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Через о олошен
офіційн жалоб
свят овий онцерт з 23
серпня перенесено на
18.30 25 серпня.
24 серпня 12.00-20.00
на площі перед
адмінб дин ом—дитячоюнаць і спортивні
заходи.

Газета Виш ородсь ої місь ої ради
Видатні постаті
раїнсь ої історії
читайте на стор. 2
Головне не часть,
оловне — перемо а
читайте на стор. 5

Виходить
з 4 листопада 1995 ро
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НЕЗАЛЕЖНІСТЬ — НАШ СПІЛЬНИЙ ВИБІР.
ВІЛЬНА УКРАЇНА — НАША ДОЛЯ

Пластові с арби...
читайте на стор. 6
Фото Катерини МАЗУР-ФЕДОРЧУК

У раїна
нас єдина!
читайте на стор. 9
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23 серпня — День
державно о прапора У раїни;
24 серпня — День незалежності У раїни. Національне свято;
26 серпня — День авіації
У раїни;
27 серпня — День шахтаря,
150 ро ів від дня народження Івана Фран а;
28 серпня — Успіння Пресвятої Бо ородиці
Вітаємо Стаса ЛЬОВІНА
з народженням сина!

Місь а рада,
місь ви он ом,реда ція
азети “Виш ород”
Шановні ородяни!
Свято — час історично о
розд м .
15 ро ів, я наш НАРОД виборов дов оочі ван волю й вирішив б д вати незалежн держав . Держав , що відновила історичн справедливість, — для
то о, щоб втілити в життя ідеали
соціальної справедливості.
Саме та я я людина й ромадянин хара териз ю с ть цьо о
доленосно о вибор
раїнсь оо народ . Адже я би відб валося іна ше, не б ло б сенс в
цьом
виборі. Незалежність
лише заради онстатації цьо о
фа т , незалежність, я а не несе
позитивних змін житті ЛЮДИНИ — це підміна поняття, це
помил овий шлях і обман очі вань ромадян.
Том я пере онаний: можна ба ато й расиво оворити про долю
нашої Вітчизни, але ожен з нас
своїми справами зобов'язаний
зміцнювати її НЕЗАЛЕЖНІСТЬ. У
перш чер
це — обов'язо
влади.
Звичайно ж, оцінюючи пройдений шлях, люди, насамперед,
порівнюють своє нинішнє життя
з мин лим, із прожитими ро ами. І обов'яз ово спрямов ють
свої по ляди на влад . Чи змо ла
вона реаліз вати їхні надії? Нас іль и зміни в ер ванні раїною відповідають змінам житті
цієї раїни — міст і сіл, б дин ів і
в лиць, де ми з вами живемо?
Іншими словами, зміна я ості
життя — не менш важливий
атриб т незалежності, ніж офіційна Де ларація.
Том
святий
ПРАЗНИК
НЕЗАЛЕЖНОСТІ — це ще й
момент істини, момент серйозних розд мів. Для мене я мера
міста це й розд ми про те, насіль и здійснює влада свій висо-

ий історичний стат с — відповідати за долю раїни й людей в
історично с ладний і відповідальний період становлення
нової державності, форм вання
ново о зміст с спільних відносин. Це святий обов'язо влади.
Про що ж це свято повинні
замислитися люди? У ожно о на
це є своє право й свої д м и.
Але, на мій по ляд, я що ти —
ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ й бажаєш їй ращої долі, ти повинен
замислитися про те, я зробити,
щоб влада б ла ближче до народ , а народ відч в, що вона є
чесною й справедливою. Тіль и в
цьом випад навіть ті ромадяни, я им ще не вдалося знайти
своє ідне місце в новій державі,
відч ють себе рівноправними й
а тивними партнерами держави,
а не поп тни ами в проведених
перетвореннях. А це й б де
означати, що раїнсь ий народ
відб вся я с часна нація, я
вільне с спільство вільної раїни.
Сьо одні всі ми б демо молитися за її майб тнє. Завтра ми
разом зробимо її процвітаючою!
У раїна — наш СПІЛЬНИЙ ДІМ.
Виш ород — олис а ІСТОРІЇ.
Історія Виш орода невід'ємна
від долі У раїни. Саме в нашом
місті відб валися події й жили
особистості, що зі рали вирішальн роль в історії нашої
держави. Сьо одні ми справедливо й історично виправдано
оворимо: "Виш ород — СВЯТА
ЗЕМЛЯ"! Це не пафос. Це істина!
Наша земля — місце, де проходили життя й діяльність ня ині Оль и — однієї з найм дріших
правительо в історії У раїни. А
он її, святий Володимир, хрестив Р сь. Наше місто історично
пов'язане з іменами святих
Бориса й Гліба. На цій землі
точилися братовбивчі бої Грома-

дянсь ої війни, риваві битви з
фашистсь ими о пантами. Все
це — невід'ємна частина нашої
історії, історії раїни й міста. І
нот и ордості за свій народ, за
своє місто зв чать д ші ожноо з нас. Виш ородці — жителі
СВЯТОЇ ЗЕМЛІ, СЛАВНОГО
МІСТА. Але це не тіль и подар но долі. Це ще й відповідальність
перед пам'яттю пред ів і перед
нашими нащад ами, і вимо а до
нашої
самодисципліни,
що
випливає за визначенням історії.
Ми — ромадяни НЕЗАЛЕЖНОЇ
УКРАЇНИ і, рім то о, ми живемо
в місті, що є її СВЯТИНЕЮ, олис ою державності. Том жити
Виш ороді — це не тіль и почесно, але й відповідально.
Компетентність влади й ініціатива ромадян — стиль
життя СЛАВНОГО МІСТА на
СВЯТІЙ ЗЕМЛІ.
Б ло б ідеалізмом д мати, що
з ода дося ається лише арними
за ли ами. З ода й з ртованість — це найвищою мірою
д ховний, але добровільний і
об'є тивно обґр нтований до овір між ромадянами й владою.
Ви бачите, я на ваших очах
народж ється ця необхідна всім
нам З ода. В с переч ах, дис сіях, я б навіть с азав, — м ах.
Але вона народж ється, і цей
процес не поверн ти назад. Я
неможливо і нор вати т обставин , що вперше в історії міста ми
починаємо розвиватися стратеічних напрям ах, обґр нтованих
на ою й пра ти ою. Простіше
аж чи, ми переборюємо старі
хвороби й оздоровлюємо ор анізм міста, виснажений неправильним способом життя і ш ідливими звич ами. При цьом ми не
застосов ємо ради альних
"лі ів", незважаючи на те, що та их
за ли ів л нало д же ба ато.

