж!
двобiй
10.35 Сам собi режисер 12.15 Р йнiвни и мiфiв
13.25 Перевiрене на
11.45 Кiмната смiх
собi. ПДВ + пере они
12.50 Т/с "С арлетт"
14.20 Х/ф "Пла сiй"
14.45 Х/ф
16.10 Х/ф "Ос ар i
"Материнсь е
Люсинда"
охання"
19.00 Репортер
18.00 Неймовiрнi iсторiї
19.10 Спортрепортер
охання
19.20 Х/ф "На межi"
19.00 Заборонена зона
21.50 Х/ф "Чесна ра"
20.00 Х/ф "В сатий
23.45 Спортрепортер
нянь"
23.50 Х/ф "Олд Бой!"
22.00 Х/ф "Червона
03.45 Х/ф "976-зло"
б ва"
05.10 Обережно, модерн!
00.45 Х/ф "Любовний 05.40 Х/ф "Ос ар i
настрiй"
Люсинда"

ТРК “УКРАЇНА”
06.30 Подiї
06.55 Подiї. Спорт
07.10 Т/с "Др жна
сiмей а"
09.00 Подiї
09.50 Срiбний апельсин
11.00 Х/ф "Час Х"
12.45 Концерт
"Прощавай, лiто!"
15.30 Х/ф "До мене,
Пiн !"
17.30 Щиросердне
зiзнання
18.15 Г мор. Шля ер
шля ерiв
20.15 ТБ-про рама
21.00 Подiї
21.35 Подiї. Спорт
21.50 Х/ф "Шостий
елемент"
00.00 Подiї свiтi
00.20 Х/ф "К нпан.
Ле енда про воїна"
02.30 Подiї
02.55 Подiї. Спорт
03.05 Телетеатр

6

Телепро рама
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Виш ород

УТ-1

1+1

ІНТЕР

ТРК “КИЇВ”

ТЕТ

ЕНТЕР ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

06.00 Ран ова молитва
06.10 Пiсня ро
07.00 Х/ф "Дванадцять
стiльцiв"
08.10 Авто онтинент
08.35 Патрiот
09.10 Кро до зiро
09.40 М льтфiльм
10.00 Урочистостi, присвяченi
150-рiччю I. Фран а
11.00 Телефорт на
11.45, 22.25 Е iпаж
12.10 Нова армiя
12.40 Унi альна У раїна
13.05 Сiльсь ий час
13.35 Садиба +
13.50 Здоров'я
14.15 А дiєнцiя
14.40 Вi но в Амери
15.05 Бла овiсни
15.35 Милосердя
16.00 Д/ф "Ар ани Фран а"
16.50 Наша пiсня
17.30 В остях ...
18.20 Дiловий свiт. Тиждень
19.05 Х/ф "Калина червона"
21.00 Новини
21.20 Спорт
21.40 Далi б де...
22.50 Трiй а. Кено
23.00 Ера бiзнес . Пiдс м и

07.00 Бо с по-справжньом .
К. Бро — Т. Iбра имов
08.00 Т/с "Давай
одр жимося?"
09.05 Лото-забава
10.00 Криве дзер ало
11.50 Т/с "Кло нiв не
вбивають"
12.55 Бо атирсь i i ри
13.45 Д/ф "На ав з
Фран ом"
14.15 Т/с "У радене
щастя"
16.30 Веселий вечiр
"Аншла "
18.15 Т/с "Давай
одр жимося?"
19.30 ТСН
20.00 Х/ф "Матриця"
22.40 Т/с "Конвалiя
срiбляста"
23.20 Бо с по-справжньом .
К. Бро -- Т. Iбра имов
00.20 Х/ф "Маджести "
03.10 Х/ф "Мас арад"
04.55 Веселий вечiр
"Аншла "

06.05 М льтфiльм
06.15 Х/ф "Троє амi о!"
07.55 Про инься i спiвай!
08.50 М/с "Чорний
плащ"
09.20 М/с "Качинi iсторiї"
09.45 Квадратний метр
10.35 Карао е на майданi
11.20 Усе для тебе
12.25 Мелорама
13.05 ВВС. Жива природа-3
14.30 Вечiрнiй вартал
16.35 Х/ф "Бiляв а за
ро ом"
18.20 Х/ф "Останнiй
iно ерой"
21.00 Подробицi
21.30 Х/ф "Дзер альнi
вiйни. Вiдображення
перше"
23.45 На ф тбол!
00.20 Х/ф "Гра"
02.50 Х/ф
"Неприбор анi серця"

07.30 СТН
08.10 Корпорацiя "Сiмба"
08.30 Авто ласи а
09.00 Споживач
09.20, 13.00 Х/ф
"У радене щастя"
10.40 Форм ла здоров'я
11.00 Працевлашт вання.
Кро за ро ом
11.30 С пер ни а
12.00 Манюнi
12.30 Д/с "Таємнича
Афри а"
15.00 Д/с "Пата онiя -пiвденна земля"
15.30 Алюр
15.45 Подолання
16.00 Вiзит
16.30 Х/ф "По той бi
риф "
18.00 Київ ласичний
18.30 Вiч-на-вiч
19.00 Море др зiв
20.00 Київсь i мiнiатюри
20.30 СТН
21.40 Х/ф "Мiсто Семмi"
23.20 Д/с "Нашi воро итварини"
23.50 Х/ф "Небезпечна
афера"