"Я мож не по одж ватися з
Вашою д м ою, але я отовий
віддати життя за Ваше право
висловлювати її" —
відомий
вислів Вольтера є ніверсальним моральним принципом
демо ратично о правління. І
сьо одні своїм опонентам я
мож твердо с азати: не б де
нія их онінь або переслід вань.
Навпа и, я б д пра н ти а тивно зал чати знання тих людей,
що мають досвід, до розв'язання різних проблем Вишорода.
Проте для мене я для радоначальни а основа ЗГОДИ,
необхідної нам, поля ає в
простій форм лі: фізіоло ічн ,
сво о род , онстит цію ор анізм , я им є наше місто, ми змінимо, зм сивши сіх жити й
діяти відповідно до КОНСТИТУЦІЇ й ЗАКОНІВ нашої держави.
І я що ми разом домовимося
діяти та им чином, на Виш ород
че ає щаслива доля. Пройшли ті
часи, я і б ли для нашо о СЛАВНОГО МІСТА на СВЯТІЙ ЗЕМЛІ
ро ами випроб вань на міцність
д х йо о жителів.
В У раїні відб лися історичні
зміни. Доля раїни вже не належить тим або іншим політичним
р пованням або ланам. У раїна живе за демо ратичними
принципами, оли СУСПІЛЬСТВО
надійно КОНТРОЛЮЄ ВЛАДУ, а
ВЛАДА ПОКЛИКАНА ВІДПОВІДАТИ ІНТЕРЕСАМ СУСПІЛЬСТВА. І
для нашо о Виш орода починається новий історичний етап
розвит . Він пов'язаний із тим,
що здоровий л зд взяв ор над
політичними амбіціями, а ми сім
миром взялися до розв'язання
проблем нашо о міста.
Ми повернемо Виш ород
йо о межі, несправедливим шляхом зайняті землі. Ми зал чимо

до йо о розвит чесних і с млінних інвесторів. А інвестиції, я
відомо, йд ть ті раїни й ре іони, де пан є За он і непор шно
дотрим ються прав людини.
Стосовно ж в ладень, що р нт ються на приватній оді бізнес й чиновни а, то це не інвестиції. Це раб но .
Відтепер же не б де жодно о
виш ородця, д м а я о о не дійшла б до влади. Навпа и, ми
б демо всіля о заохоч вати й
підтрим вати ініціатив
всіх,
ом небайд жа доля рідно о
міста: хай це б д ть представнии приватно о апітал , ст денти
чи пенсіонери, всіх, хто живе за
правилом, виведеним ще одним
видатним мислителем-державни ом: "Хвалити Бо а, я завжди
любив свою Бать івщин в ЇЇ
інтересах, а не своїх власних".
У ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ я хоч заявити, що нашом
місті всі, хто сприяв розвит й
роз віт У раїни, хто боровся за
її с веренітет, хто любив її
народ, —
б д ть вшановані.
Виш ород стане місцем по лоніння національним святиням
У раїни, Виш ородом б д ть
пишатися ородяни, йо о по-новом оцінить раїна. Адже без
пова и до мин ло о не може
б ти ідно о майб тньо о.
Відродження Виш орода —
наш обов'язо , наша місія, наш
внесо про рес У раїни! Відродження Виш орода — це раще
життя йо о меш анців.
ІЗ ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ вас,
доро і виш ородці!

Ві тор РЕШЕТНЯК,
Виш ородсь ий
місь ий олова

З Днем незалежності!
Виш ород
2 26 серпня 2006 ро
ВИДАТНІ ІМЕНА УКРАЇНСЬКОЇ І С Т О Р І Ї
24 серпня виповнюється 15
річниця незалежності У раїни. Зб лася ві овічна мрія —
держава У раїна вос ресла!
Наш народ має либо і орені становлення нації, державності. З либини трипільсь ої льт ри четвертоо тисячоліття до нашої ери
постає
раїнсь а нація, я а
є однією з найдавніших в
Європі.
1996 ро в Києві оп блі овано частин та звано о Р опис Войнича "Послання оріян
хозарам". 232 пер аментні сторін и, написані виш аною
раїнсь ою за 500 ро ів до
Різдва Христово о — до ментальне підтвердження то о, що
наша мова зв чала принаймні
2,5 тисячі ро ів том . Написана
до Оле ової доби "Велесова
ни а", ця енци лопедія дитинства У раїни я всесвітньої
держави, цей першо раїнсьий літопис історії У раїни протя ом 2-х тисячоліть (І тис. до
нової ери — І тис. нової ери),
свідчить, що “здавна існ вала
самоб тня світова цивілізація
пра раїнців, її льт ра висо о
розвинена і ні на я
інш не
схожа”. Вд майтесь ці слова
з "Велесової ни и": "Утворились роди тії (племенні об'єднання
раїнців — В.С.) на
Семи Рі ах, де проживали ми
за морем
Краї Зеленім і де
с отин
розводили давніш
нашо о ісход до Карпатсь их
ір. То б ли тамті літа перед
тисяча триста ро ів до Єрманріха (Германріх — ороль остотів, за ин в
бою з нами
375 ро — В.С.)"! Я бачите,
це задов о, за 1000 ро ів до
Різдва Христово о!
Дослідження трій и рівненсь их ент зіастів, О. Андрєєва, Т. Би ової, В. Дем'янова
(див. азет "Виш ород" від 29
вітня 2006 ро № 17, стаття
"Місто Рівне — олис а слов'янства"), по аз ють: ще до Асольда і Діра —
першом
тисячолітті після Різдва Христово о на території Волині
існ вала слов'янсь а держава
— імперія зі столицею С ренж
(Сонячне місто — В.С.), частин території я о о нині обіймає
Рівне. Та що Київсь а Р сь —
перша літописна У раїнсь а
держава — ще в 8-9 століттях
мала надійне під р нтя, більшість її теренів населяв автохтонний народ — прото раїнці. Проісн вала Київсь а Р сь
до 1240-1241 рр. і б ла однією
з найбільших європейсь их
держав, біля двох третин населення отрої с ладали раїнці.
Слід з адати нязів, що розб дов вали держав Р сь-У раїн . Ас ольд перший здійснив вдалі походи на ре ів,
рез льтатом я их стали д же
ви ідні для Р сі до овори, і
зробив 860 ро перш спроб
прийняття християнства на
Р сі. Оль а — перша християна з династії Рюри овичів,
досить заповзятлива і діяльна
ня иня. Володимир Вели ий,
я ий хрестив 988 ро Р сь-У раїн . Ярослав М дрий, за
доби правління отро о (10191054 рр.) держава Р сь досяла найбільшо о роз віт і визнання
Європі. Володимир
Мономах, ор анізатор і ерой
походів на половців — за пра-

вління йо о (1113-1125 рр.) і
йо о сина Мстислава (11251132 рр.) Р сь стала знов
єдиною монолітною державою,
нязі, що сиділи своїх дільних нязівствах, повністю підорялися вели ом Київсь ом
нязю.
Після нашестя мон оло-татар
впала
раїнсь а держава. В
той час, я
раїнсь ий народ
стрим вав напади очових орд,
за йо о спиною с сіди міцніли і
ставали я держави на но и,
внаслідо чо о У раїна опинилася спочат
в с ладі Литви,
потім — Польщі, затим —
Мос овсь ої держави і АвстроУ орщини.
750 ро ів ращі сини і донь и
раїнсь о о народ виборювали незалежність У раїни,
на ладали оловою за самостійність, державність. Всіх не
перерах вати, їх мільйони.
Вічна їм слава і пам'ять!
Особливої ва и засл ов є
еліта нації, її старшини, етьмани, отрі очолили цю священн
боротьб . Дмитро Вишневецьий (Байда), засновни Запорізь ої Січі, б в страчений т рами в Стамб лі. Самійло
Кіш а 25 ро ів проб в на
т рець их алерах, підняв там
повстання і верн вся з повсталими в У раїн , в рідний Канів.
Северин Наливай о, отрий
одним з перших підняв повстання проти ляхів, страчений
Варшаві. Петро КонашевичСа айдачний, член Київсь о о
Бо оявленсь о о братерства з
сім озаць им війсь ом, часни поход Польщі на Мос в ,
ерой морсь их походів на
т рець е збережжя і Хотинсьої битви 1621 ро , де об'єднані війсь а запорожців і поляів іль істю близь о 80 тисяч
чолові розбили втроє більш
т рець армію (в цій ампанії
етьман б в поранений отр єною стрілою і помер
Києві).
Бо дан Хмельниць ий, ерой
битви під Жовтими Водами,
Корс нем, Пилявцями, Батоом, за період етьманства
отро о відродилася У раїнсьа держава. Іван Ви овс ь и й , отрий із 100-тисячним
війсь ом розбив 200-тисячне
мос овсь е війсь о в битві під
Конотопом 8-9 липня 1659
ро (за що в радянсь ій історіо рафії б в обізваний зрадни ом, я ий хотів продати
У раїн Польщі; правда, тоді
незроз міло, чом йо о, я і
пол овни а Івана Бо на, поляи розстріляли). Іван Сір о,
я ий брав часть більш ніж 50
походах проти т р ів, татар і
поля ів і жодно о з них не прорав (це при ньом б в написаний знаменитий лист запорозьих оза ів т рець ом с лтан ). Гетьман Петро Дорошен о,
отрий пра н в об'єднати всі
раїнсь і землі і звільнити їх
від залежності, за інчив свою

НА ФОТО:
Ім’я Тараса
пов’язано з
Межи ір’ям.
А Виш ородсьий пам’ятни
молодом
Шевчен розлетівся У раїною — на онвертах У рпошти.
діяльність
я
воєвода
Вятці. Гетьман Іван
Мазепа — поет, знавець
де іль ох іноземних мов, меценат (дзвіниця Київсь ої Софії і
добра половина б дівель Печерсь ої Лаври, Києво-Мо илянсь ої
а адемії поб довані за йо о
ошти), не тіль и найба атша
людина в У раїні, а й одна з найзаможніших в Європі, людина,
отрій б ло що втрачати, —
вист пив проти Мос овсь ої
імперії за волю і незалежність
У раїни. Пилип Орли — автор
першої в Європі Констит ції.
Павло Пол бото , я ий ин в
нівне обвин вачення Петр І,
за що б в в'язнений Петропавлівсь фортецю Петерб ра, де і вмер. Петро Калнишевсь ий, останній ошовий отаман Запорозь ої Січі, ерой
російсь о-т рець ої війни 17681774 ро ів (отримав чин енерал-лейтенанта і вищий орден
Росії — Андрія Первозванно о),
після зр йн вання Запорозь ої
Січі, вже 85-літній, б в засланий 1775 році на Солов и (де
просидів в ам'яній печері 25
ро ів), 1801 ро б в звільнений, прожив
монастирі ще
два ро и і
віці 112 ро ів
помер. Іван Гонта і Ма сим
Залізня , отрі під час Коліївщини очолили повстання
селян- ріпа ів проти польсьих нобителів, за що по лали свої олови.
О ремо треба відзначити
славних доньо У раїни Настю
Лісовсь (Ро солан ) і Мар сю
Ч рай. Настя Лісовсь а, родом
з Ро атина (Івано-Фран івщина), б ла взята в полон татарами, потрапила в арем до
т рець о о с лтана. Завдя и
своїй расі і роз м стала йо о
др жиною, мала вели ий вплив
на сво о чолові а і фа тично
правляла Т рець ою імперією.
Ця жін а для рідної землі зробила надзвичайно ба ато: 40
ро ів т р и і татари не т рб вали походами У раїн . Ро солані (Насті Лісовсь ій) до 500річчя від дня народження, я е
відзначатиметься восени нинішньо о ро , на її бать івщині, в місті Ро атині, встановлено пам’ятни . Прообразом
стала а триса Оль а С мсь а,
я а зі рала роль видатної раїн и в дв х телесеріалах. Мар ся Ч рай — знаменита поетеса
з Полтави, автор а відомих пісень, отрі підіймали д х озаів. І досі в народі співають:
"За світ встали озачень и".
Вдячні полтавчани нинішньо о
ро в центрі міста встановили
пам'ятни
славетній
своїй
землячці. У листопаді 1654 ро
на Брацлавщині (нині Ямпільсьий район Вінниць ої області)
під час
ероїчної оборони
містеч а Б ші, др жина сотни а
Завістно о, після то о, я вбили
її чолові а, стала на чолі оборонців містеч а і, оли більшість
оза ів поля ла й замо б в здоб тий польсь ими війсь ами,
підпалила льох з порохом і
висадила в повітря себе й