06.30, 11.30, 23.00 Дивись!
07.00 М/с "Чарiвнi аз и"
07.30, 12.00, 19.30, 00.00
Дiм-2
08.30 М/с "За iн "Гала ти а"
09.00, 20.30 М льтфiльм
09.30 Єралаш
10.00 М/с "Веселi мелодiї"
10.30 Д/с "Непоясненi
таємницi"
13.00 Т/с "Саммерленд"
14.00 Х/ф "Є ор а"
16.00 Т/с "Неш Бриджес"
17.00 Д/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
01.45, 02.45, 03.45, 04.45,
05.45 Семеро VJ

06.00 Са ндтре и
07.05 Дитячий сеанс
08.25 Топ-10. Са ндтре и
08.45 Х/ф "Мiсто
наречених"
11.05 Х/ф "Пацани"
13.10 Топ-10. Са ндтре и
13.50 Х/ф "Полiцейсь а
iсторiя"
16.00 Корот ий метр
16.30 Дитячий сеанс
18.25 Х/ф "Кривава
с тич а двох чоловi iв
через одн вдов ,
можливо, з полiтичних
мотивiв"
20.30 Топ-10.
Кiнотрейлери
21.00 Х/ф "Полiцейсь а
iсторiя-2"
23.15 Х/ф "Мазепа"
01.10 Кiнотрейлери
02.45 Х/ф "Ледi, про
я запит ють"

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, 16.00, 19.00 Вiстi
13.15, 23.40 Т/с "Вiзит
до Мiнотавра"
14.30 "Городо "
15.00 "Фітіль"
15.35 Х/ф "Зар чни и
страх "
16.55 Хлопчи з они ами
17.25 Бiльше за любов
18.05, 02.05 Н. Михал ов.
Росiйсь ий вибiр. Коза и
19.20, 03.20
Спец ореспондент
19.50, 03.45 Бать iвщина i
долi
20.30, 04.30 Лiнiя життя
21.25, 05.20 Смiятися
дозволяється
22.30 Р. Городець ий.
"Наш люблений ло н"
23.10, 06.20 Незаб тнi
олоси

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК “УКРАЇНА”

06.10 Київсь ий час
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, 05.35 Частайм
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

05.45 Ран овий ви раш
07.15 Неймовiрнi iсторiї
охання
08.05 Д/с "Ди а Афри а"
09.10 Д/ф "Ди а Австралiя"
10.15 Iнстин т бивати
11.20 Ди а У раїна
12.25 Ш ачi. Убивство
нязя Бориса i Глiба
13.15 Я створити людин ?
Вiчна молодiсть
14.20 Заборонена зона
15.25 Телефiльм
16.00 При оломшливi
ре орди свiт . Найдивнiшi
механiзми
17.00 Очевидець.
Неймовiрнi iсторiї
18.50 Ф тбол. У раїна.
"Динамо" (К) —
"Металiст"
21.00 Фр нзи М ртчян.
Iсторiя самотностi
22.00 Х/ф "Снi ове ч ття
Смiлли"
00.50 Вели а п'ятiр а

07.45 Цер ва Христова
08.00 Р йнiвни и мiфiв
09.05 Обережно, модерн!
09.45 Усмiхнiться, вас
знiмають!
10.25 К нст амера
11.20 ЖВЛ. Знаменитi
оллів дсь i
розтринь вачі
12.25 Х/ф "Нес iнченнi
iсторiї-4"
14.35 Х/ф "На межi"
17.05 Х/ф "Кл б
шпи нiв"
19.00 Репортер
19.10 Спортрепортер
19.20 Премiя
23.15 Ф тбол. Гол!
00.15 Спортрепортер
00.30 Х/ф "Людиналичин а"
02.25 Репортер
04.05 Репортер
04.15 Х/ф "Людиналичин а"
05.40 М/с "Злю и-бобри”

06.30 Подiї
06.55 Подiї. Спорт
07.10 Т/с "Др жна
сiмей а"
09.00 Подiї
09.35 Подiї. Спорт
09.50 Срiбний апельсин
11.00 Х/ф "До мене,
Пiн !"
13.00 Усмiхнися!
14.00 Концерт
16.00 Х/ф "Шостий
елемент"
18.00 Autonews
18.30 Усмiхнися!
18.55 Ф тбол. У раїна.
"Шахтар" -- "Iллiчiвець"
21.00 Щиросердне
зiзнання
22.20 Ф тбольний ї -енд
23.20 Х/ф "Ди е
охання"
01.40 Д/ф "Чорнi тiнi з
Бiло о Дом "

06.30 Генiї та лиходiї
07.00, 09.00, 11.00, 17.00
Новини
07.10 Х/ф "Весна"
09.15 Ш ачi
10.00 Д/ф "Михайло Коло.
Убивство за за онами
жанр "
11.10 Неп тнi нотат и
11.25, 04.30 До и всi вдома
12.10 Е. Радзинсь ий.
"За ад а iмператора"
13.00 Ф тбол. Росiя.
"Спарта " -- "Спарта "
(Нальчи ). У перервi -Новини
15.10 К мири
15.50 Вели i династiї
16.55 Д/ф "Е страсенси"
18.00 Х/ф "Iнша жiн а,
iнший чоловi "
20.00 Час
Стоматоло ічний абінет запрош є на
робот медсестер. Досвід роботи за фахом 20.20 Вечiр Л. Я бовича
22.50 Х/ф "Варта"
не обов’яз овий.
00.45 Х/ф "Без сонця"
Тел. 8 (044) 592-66-82, 8 (04496) 25-905,
02.35 Д/ф "Мистецтво
№453 робити рошi"
моб. 8 (050) 548-63-58

08.15, 16.45 Розва и
ба атiїв
09.15 Е стремi с
09.35 Про лян и з
архiте торами
10.00 Тварини, я ми
11.00 Дива и
11.30 Цей дивний свiт
12.00 Най расивiшi
б дин и свiт
12.30 М/ф "Країна
фантазiй"
13.50 Мiста свiт
14.20 Се рети археоло iї
14.50 Вели i
17.35 Х/ф "Пам'ятай
мене"
19.50 Х/ф "Чорнi
берети"
21.20 Х/ф "Повiтрянi
терористи"

06.30 Фа ти
06.50 Х/ф "Фаворит"
09.45 Х/ф
"Кiбернетичний тато"
11.45 Квартирне
питання
12.45 Фа ти
13.05 Х/ф "Мавпячий
ороль"
14.25 М/ф "12 подви iв
Астерi са"
15.50 Х/ф "Крихiт а
на мiльйон доларiв"
18.45 Фа ти
19.10 Т/с "Леся + Рома"
19.45 Х/ф "В л ан"
22.05 Х/ф
"Кримiнальне чтиво"

ГАЗОВІ КОТЛИ, ОПАЛЕННЯ + ГАРЯЧА
ВОДА: ДЛЯ КВАРТИР,
БУДИНКІВ, ДАЧ.
Тел. (044) 430-31-12; 468-84-18.
м. Київ, в л. Автозаводсь а, 27. №444

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

Потрібен продавець в іос і ма азин.
Зарплата від 1000 до 1500 рн
Тел. 54-965. моб 8-066-199-49-88 №439

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

водій, слюсар КВПіА,
слюсар АВР,
еле трозварювальни .

Відпочино на морі.
Най ращі вітчизняні та за ордонні
рорти. Дитячий відпочино .
м. Виш ород, в л. Ш ільна, 93,
Тел/фа с: (04496) 25-100

червон одинарн КЕРАМІЧНУ. Можлива
достав а по Виш ородсь ом район .
Тел: 22-400 № 402

На меблеве виробництво потрібні:

Ліц. ДСТК АВ № 081507 від 27.04.2006 № 391

Продаємо в

ілля антрацит

навал та фасований в торбинах по 50 .
Продаємо плит
з природно о аменя.
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,
ТОВ "Р та" реаліз є
8 (067) 464-87-93
№408
ЦЕГЛУ СИЛІКАТНУ одинарн М-150 та ЦЕГЛУ

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

Б дівельній фірмі
на постійн робот потрібні:
ВИКОНРОБ, АРМАТУРНИКИ,
БЕТОНУВАЛЬНИКИ,
МАЛЯРИ, ПЛИТОЧНИКИ.
Тел. (044) 461-87-59 №450

№414

Т ристична а енція "Р та-Т р".

Виробничом підприємств на
постійн робот потрібен:
ВОДІЙ ВАНТАЖНОГО АВТОМОБІЛЯ:
чолові , 25-45 ро ів, ДР, ат.”С”,
знання міста і передмістя, ТО
автомобіля. З/п — від 1000 рн.
Надається розвоз а, харч вання.
Конт тел: (044) 585-05-80;
8 (067) 403-83-29, Роман Леонідович №447

Вели ій тор івельній
потрібні

“Меблева фірма, виробни орп сних меблів запрош є на
робот : —ОФіС-МЕНЕДЖЕР/СЕКРЕТАР з ДР, з/п від 800 рн.
— СКЛАДАЛЬНИКИ-УСТАНОВНИКИ з ДР, з власним
інстр ментом, з/п від 2500 рн.
Тел. 8 (067) 234-20-61
Київ: 522-80-03. Виш ород: 52-316.№452

— 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

В с пермар ет ЕКО на постійн робот потрібні:
— асири (з/п від 950 рн. + премія);
— продавці (з/п від 900 рн. + премія);
— вантажни (з/п від 1000 рн. + премія);
— приймальни товар , (з/п від 1100 рн.+ премія).
Можна без досвід роботи!
Звертатися за адресою: м.Виш ород,
в л. Шол ден а,1.
Тел: 8 (296) 2-33-38, 206-65-24
№449