решт оборонців. Від виб х
за ин ло ба ато воро ів.
Після зр йн вання Запорозь ої
Січі і лі відації автономії У раїни
до творення У раїнсь ої Народної Респ блі и, оли У раїні б ло
заборонено тримати своє війсьо, на перший план виходять
представни и
раїнсь ої інтелі енції, її літератори, х дожни и,
омпозитори, вчені. Вони своїми
творами б дили від сн д х народ , нації, от вали під р нтя для
боротьби за волю, за державність: Гри орій С оворода, Іван
Котяревсь ий, Тарас Шевчен о,
Пантелеймон К ліш, Мар іян
Шаш евич, Михайло Дра оманов,
Іван Фран о, Леся У раїн а,
Ми ола Лисен о, Павло Ч бинсьий, Ми ола Вербиць ий, Ми ола
Костомаров, Володимир Антонович, Михайло Гр шевсь ий, Оль а
Кобилянсь а, Ганна Бавіно , Марія Зань овець а, Соломія
Кр шельниць а, Степан Р дницьий, Володимир Винничен о, Оле сандр Олесь, Ми ола Вороний,
Володимир Вернадсь ий та інші.
В період Першої світової
війни січові стрільці в с ладі
австрійсь о о війсь а боролися за волю У раїни. Особливо
теплим словом треба з адати
Віль ельма Габсб р а (Василя
Вишивано о), е с-принца австрійсь ої монархії, отрий пройнявся раїнсь им д хом, вивчив і добре знав
раїнсь
мов , взяв під свою е ід січових стрільців, а потім се своє
життя віддав справі визволення
У раїни. Б в знищений
застін ах МГБ
Києві в 1948
році. Хара терно, що допити
велися в Києві російсь ою
мовою, а відповіді Василь
Вишиваний давав раїнсь ою.
1917-1920 рр. знамен ються
відродженням
державності
У раїни. Під ерівництвом першо о
Президента
У раїни
Михайла Гр шевсь о о, а потім
йо о продовж вача Симона
Петлюри молода У раїнсь а
держава боролася за своє
місце в Європі, але не
вистояла під натис ом а ресії з
бо
Росії і Польщі, б ла розшматована хижа ами-с сідами. Доро ою ціною заплатив
раїнсь ий народ — бійці
У раїнсь ої Народної Респ бліи по лали свої олови по всій
У раїні, починаючи від Кр т в
січні 1918 ро
і за інч ючи
Базаром в листопаді 1921- о.
За 70-річне переб вання
с ладі Радянсь о о Союз
втрати У раїни с лали 46 мільйонів чолові , із них три олодомори забрали життя більше
15 мільйонів чолові , причом
за 8 місяців 1932-1933 рр.
за ин ло від олодної смерті
10 мільйонів наших співвітчизни ів. Це більше, ніж за чотири
ро и Др ої світової війни,
оли фронт пройшов через
всю У раїн
і поверн вся
назад. А ще б в олод 19201921 ро ів, оли червоні продза они вимели хліб
селян,
олод 1947 ро , оли люд в
У раїні п х від олод , а Франція пе ла хліб з
раїнсь ої
пшенич и. В період оле тивізації б ло вивезено в Сибір чи
на Дале Північ три мільйони
та званих р лів. А ще б ли
репресії 30-40-х ро ів…
15 березня 1939 ро
Сейм
Карпатсь ої У раїни про олосив
незалежність
раїни,
прийняв Констит цію і обрав
президентом Ав стина Волошина. У відповідь У орщина
о п вала За арпаття. Відділи
Карпатсь ої Січі чинили від-

чайд шний опір за арбни ам,
але не в силі б ли захистити
рідн землю від
орсь о о
війсь а, що переважало іль істю вдесятеро. Ав стин Волошин б в репресований ор анами МГБ в травні 1945 ро ,
помер в в'язненні в Мос ві.
17 вересня 1939 ро Західна
У раїна б ла приєднана до
Радянсь о о Союз . Народ,
отрий зазнав національних
тис ів з бо пансь ої Польщі,
радо з стрічав радянсь і війсьа. Та не мин ло й де іль а
тижнів, я розпочалися репресії. За неповні два ро и б ло
репресовано, вислано чи фізично знищено 1 мільйон 100
тисяч чолові .
30 червня 1941 ро
Львові
Ор анізацією У раїнсь их Націоналістів під проводом Степана
Бандери б ла відновлена державність У раїни. Та в плани
фашистсь ої Німеччини (я і
Радянсь о о Союз ) не входило
надання незалежності У раїні.
Кращі сини і донь и раїнсь оо народ б ли заарештовані і
страчені в естапо. Та б ли
вбиті видатні
раїнсь і поети
Олена Телі а й Оле Ольжич,
два брати Степана Бандери, а
сам він б в в'язнений в онцтабір. ОУН вим шена б ла для
боротьби з німець ими за арбни ами створити У раїнсь
Повстансь Армію, день народження отрої припадає на 14
жовтня 1942 ро
й отра
нарахов вала на інець 1943 р.почато 1944 р., за німець ими
даними, біля 300 тисяч бійців.
УПА під ерівництвом енерала
Тараса Ч прин и
(Романа
Ш хевича) боролася спочат
проти німців, потім — проти
війсь НКВС. Генерал Ч прин а
за ин в в бою 5 березня 1950
ро
недале о від Львова. 20
відсот ів населення за ин ло і
стіль и ж б ло депортовано —
та а ціна визвольної боротьби
ОУН-УПА західних ре іонів
У раїни протя ом 1939-1955
ро ів.
Народ У раїни вніс та ож
свою част в спільн перемо
над німець о-фашистсь ими
за арбни ами — більше 7,5
мільйона синів і доньо У раїни
за ин ло на фронтах Др ої світової війни, розв'язаної не з
вини раїнсь о о народ .
За переписом населення СРСР
1926 ро , раїнців нарахов вався 81 мільйон, росіян — 78 мільйонів. Напри інці ХІХ століття за
переписами
раїнців і японців
б ло по 35 мільйонів чолові .
Зараз населення Японії наліч є
більше 120 мільйонів, У раїни —
біля 48 мільйонів, етнічних росіян
— біля 130 мільйонів. Ось та
цін заплатив наш народ за відс тність своєї державності.
Маючи третин
світових
запасів чорноземів, різноманітні орисні опалини, досить
розвин т промисловість, талановитий і працелюбний народ,
У раїна,
віриться,
швид о
подолає політичні й е ономічні
не аразди і займе ідне місце
серед світової спільноти.

Володимир САЮК,
деп тат Виш ородсь ої
місь ої ради
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УТ-1

1+1

ІНТЕР

ТРК ”КИЇВ”

ТЕТ

6.10, 6.30, 7.00, 8.00 Новини
7.05 Ера бiзнес
8.15, 23.35 Д/ф "Таємницi
росiйсь ої дипломатiї"
8.45 Ран овi поради
9.05 Т/с "Паст а"
11.15 Життя триває
12.00, 15.00, 18.30, 21.00
Новини
12.20 Д/с "Захисни и ди их
тварин"
13.10 Далi б де...
13.55 Народна сл жба
порят н — 01
14.15 Живе ба атство У раїни
15.20 М льтфільм
15.45 Ф тбол пляжний. Фiнал
Євролi и. Гран-прi Марсель
17.05 Т/с "Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
18.45, 21.40 Дiловий свiт
19.05 Х/ф "Не зiйшлися
хара терами"
20.35 Вечiрня аз а
21.25 Точ а зор
21.50 Спорт
22.10 Ле енди ф тбол
22.40 Сит ацiя
22.50 Трiй а. Кено
23.00 Пiдс м и

6.30 Снiдано з 1+1
7.00 Веселi м льти +
Єралаш
8.00 Т/с "Джо ї"
9.00 Т/с "Усi жiн и —
вiдьми"
10.00 До мент
11.00 ТСН
11.10 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 Єралаш
14.30 Т/с "Усе
враховано"
15.30 Т/с "Любов я
протистояння"
16.30, 2.30 С довi справи
17.30 Т/с "Усi жiн и —
вiдьми"
18.30 Т/с "Повернення
М хтара-2"
19.30 ТСН
20.05 ТСН. ПроСпорт
20.10 Т/с "5 хвилин до
метро"
21.05 Т/с "Громови"
22.00 Х/ф "Зни лi без
вiстi"
23.50 ТСН