Меблі на замовлення
для дом та офіс за індивід альним
прое том ш а ф и - п е ,
хні, спальні,
вітальні, омп’ютерні столи.
Гарантія. Достав а. Установ а.
Родіон Орестович 8(067) 233-55-76
Оле сандр Іванов 8(067) 796-88-89 №426

Ñüîãîäí³ ñâ³é 50-é äåíü
íàðîäæåííÿ â³äçíà÷àº
Ôðàíö Àëüáèíîâè÷ ßÐÊÎÂÅÖÜ!
Мы тебе от всей д ши желаем
В пол ве овой твой юбилей
Исполненья всех твоих желаний,
Воплощенья всех твоих затей.
Чтоб ни в чем не ведал недостат а:
Ни в любви, ни в др жес ом общении,
Ни в в здоровье, ни в м новеньях слад их,
Ни в материальном отношении.
П сть весенним б дет настроенье,
Солнечным, приподнятым, л чистым.
И прийми все зна и важенья,
От твоих олле и сосл живцев.
ТОВ “Р та”, КОКП “Б д омпле т” №446

Тема

Виш ород

Â è ø ã î ð î ä

Неподалі
орсь ої столиці,
40 м північніше Б дапешта, на правом березі
Д наю розташ валося затишне і мальовниче містеч о
Віше рад. Ця місцевість з ХІ
ст. належала оролівсь ом
дом У орщини.
Віше рад віді равав роль
примісь ої мисливсь ої резиденції і б в місцем переб вання
оролівсь ої родини в періоди
зовнішньої за рози, що доходила до стін столиці. З 1343 ро
Віше раді збері ають оронаційн орон
орсь их оролів
— священн релі вію нації (та
зван орон Свято о Іштвана).
Топо рафічно Віше радсь ий
замо повністю відповідає своїй назві, ос іль и знаходиться
на підвищенні, з я о о від ривається вся нав олишня о р а.

Тобто, це дійсно висо е місто,
висо і ріплення.
Звід и в орсь ій мові з'явилось та е, чисто слов'янсь е,
спол чення слів? Збереження
протя ом ві ів слов'янсь о о
топоніма ви лядає особливо
незвично в У орщині, де традиційно з вели ою ва ою ставилися до твердження всьо о
орсь о о, том числі і в еорафічних назвах.
У орсь ою
Віше рад зв чав би я "мо ош
вар" ("magas var") або "феллевар" ("fellegvar"). Можна прип стити, що саме наш Виш ород і став історичним прототипом
орсь о о Віше рада.
Схоже природно- ео рафічне
розташ вання обох міст, ви онання ф н цій нязівсь ої/ оролівсь ої резиденції біля столиці,
а та ож ідентичність назв Вишорода та Віше рада
дають
пістави провести певні паралелі.
Та і паралелі, я свідчать
історичні джерела, слід виводити від часів Ярослава М дро о
та безпосередньо пов'язати їх з
діяльністю однієї з йо о доньо
— Анастасії.
Почато ХІ ст. б в д же непростим часом для молодої
орсь ої держави. У орсь і
оролі, щоб протистояти німець ій е спансії та територіальним претензіям ермансьих імператорів, зм шені б ли
зар читись підтрим ою одно о
з наймо тніших європейсь их
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монархів — Вели о о нязя
иївсь о о. Майб тній ороль
Андрій просить 1034 р. прит л
Ярослава. За алом він
проб в під захистом Вели о о
нязя иївсь о о дванадцять
ро ів, аж до 1046 р., оли
орсь а аристо ратія по ли ала
Андрія на престол. Ярослав
М дрий віддає за
орсь о о
ороля свою донь . Можна
тіль и явити, я мо ло вплин ти дов отривале переб вання на
Р сі на світо ляд ороля Андрія.
Не ви лючено, що протя ом цих
12 ро ів він навчився розмовляти давньор сь ою мовою, а
та ож, що він не раз б вав
Виш ороді, любленій резиденції Ярослава.
В 1046 році Андрій разом з
др жиною Анастасією повертається в У орщин . Про тісні відносини У орщини та Київсь ої
Р сі в цей період свідчить найбільша іль ість орсь их монетних
ладів з динаріями
Андрія І, знайдених на території У раїни. Анастасія перехрещ ється за латинсь им обрядом та отрим є ім'я А м нда.
Разом з няжною до У орщини перебралося ба ато знатних р сичів. Андрій наділив їх
землею в районі Ті ані, Зебеена та Віше рада. Та в о олиці Віше рада вини ли р сь і
села, одне з них — Оросфолво
(Оросі) існ є до сьо одні. Під
час правління Андрія І та Ана-
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стасії при
орсь ом
дворі
р сичі посіли висо і посади,
переважала давньор сь а мова
над орсь ою та православний
обряд над латинсь им. У Вішераді Анастасія засн вала православний монастир і періодично проживала там.
Ос іль и топонім "Віше рад"
зафі совано до ментами починаючи з ХІ століття, можна
прип стити, що ця місцевість
Андрію, Анастасії та р сичам
на ад вала Виш ород, що під
Києвом, і вони стали називати
її Виш ород, але, пройшовши
через століття та особливості
орсь ої вимови, назва трансформ валась "Віше рад".
Виш ородсь ий істори о- льт рний заповідни щоро проводить онференцію до Дня
пам’яті Ярослава М дро о, я ий
помер
Виш ороді 1054 ро .
На онференцію приїздять на -

овці У раїни. В 2005 році в
травні на онференцію на запрошення заповідни а до Виш орода приїхав ість з У орщини —
дире тор Віше радсь о о заповідни а Сьо е Матяш, вист пив
на онференції з доповіддю. З
допомо ою працівни а МЗС
Івана Дов аніча доповідь б ла
пере ладена на раїнсь мов .
Сьо е Матяш запропон вав
об'єднати льт рними зв'яз ами обидва історичних міста —
Виш ород та Віше рад.
Адміністрація Віше рада в
У орщині з одна вважати два
міста містами-побратимами.
Вже мин в рі , але Виш ородсь а адміністрація не реа є.
Б демо єднатись?

Ірина ПИРОЖЕНКО,
дире тор Виш ородсь о о
істори о- льт рно о
заповідни а

“Нація і держава”

ÒÀÌ, ÇÀ ÀÒËÀÍÒÈ×ÍÎÞ ÂÎÄÎÞ

З висоти 10 тис. метрів:
під рилом Атланти а
Нещодавно в Спол чених Штатах Амери и поб вав творчом
відрядженні ж рналіст Ми ола
Сер ійч , перший реда тор
азети “Виш ород”, а зараз
заст пни
оловно о реда тора
часопис “Нація і держава”. Своїми враженнями від переб вання
в цій раїні він ділиться з нашими
читачами .
Срібно рилий Boeing-767, вирвавшись з обіймів літньо о неба,
різ о пішов на зниження. Мин ло
ще іль а хвилин, перш ніж сталевий птах своїм шасі дотор н вся
"бетон и" посад ової см и ньюйор сь о о летовища імені Кеннеді —
більш я 9.5- одинний переліт за
маршр том Київ-Нью-Йор завдовж и в 7541 ілометрів спішно
завершився. А ще за лічені хвилини автор цих ряд ів перше в
своєм житті ст пив на америансь землю.
Відверто аж чи, для себе "відривати Амери " я розпочав ще в
польоті, оли літа амери ансь ої
авіа омпанії Delta, прийнявши на
свій борт пасажирів, вилетів із
бориспільсь о о аеропорт .

Пролітаючи над Прибалти ою,
Західною Європою, Вели ою Британією, далі — над Атлантичним
о еаном повз Ісландію, Гренландію й над Канадою, важно стежив
за ряд ами, що висвітлювалися
на інформаційном
моніторі.
Відраз ж за важив для себе, що
міри в США обчислюються в дещо іншом виразі: відстань і швидість — милях, висота — ф тах,
температ ра — фарен ейтах
тощо.
...Після проходження митно о
онтролю то о дня на нас че ав ще
один орот ий переліт до Піттсб р а, а звідти автомобілем
разом з подр жжям Довбен ів ми
вир шили до домів и цієї остинної родини
раїнсь о о походження в містеч о Гібсонія.
Перші враження від побачено о
— т т мало що відрізняється від
раїнсь ої землі: та і ж мальовничі раєвиди, ч дові ландшафти,
ба ато зелені. Хіба що стан шляхів
наба ато ращий, ніж
нас, та
р нти помітно пост паються перед нашими чорноземами — я ісь
оричнювато-червоно о відтін .
Та ще до реальності повертають
написи дорожніх по ажчи ів
ан лійсь ою мовою.
За розмовами невдовзі дісталися Гібсонії. Авто промчало ще
іль а ілометрів центральною
в лицею і несподівано заверн ло
затишний айо .
— Ось т т ми і живемо, — весело с азала пані Катерина, оли
автомобіль з пинився на облаштованом подвір'ї. Заходьте до
б дин .
Дя ючи за запрошення, ми
р шили до двоповерхової б дівлі.
У їхнім серці — У раїна
Садиба Довбен ів займає площ близь о 0,25 е тара. На л мбах, ба ато чорнобривців, палах о-

тять ба ряні жоржини. В оселі
пан є справжній раїнсь ий д х.
Сім'я має добротн бібліоте , в
я ій зібрано чимало ни відомих
авторів — Ми оли Костомарова,
Тараса Шевчен а, Івана Фран а,
інших видатних раїнців, с часних
авторів.
З розмови довідався, що доля
звела їх повоєнні ро и в Німеччині. Ростислав б в вивезений т ди
на прим сові роботи шістнадцятирічним юна ом з Кременця, Катерина (дівоче прізвище Решетни ,
роджен а Полтавщини) — зм шена б ла виїхати разом з батьами, щоб ни н ти більшовицьо о переслід вання. Побравшись,
молоде подр жжя вир шило до
амери ансь о о онтинент . Три
місяці тривала їхня неле а "одісея" , по и не дісталися бере ів
США. "Кин ли я ір" Пенсільванії.
Відтоді незмінно меш ають т т.
Ростислав продовж 40 ро ів
пропрацював на хімічном підприємстві. Пройшов шлях від рядовоо робітни а до дире тора підрозділ
омпанії Пі-Пі-Джі. Дванадцять ро ів том вийшов на пенсію.
Катерина тридцять літ присвятила праці на слов'янсь ом відділі
філоло ічно о фа льтет
Піттсб рзь о о ніверситет , де допома ає ст дентам освоювати раїнсь мов . До речі, нині в її р пі
навчаються не тіль и раїнці за
походженням, а й амери ансь і
юна и і дівчата. Є навіть одна
итаян а.
— Хоча ми на сьо одні є ромадянами США, — аже пані Катерина, — але, повірте, серцем і
д шею ми завжди живемо У раїною. З хвилюванням і занепо оєнням знайомимося з останніми
новинами із рідної землі, переживаємо, важно стежимо за сім, що
там відб вається. Відверто