6.05 Квадратний метр
6.40, 7.35, 11.25, 15.20
М льтфiльм
7.00, 8.00, 12.00 Новини
7.05, 8.10, 12.15, 21.25
Iнтерспорт
7.15 Ран ова iмнасти а
7.45 Уро и обережностi
8.20 ВВС. Усе про тварин
8.55 Т/с "Приречена стати
зiр ою"
9.55 Х/ф "Не залишай..."
12.20 Т/с "Таємнича остя"
13.15 Т/с "Пасажир без
ба аж "
14.20 Дис аверi
15.35 Х/ф "Тариф за
любов"
16.35 Че ай на мене
17.55 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
18.55 Т/с "Вовчиця"
19.55 Т/с "В зь ий мiст"
21.00 Подробицi
21.35 Х/ф "Дра ла Брема
Сто ера"
0.10 Кримiнал
0.45 Т/с "Прощальне
вiдл ння"
1.40 Т/с "Джей -2.0"
2.20 Перша е спедицiя

6.00, 15.00, 22.50 М льтфiльм
6.45 М/с "Подорож
мин ле"
7.10 Одвiчнi iстини
7.20 Вiсни роботодавця
7.30 СТН
8.00 СТН-спорт
8.30 Д/с "Живi ле енди моря"
9.00 Дiм живих iсторiй
9.20 Х/ф "У радене щастя"
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 Т/ф "Гри орiй Гладiй.
Повернення"
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 "Коли сi свої"
23.50 Т/с "Аш"
0.20 Київсь i мiнiатюри
0.50 Х/ф "Мiсто Семмi"

6.30, 11.30, 18.00, Дивись!
7.00 М/с "Черепаш и-нiндзя"
7.30, 12.00, 19.30, 0.00 Дiм-2
8.30 Т/с "Першi
поцiл н и"
9.00, 14.00, 20.30
М льтфiльм
9.30 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 "
0.30 Зроби менi смiшно!
1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00
Сiм новин
1.15, 2.15, 3.15, 4.15, 5.15,
6.00 Сьоме небо

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК ”УКРАЇНА”

6.00 Кл б-700
6.30, 7.20, 8.15, 14.55 Цей
дивний свiт
7.00 Спецпрое т
7.40, 8.40, 18.40, 20.40,
0.15, 2.40 24 одини
7.50, 8.50, 19.00, 0.35, 3.00
24 одини. Спорт
7.55 Бан нота
8.05 Нер хомiсть
9.10 Хiт-парад
10.15 Розва и ба атiїв
11.15 М/ф "Країна фантазiй"
12.55 Цiл ом неймовiрно
13.25 Прилади i механiзми
13.55 Свiт природи ВВС
15.25, 4.35 Режисери
16.30 Мiста свiт
17.15 Х/ф "Чорнi берети"
19.15 Невiдомi живi об'є ти
19.45 Таємницi подорожей
21.20 Анатомiя атастроф
22.15, 2.15 Свiтсь i хронi и
22.45 Таємницi вiйни
23.45 Енци лопедiя
таємниць
0.40, 3.05 Т/с
"Во неборцi"

5.30 Т/с "Незаймана"
6.15 Сл жба розш
дiтей
6.20 Фа ти
6.35, 7.50 Дiловi фа ти
6.45, 8.35 300 се / од
6.55 Т/с "Пляж.
Рят вальни и Малiб "
7.45 Фа ти
7.55 Спорт
8.05 Т/с "За альмований
розвито "
8.45 Фа ти
8.55 Спорт
9.10 Х/ф "Бр но"
11.20 На свою олов
12.20 Каламб р
12.45 Фа ти
13.15 Т/с "Квантовий
стрибо "
14.20 Х/ф "В л ан"
16.30 Т/с "В лицi
розбитих лiхтарiв"
17.35 Т/с "Каменсь а"
18.45 Фа ти. Вечiр
19.10 Спорт
19.25 Т/с "Меди и"
19.55 Т/с "В лицi
розбитих лiхтарiв"
20.55 Х/ф "Невловимий"
22.45 Фа ти
23.00 Спорт
23.20 Х/ф "Пацю и"
1.10 Фа ти
1.35 Х/ф "Тiль и любов"

5.30 Ран овий ви раш
7.00 Вi на
7.15 Т/с "Афромос вич"
8.00 Вi на
8.15 Ш ачi. Убивство нязя
Бориса i Глiба
9.10 Заборонена зона
10.10 Телефiльм
10.50 Х/ф "Я що вiрити
Лопот хiн "
13.50 Т/с "Повернення
М хтара"
15.00 Увесь свiт. Варвари.
Вi iн и
16.00 Непояснене. Сила
молитви
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 Н. Г ндарєва
22.00 Вi на
22.25 Т/с "Се ретнi
матерiали"
23.25 Генсе и. Доро ий
Леонiде Iллiч
0.35 Вi на. Спорт
0.45 Вели а п'ятiр а

6.10 Т/с "Ейр-Амери а"
7.00, 7.35, 8.15 Пiдйом!
7.05 М/с "Злю и-бобри"
8.30 Т/с "Сабрина -- юна
вiдьма"
9.05 Т/с "Сiмей а
Ролданiв"
10.15 К нст амера
11.15 Х/ф "Наречена i
забобони"
13.30 Репортер
13.55 М/с "При оди Дже i
Чана"
14.25 М/с "Злю и-бобри"
15.00 Т/с "Сабрина —
юна вiдьма"
15.30 Обш i побачення
16.00 Т/с "Бiляв а
ниж овiй рамницi"
16.35 Т/с "Я с азав
Джим"
17.05 Х/ф "Шашли "
19.00 Репортер
19.10 Спортрепортер
19.20 Т/с "Солдати-2"
20.20 Побачити все!
20.50 Т/с "Гра на
виб вання"
21.50 Х/ф "Пiтони-2"
0.00 Репортер

6.00 Х/ф "Переми аючи
анали"
7.20 Autonews
7.50 Т/с "Жiн а дзер алi"
9.00 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 Х/ф "Спарта i
Калашни ов"
15.30 Подiї
16.00 Срiбний апельсин
17.00 Подiї
17.20 Подiї. Спорт
17.40 Т/с "Др жна
сiмей а"
18.55 Ф тбол. У раїна.
"Карпати" — "Метал р "
21.00 Подiї
21.35 Подiї. Спорт
21.50 Х/ф "Втеча з
ГУЛАГ "
0.30 Подiї свiтi
0.55 Х/ф "Критичний стан"
3.00 Подiї
3.20 Подiї. Спорт
3.30 Телетеатр
4.30 Подiї

УТ-1

1+1

ЕНТЕР -ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

6.10, 6.30, 7.00, 8.00
Новини
7.05 Ера бiзнес
7.35 Б дiвельний
майданчи
8.15, 23.35 Д/ф "Таємницi
росiйсь ої дипломатiї"
8.45 Ран овi поради
9.00, 18.45, 21.40 Дiловий
свiт
9.15 Т/с "Мач ха"
10.00 Т/с "I це все про
ньо о"
11.15 Життя триває
11.55 Сл жба розш
дiтей
12.00, 15.00, 18.30, 21.00
Новини
12.20 Д/с "Захисни и
ди их тварин"
13.10 Наша пiсня
13.50 Авiасалон
14.05 Перехрестя
15.20 М/с "Черепаш им танти нiндзя-2"
15.45 Ф тбол пляжний.
Фiнал Євролi и. Гран-прi
Марсель
17.05 Т/с "Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
19.00 Д/ф "Шпеєр i Гiтлер.
Архiте тор диявола"
20.40 Вечiрня аз а
21.25 Точ а зор
21.50 Спорт
22.10 А дiєнцiя
22.40 Сит ацiя
22.50 Трiй а. Кено
23.00 Пiдс м и

ТОНІС
6.40, 7.40, 8.40.18.40, 20.40,
0.15, 2.40 24 одини
7.10, 8.15, 14.35 Цей дивний
свiт
7.55 Бан нота
8.05 Нер хомiсть
9.10, 19.45 Таємницi
подорожей
10.05, 22.15, 2.15 Свiтсь i
хронi и
10.35, 13.40 Свiт природи
ВВС
11.35, 16.05 Мiста свiт
12.10 Цiл ом неймовiрно
12.40, 19.15 Невiдомi живi
об'є ти
13.10, 23.45 Енци лопедiя
таємниць
15.00, 4.35 Режисери
16.40, 22.40 Таємницi вiйни
17.40, 21.20 Анатомiя
атастроф
0.45, 3.05 Т/с
"Во неборцi"

6.30 Снiдано з 1+1
7.00 Веселi м льти +
Єралаш
8.00 Т/с "Джо ї"
9.00 Т/с "Усi жiн и —
вiдьми"
10.00 До мент
11.00 ТСН
11.10 Т/с "5 хвилин до
метро"
12.05 Т/с "Ч жа родина2"
13.00 Т/с "Др зi"
14.00 ТСН
14.20 Єралаш
14.30 Т/с "Усе
враховано"
15.30 Т/с "Любов я
протистояння"
16.30, 3.00 С довi справи
17.30 Т/с "Усi жiн и —
вiдьми"
18.30 Т/с "Повернення
М хтара-2"
19.30 ТСН
20.05 ТСН. ПроСпорт
20.10 Т/с "5 хвилин до
метро"
21.05 Т/с "Громови"
22.05 Х/ф "Прое т Iз"
0.05 ТСН

ICTV
6.20 Фа ти
6.35, 7.50 Дiловi фа ти
6.45, 8.35 300 се / од
6.55 Т/с "Пляж.
Рят вальни и Малiб "
7.45, 8.45,12.45 Фа ти
8.05 Т/с "За альмований
розвито "
9.10 Т/с "Мисливець за
старовиною"
10.10 Т/с "А ентство
"Мiсячне сяйво"
11.15 Т/с "Каменсь а"
12.25, 13.05 Каламб р
13.30 Т/с "Квантовий
стрибо "
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"
20.50 Х/ф "Людина
президента-2"
22.45 Фа ти
23.20 Х/ф "Непрямi
до ази"

6.10, 17.45 Час. Важливо
6.20, 9.55, 12.35, 13.55, 23.50
О ляд преси
Підприємство
6.30, 7.10, 8.10, 12.20, 22.40,
запрош є на робот
0.35, 4.55 Бiзнес-час
6.40, 7.40, 8.40, 22.30, 23.30,
м. Виш ороді
0.25, 1.45, 4.45 Час спорт
чолові ів ві ом
7.00 — 9.00 Час новин. Кожнi
від 18 до 25 ро ів,
30 хв.
на посад техні а. 7.50, 1.20 Автопiлот-новини
9.30, 23.15, 2.10, 5.35 ЧасДовід и за тел. 23-329, тайм
з 8.00 до17.00
10.00 — 19.00 Час новин.
Що одини
Потрібні ОХОРОНЦІ 10.15 Майдан
без ш ідливих звичо 11.55 — 18.55 IнфоВi но.
Що одини
на автостоян ,
13.15 Доро ами раїнцiв
доба/дві
14.15 "Арсенал"
Тел. (04496) 25-047, 15.20 5 елемент
Це — У раїна!
(04496) 22-227 №457 15.50
16.15 Не перший по ляд
Війсь овий вито на 17.15 Перший вiддiл
Територiя за он
ім’я І оря Васильовича 18.15
18.45, 5.05 Київсь ий час
ДОКУСА вважати
19.20, 20.15, 3.00 Новий час
недійсним зв’яз із 19.50, 20.50, 23.00, 0.00, 0.45,
1.25, 5.20, 5.30 Час новин
втратою ори інал . 20.00, 21.00, 4.00 Час
№466 22.00, 2.30 Вiд рита зона

ЕНТЕР-ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

Вшанов ємо най ращих

ІНТЕР

ТРК “КИЇВ”

ТЕТ

5.55 Че ай на мене
7.00, 8.00, 12.00 Новини
7.05, 8.10, 12.15, 21.25
Iнтерспорт
7.15 Ран ова iмнасти а
7.35, 11.25 М льтфiльм
7.45 Уро и обережностi
8.20 ВВС. Усе про тварин
8.55 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
9.55 Х/ф "Не
залишай..."
12.20 Т/с "Таємнича
остя"
13.15 Т/с "Пасажир без
ба аж "
14.20 Дис аверi. Вiйни
пелi анiв
15.20 Х/ф "Тариф за
любов"
16.20 I ри патрiотiв-2
17.55 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
18.55 Т/с "Вовчиця"
19.55 Т/с "В зь ий мiст"
21.00 Подробицi
21.25 Iнтерспорт
21.35 Х/ф "Чорна
мас а-2. Мiсто масо "
23.40 Сл жба розш
дiтей

6.00 У центрi ва и
7.30, 15.30, 17.30, 20.30,
23.30 СТН
8.05, 21.05 5 хвилин
8.10, 18.50 Свiт бiзнес
8.20 Одвiчнi iстини
8.30, 10.40 М льтфiльм
9.00 Дiм живих iсторiй
9.20 Х/ф "По той бi вiд
рифа"
11.00 Телес ол
11.10, 15.40 Т/с "Жiн а з
ароматом ави"
12.10 Т/с "Тiнь"
13.00 Х/ф "Пiдст пи
раїнi ч дес"
14.30 Життя, осяяне расою
16.30 Д/с "Пата онiя —
пiвденна земля"
17.00 Е ономiчний вiсни
17.50 Т/с "I це все про
ньо о"
19.00 У центрi ва и. Цивiльнi
сл хання. Проблеми "Елiтицентра"
21.15 Х/ф "Невиннi
обмани"
22.50 Форм ла здоров'я
23.10 Споживач
23.50 Т/с "Аш"