аж ючи, тяж о довід ватися про
політичн нестабільність і е ономічн с р т , що охопили держав .
Зі сво о бо , Пенсільванії ми
чимало робимо для з рт вання
раїнців, я і
т т меш ають,
дбаємо, щоб вони не заб вали
рідної мови (цьом приділяємо
повся денн ва ), поширюємо
її серед молодо о по оління раїнців, за найменшої можливості
беремо часть різних масових
заходах, не стоїмо осторонь блаодійниць их заходів і а цій. Одне
слово, хоча б
та ий спосіб
нама аємося б ти орисними
рідній У раїні.
На підтвердження цьо о Катерина Довбен о вже наст пно о дня
влашт вала в своїй домівці вечір ,
на я запросила представни ів
"третьої" і "четвертої" хвиль раїнсь ої емі рації в Америці, співробітни ів Піттсб рзь о о ніверситет з У раїни, я і працюють т т за онтра том.
З ними з стрівся професор
Київсь о о національно о нівер-

ситет імені Тараса Шевчен а,
до тор історичних на
Володимир Сер ійч . Відб лася невим шена розмова. Йшлося про відомі
історичні постаті, зо рема про
сподвижниць е життя видатно о
державни а Симона Петлюри,
раїнсь их ероїв, славне мин ле
нації, борців за свобод , особливості політичної сит ації в У раїні,
політичн емі рацію...
Між тим, десятирічна донь а
Володимира Ч мачен а Ксеня сіла
за піаніно і на прохання пані Катерини на рала іль а мелодій раїнсь их народних пісень. А оли
імнатою попливли перші а орди
полонез О інсь о о, — запан вала тиша. Гадаю, не лише я, а й сі
прис тні тієї миті полин ли под ми до рідної землі. І враз постали
перед очима золотоверхі поли
храмів на па орбах Києва, роз ішні
жита, тінисті діброви, водна ладінь
Дніпра — Слав тича...

Ми ола СЕРГІЙЧУК
Фото автора
Далі б де

Катерина і Ростислав ДОВБЕНКИ
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(Почато на стор. 1)
В цей день варто б ло вийти
центр міста хоча б для то о, щоб
поспостері ати за юними і расивими, стильними і модними.
За сценою, ди, за підрах нами, мали з'явитися "О.Е.", рім
фанато і фанів (НА ФОТО), т лилися 5-7-річні дітлахи із р ч ами і
бло нотами в р ах, че али на авторафи. На сцені рає м зи а. Усі в
очі ванні події, я а трапляється
рід о, я що не с азати ні оли. Але о
пів на дев'ят , на площ вийшло чи
не все мале й вели е, а їх се
немає. Лише зв и різної м зи и з
динамі ів, але не їхньої! (Ходиш
поміж сіма, це особливий онцерт,
бо час від час з стрічаєш знайомі
обличчя,
посміхаєшся,
мило
ажеш: "О, і ви т т? Вже вічність не
бачилися! Я ваші справи, що новоо?". Справді, живемо в одном
місті, а з стрітися й немає оли.) Та
проходить ще з пів одини.
Що не та ? Вони не мож ть не
приїхати, адже до їх приїзд я
от валася іще з миті побаченої
афіші!
Хтось, не доче авшись, починає співати їх пісні, хтось орист ється на одою поспіл ватися, а хтось просто стоїть на місці,
щоб йо о ніхто не зайняв.

Виш ород

Калейдос оп
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Вони приїхали десь близь о
дев'ятої. Доче алися! Очам своїм
не вірю! Та е може тіль и приснитися — О еани в нашом місті!
На сцен вийшов місь ий олова
Ві тор РЕШЕТНЯК, він привітав
Пласти Карт зі святом, подя вав, що вони зробили та ий
подар но для міста — вечір арної
раїнсь ої м зи и. Привітав
рт "О еан Ельзи" Виш ороді,
відзначив цей онцерт я розвито і поширення раїнсь ої льт ри в нашом місті.
І ось дов оче ані а орди — та і
знайомі і любимі пісні. Не щодня
маєш на од поспівати в нісон з
любленими зір ами, та ще й на
знайомом вадраті. Пісні з різних альбомів р пи співалися
Виш ородом той вечір.
Небо не витримало моїх сантиментів і розпла алося. Але це не
наля ало, а лише додало я оїсь незвичності і незаб тності цій події.
Ти стоїш в центрі рідно о міста,
під дощем і співаєш разом із
Слав ом йо о пісні, я і зараз є
трош и і твоїми піснями. Я що
мене б попросили при адати миті
щастя мо о життя — ця подія
безс мнівно б ла б перелі !