6.30, 11.30, 18.00, 23.00
Дивись!
7.00 М/с "Черепаш инiндзя"
7.30, 12.00, 19.30, 0.00 Дiм-2
8.30 Т/с "Першi поцiл н и"
9.00, 14.00, 20.30
М льтфiльм
9.30 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, 21.00 Т/с "Район
Беверлi-Хiллз"
17.30 Т/с "Першi
поцiл н и"
18.30 Вели е прання
22.00 Вi на
23.30 Т/с "Кiмната смiх "
0.30 Зроби менi смiшно!
1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00
Сiм новин
1.15, 2.15, 3.15, 4.15, 5.15,
6.00 Сьоме небо

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК “УКРАЇНА”

6.30, 7.10, 8.10, 12.20,
22.40, 0.35, 4.55 Бiзнес-час
6.40, 7.40, 8.40, 22.30,
23.30, 0.25, 1.45, 4.45 Час
спорт
7.00 — 9.00 Час новин.
Кожнi 30 хв.
7.50, 1.20 Автопiлот-новини
9.30, 23.15, 2.10, 5.35 Частайм
10.00 — 19.00 Час новин.
Що одини
10.15 Час оментарiв
10.55 — 18.55 IнфоВi но.
Що одини
11.15, 19.20, 20.15, 3.00
Новий час
11.40, 15.50 Це — У раїна!
13.15 Перший вiддiл
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, 0.00,
0.45, 1.25, 5.20, 5.30 Час
новин
20.00, 21.00, 4.00 Час
22.00, 2.30 Чи на п'ять?
0.50 Ко тейль

5.30 Ран овий ви раш
7.00 Вi на
7.15 Т/с "Афромос вич"
8.00 Вi на
8.15 Наталя Г ндарєва
9.50 С ботнiй вечiр
11.50 Х/ф "Уперше
одр жена"
13.50 Т/с "Повернення
М хтара"
15.00 Увесь свiт. Варвари.
Готи
16.00 Непояснене. Дивнi
зни нення
17.00 Ш ачi. У пош ах
снi ової людини. Росiйсь а
м мiя
18.00 Вi на
18.15 Т/с "К ла iн i
партнери"
19.00 Х/ф "Чи не
послати нам... Гiнця?"
21.00 Спецрозслiд вання.
Зар чни и однор о о
бандита
22.00 Вi на
22.25 Т/с "Се ретнi
матерiали"
23.25 М. Горбачов
0.35 Вi на. Спорт

7.00, 7.35, 8.15 Пiдйом!
7.05 М/с "Злю и-бобри"
8.30 Т/с "Сабрина — юна
вiдьма"
9.05 Т/с "Сiмей а
Ролданiв"
10.15 Т/с "Гра на
виб вання"
11.25 Х/ф "Єдина i
неповторна"
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"
17.00 Т/с "П'ятiрнята"
17.25, 20.20 Побачити все!
17.55 Т/с "Кобра-11"
19.00 Репортер
19.10 Спортрепортер
19.20 Т/с "Солдати-2"
20.50 Т/с "Гра на
виб вання"
21.55 Х/ф
"Р мпельштильцхен"

6.00 Д/ф "Злодiї за онi"
6.30,13.00,15.30, 17.00
Події
7.20 Срiбний апельсин
7.50 Усмiхнися!
9.00 Ф тбол в особах
9.40 М льтфiльм
10.00 Т/с "Др жна
сiмей а"
12.10 ТБ-про рама
13.30 Х/ф "Золота
мiна"
16.00 Срiбний апельсин
17.40 Т/с "Жiн а
дзер алi"
18.40 Т/с "Др жна
сiмей а"
19.40 Щиросердне
зiзнання
21.00 Подiї
21.35 Подiї. Спорт
21.50 Х/ф
"Шанхайсь ий
зв'яз iвець"
0.00 Подiї свiтi
0.25 Х/ф "Втеча з ГУЛАГ

Шановні лядачі!
На жаль, дея і
анали не надали
нам свою
телепро рам на
цей тиждень.
Перепрош ємо.
Реда ція азети
“Виш ород”

Вшанов ємо най ращих

ЧЕТВЕР 31 СЕРПНЯ 2006 РОКУ

СЕРЕДА 30 СЕРПНЯ 2006 РОКУ
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Телепро рама

26 серпня 2006 ро

Виш ород
06.00
Е НСа
Т Ендтре
Р - Ф ІиЛ Ь М
07.10 Дитячий сеанс

УТ-1

1+1

ІНТЕР

ТРК ”КИЇВ”

ТЕТ

6.10, 6.30, 7.00, 8.00
Новини
7.05 Ера бiзнес
8.15, 23.35 Д/ф "Таємницi
росiйсь ої дипломатiї"
8.45 Ран овi події
9.00, 18.45, 21.25 Дiловий
свiт
9.15 Т/с "Мач ха"
10.00 Т/с "I це все про
ньо о"
11.15 Життя триває
11.55 Сл жба розш
дiтей
12.00, 15.00, 18.30, 21.00
Новини
12.20 Д/с "Захисни и
ди их тварин"
13.10 В остях ...
14.05 Територiя безпе и
15.20 М/с "Черепаш им танти нiндзя-2"
15.45 Ф тбол пляжний.
Фiнал Євролi и
17.05 Т/с "Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
19.05 Д/ф "Шпеєр i Гiтлер.
Архiте тор диявола"
20.45 Ме алот
21.35 Спорт
21.50 Реверс
22.15 Подат овий а ент
22.40 Сит ацiя
22.50 С перлото. Трiй а.
Кено

6.30 Снiдано з 1+1
7.00 Веселi м льти +
Єралаш
8.00 Т/с "Джо ї"
9.00 Т/с "Усi жiн и —
вiдьми"
10.00 До мент
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 ТСН
14.20 Єралаш
14.30 Т/с "Усе враховано"
15.30 Т/с "Любов я
протистояння"
16.30, 3.20 С довi справи
17.30 Т/с "Усi жiн и —
вiдьми"
18.30 Т/с "Повернення
М хтара-2"
19.30 ТСН
20.05 ТСН. ПроСпорт
20.10 Т/с "5 хвилин до
метро"
21.10 Т/с "Громови"
22.10 Х/ф "Дев'ятi
ворота"
0.35 ТСН

6.05 Карао е на майданi
6.40, 7.35, 11.20 М льтфiльм
7.00, 8.00, 12.00 Новини
7.05, 8.10, 12.15, 21.25
Iнтерспорт
7.15 Ран ова iмнасти а
7.45 Уро и обережностi
8.20 Бадьоро о ран !
9.00 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
10.00 Х/ф "Проданий
смiх"
12.20 Т/с "Таємнича
остя"
13.15 Т/с "Пасажир без
ба аж "
14.20 ВВС. Усе про тварин
14.55 Х/ф "Дiаманти для
Дж льєтти"
16.20 I ри патрiотiв-2
17.55 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
18.55 Т/с "Вовчиця"
19.55 Т/с "В зь ий мiст"
21.00 Подробицi
21.25 Iнтерспорт
21.35 Х/ф "Пiдроздiл
"Дельта"
0.10 Сл жба розш
дiтей