Хвиль а ОКЕАНСЬКА

Ó ÊÎÆÍÎÃÎ ÑÂÎß ÄÎÐÎÃÀ ÄÎ ÕÐÀÌÓ
В житті ожної людини, ожної нації є своя особиста
"доро а до храм ", доро а, що
веде д ш до пош ів Бо а, до
вічних істин і віри в майб тнє.
Людина, я а зазнала поневірянь цьо о світ , втрат і страждань, завжди ш ає, свідомо
чи несвідомо, надійно о прихист .
Генетична пам`ять народ збері ає безліч моментів, пов`язаних
із силою й впливом храм на
життя ожної ромади і спільноти
протя ом ба атьох ві ів християнсь ої історії У раїни-Р си. Люди
в містах і селах не бачили сво о
життя без храм : часи розр хи і
страждань, оли іноді єдиним
спасінням б ли стіни цер ви, за
я ими в молитвах і сльозах че али милості Божої, чи під час
радісних подій з рочистостями.
Зараз ми можемо д же часто
поч ти від людей: " мене Бо в
д ші". Чи це те саме, що мав на
вазі апостол Павло, звертаючись
Святом Письмі до вір ючих:
"Чи не знаєте ви, що ви Божий
храм і Д х Божий
вас проб ває?" (1 Кор. 3:16). Та , може,
достатньо людині збері ати ці
надінтимні стос н и в своєм
серці, не афіш ючи їх?
Маб ть, ні, том що Господь,
ще переб ваючи на землі, "навчав і азав їм: Хіба не написано:
Дім Мій б де домом молитви в
народів сіх..." (Мар.11:17) Тож
нехай Бо живе в ожном серці,
але нас іль и більш славетно,
оли та і люди б д ть разом,
матим ть місце, дім, де величиться ім`я Боже, де читається
слово Боже, де л нає хвала і
молитва, де план ються і здійснюються діла милосердя і блаочинності. Це мета для ожно о
християнина, де би він не жив.

На ФОТО: біля новозб дованої Цер ви
Бо а Живо о сім’я пастора Озер и
Вір ючий пра не дол читися до
тих, хто має спільне бачення і
роз міння Бо а, щоб здійснити
те, заради чо о Господь і по лиав йо о б ти вір ючим. Та самот ж и ніхто не може зробити
ба ато добрих і серйозних справ.
Ми не с пер ерої, ми всі —звичайні люди, і хто, я не Господь,
знає це. Ще дві тисячи ро ів
назад Він Сам рт вав нав оло
Себе прихильни ів і надихав їх
творити добро і про олош вати
істин , Він посилав їх по містах і
селах звільняти людей від зла, й
завжди це б ли не одина и.
Саме зараз ми стоїмо на
порозі від риття цер овно о
приміщення для релі ійної ромади християн віри єван ельс ої, я а вже протя ом ба атьох
ро ів є частиною соці м міста
Виш орода. І це не тіль и територіальне чи ео рафічне с сідство, це тривала взаємодія
людей
найрізноманітніших
питаннях.
Через недільн ш ол за більше
ніж 10 ро ів пройшли сотні дітей,
я им прищеплювались найвищі
чесноти християнсь ої моралі.
Виховання і оздоровлення дітей
міста здійснювалося і в таборі

Навіщо переплач вати, я що є "Автоплан"?..
Літо за інч ється, а це значить, що поперед новий дов ий
робочий сезон і знов потрібно
д мати, я добиратися на робот й назад, витрачати нерви й
здоров'я на ромадсь ий транспорт... Стоп. А чи не досить?
Кіль а ро ів їзди в "маршр т ах"
забирають із сімейно о бюджет
стіль и
рошей, с іль и
вистачило б на добр чверть
ново о автомобіля.
Не в останню чер й з цієї причини, в останні ро и все більше
наших співвітчизни ів
п ють
машин . А завдя и е ономічном
зростанню старі авто стрім о втрачають привабливість.
Придбання ново о автомобіля
найчастіше стає можливим завдя и редит , але відсот и надто
боляче " саються". Та й оформлення редит не завжди проходить лад о. От і доводиться
ш ати інші способи
пити
машин , що називається, в розстроч , на виплат. Бла о,
зараз із пропозицією проблем
немає. Зо рема, однією з моделей, що наб ває поп лярності, є
придбання товарів
р пах.
Уже три десят и ро ів та ий
спосіб придбання доро их речей
широ о розповсюджений в е ономічно пот жних Ар ентині й
Бразилії, а в останні іль а ро ів
він стає все більше поп лярним
Європі — в Порт алії, Польщі,
У орщині. Китай починає добирати сма
р пових по по . А
се рет спіх по по
р пах
том , що система надзвичайно

проста й зроз міла споживачеві.
Ми розповімо про неї на приладі однієї з найбільш відомих і
спішних омпаній з адміністр вання по по
р пах —
"АІСЕ-У раїна". Ця омпанія 8
ро ів том запропон вала рин
систем "Автоплан", я а стала
вдалою альтернативою я для
одержання редит , та і для
запозичення рошей знайомих і
родичів.
Я що орот о, то часть в
''Автоплані' передбачає придбання р пою осіб автомобіля шляхом виплати йо о вартості невели ими
порціями
протя ом
де іль ох ро ів. Гр па форм ється з людей, я і не мож ть собі
дозволити заплатити всю с м
одраз , але за рах но оле тивних внес ів здійснюють та
бажан по п .
Кіль ість і порядо внесення
рошей
ас часни и об мовлюють на самом почат процес . Зазвичай встановлюється
фі сована с ма платеж , я ий
вноситься щомісяця, й цих рошей має вистачити на придбання
я мінім м одно о автомобіля.
Та им чином, щомісяця один з
часни ів р пи одерж є автомашин .
При цьом , природно, вини ає,
питання про те, ом саме він
дістанеться. Можна навіть с азати,
що це чи не оловне питання для
ожно о з часни ів р пи. Саме
том порядо одержання автомобілів
до найдрібніших деталей об мовлюється в до оворі, а

арантом то о, що цей порядо
б де не хильно дотрим ватися,
є омпанія, що адміністр є р п .
Зо рема, "Автоплан" передбачає
три базисні підходи для визначення чер овості: бальна система, а ціон і жереб вання,
що я най раще доповнюють
один одно о.
Бальна система передбачає,
що за ожен щомісячний або
авансовий платіж
часни
р пи одерж є певн
іль ість
балів. Право першим одержати
товар має той, хто набрав найбільш іль ість балів
ожном
місяці. Той, хто отовий внести
найбільш
іль ість платежів
одноразово, одерж є перева в
ході а ціон . На жереб вання
по ладаються рідше й, |я правило, я на допоміжний спосіб.
Учасни и р пи, що одержали
автомобіль, продовж ють вносити платежі в том ж поряд й
том ж обсязі, що й ті, хто йо о
ще не має. Триває та доти,
по и автомобілі не одержать сі
часни и р пи.
Бажання
лієнта внести
іль а фі сованих платежів
відраз або робити іль а внес ів на місяць вітається, том
що це не тіль и дає перева и
часни ові
визначенні чер овості, але й наближає стро
здійснення по п и всіма часни ами р пи.
В цілом , система, я ми
пере оналися, досить проста й
пра тична. Більше то о, основні
її принципи давно відомі нам по
асах взаємодопомо и й

"по пці вс ладчин ". Від них
по п и в р пі ви ідно відрізняються тим, що вони ретельно
задо ментовані й арант ються
омпаніями-адміністраторами.
За ті іль а ро ів, я і система
"Автоплан" демонстр є свою
спішність, посл ами омпанії
"АІСЕ-У раїна" с ористалися десят и тисяч лієнтів. Щомісяця
завдя и "Автоплан " понад 700
чолові поповнюють ряди автолюбителів.
Завдя и том , що темп зростання раїнсь о о споживчо о рин
— один із найвищих Європі, а в
"автомобільном " се менті він становить понад 25 % рі , то в омпанії "АІСЕ-У раїна" є всі підстави
дивитися в майб тнє з оптимізмом.
Тіль и торі через систем по по
р пах нашій раїні б ло придбано 18 % автомобілів вартістю до І5
тис. доларів. І лідером продаж є
саме "АІСЕ-У раїна".
У цілом , в У раїні рино
придбання товарів
р пах
почав форм ватися всьо о іль а
ро ів том , але йо о обся же
перевищив 2 млрд. рн. Це означає, що за ладено надійний ф ндамент, а можливості для рост
рин дале о не вичерпані. Те, що,
за підрах н ами е спертів, придбання в р пі на 10-15 % дешевше
звичайно о редит , та ож оворить на ористь розвит
цьо о
вид
споживчої
а тивності.
Адже
давно
відомо,
що
переплач вати не потрібно.

Петро СЕРГІЄНКО

"Райд а", я ий завжди б в
остинно відчинений для всіх вліт. Не б ло байд жих до щорічноо свята "Містеч о дитячих мрій"
або веселих та чних юнаць оспортивних заходів мо-лоді нашої
цер овної ромади. Варто з адати
про постійн взаємодію з Червоним хрестом і патронат над знедоленими, і про бла одійн робот в
Ж ині в сиротинці та в Б дин
для престарілих.

Урочисте освячення
27 серпня о 10 одині
ран новоб дови нашої
Цер ви на масиві
“Беріз и” — це можливість для о ось знайти
Бо а, д ховн спільнот ,
свій храм. А тим, хто
словом та ділом до лав
з силь зведенні храм
— шана і подя а
наших серцях.
№454
Від ромади
"Цер ва Бо а Живо о"
О сана НАЙДИЧ
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