6.00 У центрi ва и.
Цивiльнi сл хання.
Проблеми "Елiти-центра"
7.30, 15.30, 17.30, 20.30,
23.30 СТН
8.05, 21.10 5 хвилин
8.10, 18.50 Свiт бiзнес
8.20 Одвiчнi iстини
8.30, 15.00 М льтфiльм
9.00 Дiм живих iсторiй
9.20 Х/ф "Пiдст пи
раїнi ч дес"
11.10, 15.40 Т/с "Жiн а
з ароматом ави"
12.10 Т/с "Тiнь"
13.00 Х/ф "Усi вони
смiялися"
16.30 Кiно онцерт
17.00 Молодiжна сл жба
17.50 Т/с "I це все про
ньо о"
19.00 У центрi ва и
21.00 Вечiрня аз а
21.15 Х/ф "Лiнiя смертi"
23.00 Чорний вадрат
23.50 Т/с "Аш"
0.20 Х/ф "Невиннi
обмани"

6.30, 11.30, 18.00, 23.00
Дивись!
7.00 М льтфільм
7.30, 12.00, 19.30, 0.00 Дiм-2
8.30 Т/с "Першi
поцiл н и"
9.00, 14.00, 20.30
М льтфiльм
9.30 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, 21.00 Т/с "Район
Беверлi-Хiллз"
17.30 Т/с "Першi
поцiл н и"
18.30 Вели е прання
22.00 Вi на
23.30 Т/с "Кiмната смiх "
0.30 Зроби менi смiшно!
1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00
Сiм новин
1.15, 2.15, 3.15, 4.15, 5.15,
6.00 Сьоме небо

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК”УКРАЇНА”

5.30 Ран овий ви раш
7.00 Вi на
7.15 Т/с "Афромос вич"
8.00 Вi на
8.15 Спецрозслiд вання.
Зар чни и однор о о
бандита
9.50 Х/ф "Чи не послати
нам... Гiнця?"
12.00 Т/с "Особистої
безпе и не арант ю"
13.50 Т/с "Повернення
М хтара"
15.00 Увесь свiт. Варвари.
Г ни
16.00 Непояснене.
Альтернативна медицина
17.00 У пош ах при од
18.00 Вi на
18.15 Т/с "К ла iн i
партнери"
19.00 Х/ф "Iнспе торроззява"
21.00 Спецрозслiд вання.
Помил и лi арiв
22.00 Вi на
22.25 Т/с "Се ретнi
матерiали"
23.25 Тiло масштаб
0.40 Вi на. Спорт

7.00, 7.30, 8.15 Пiдйом!
7.05 М/с "Злю и-бобри"
8.30 Т/с "Сабрина —
юна вiдьма"
9.05 Т/с "Сiмей а
Ролданiв"
10.15 Т/с "Гра на
виб вання"
11.25 Х/ф "За iн
Беверлi-Хiллз"
13.30 Репортер
13.55 М льфільми
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"
17.00 Т/с "П'ятiрнята"
17.25, 20.20 Побачити
все!
17.55 Т/с "Кобра-11"
19.00 Репортер
19.10 Спортрепортер
19.20 Т/с "Солдати2"
20.50 Т/с "Гра на
виб вання"
21.55 Х/ф "Таємниця
амазонсь о о змiя"
23.50 Репортер

6.00 Д/ф "Каз и Хамера"
6.30 Подiї
7.20 Срiбний апельсин
7.50 Т/с "Жiн а
дзер алi"
9.00 Щиросердне зiзнання
9.40 М льтфiльм
10.00 Т/с "Др жна
сiмей а"
12.10 Щиросердне зiзнання
13.00 Подiї
13.30 Х/ф "Золота мiна"
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 ТБ-про рама
20.20 Щиросердне зiзнання
21.00 Подiї
21.40 VIP — ви iдно, цi аво,
престижно
21.50 Х/ф "У лiж з
дияволом"
0.00 Подiї свiтi

ТЕТ

ЕНТЕР-ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

6.00 Кл б-700
6.40, 7.40, 8.40, 18.40,
20.40, 0.15, 2.40 24 одини
7.10, 8.15, 14.35 Цей
дивний свiт
7.55 Бан нота
8.05 Нер хомiсть
9.10, 19.45 Таємницi
подорожей
10.05, 22.15, 2.15 Свiтсь i
хронi и
10.35, 13.40 Свiт природи
ВВС
11.35, 16.05 Мiста свiт
12.10 Цiл ом неймовiрно
12.40, 19.15 Невiдомi живi
об'є ти
13.05, 23.45 Енци лопедiя
таємниць
15.05, 4.35 Режисери
16.40, 22.45 Таємницi вiйни
17.45, 21.20 Анатомiя
атастроф
0.40, 3.05 Т/с
"Во неборцi"

6.15 Сл жба розш
дiтей
6.20, 7.45,
8.45,12.45,18.45 Фа ти
6.45, 8.35 300 се / од
6.55 Т/с "Пляж.
Рят вальни и Малiб "
8.05 Т/с
"За альмований
розвито "
9.10 Т/с "Мисливець
за старовиною"
10.10 Т/с "А ентство
"Мiсячне сяйво"
11.15 Т/с "Каменсь а"
12.25, 13.05 Каламб р
13.25 Т/с "Квантовий
стрибо "
14.30 Т/с "Мисливець
за старовиною"
15.30 Т/с "Марш
Т рець о о"
16.35 Т/с "В лицi
розбитих лiхтарiв"
17.35 Т/с "Каменсь а"
Фото та
19.25 Т/с "Меди и"
19.55 Т/с "В лицi
відеозйом а
лiхтарiв"
рочистих подій. розбитих
20.55 Х/ф "Р а, що
Тел.8(050)554-70-70№465 ойдає олис "

6.10, 18.45, 5.05 Київсь ий
час
6.20, 9.55, 12.35, 13.55,
23.50 О ляд преси
6.30, 7.10, 8.10, 12.20, 22.40,
0.35, 4.55 Бiзнес-час
6.40, 7.40, 8.40, 22.30, 23.30,
0.25, 1.45, 4.45 Час спорт
7.00 — 9.00 Час новин.
Кожнi 30 хв.
7.50, 1.20 Автопiлот-новини
9.30, 23.15, 2.10, 5.35 ЧасРОБОТА
тайм
КИїВСЬКА, 10
10.00 — 19.00 Час новин.
ТОВ “ПЕРСПЕКТИВА” Що одини
10.15 Час оментарiв
від 1500 рн.
8 (050) 384-92-83 №468 10.55 — 18.55 IнфоВi но.
Що одини
11.15, 19.20, 20.15, 3.00
ПІНОБЛОК
час
8 (050) 384-92-83 №467 Новий
11.40, 15.50 Це — У раїна!
ВІДКРИТО АПТЕКУ 13.15 Драйв
14.15, 15.20 5 елемент
в м. Виш ороді,
16.15 Доро ами раїнцiв
в л. Набережна 12/9. 17.15 Не перший по ляд
Оптові ціни. Прийом 18.15 "Арсенал"
19.50, 20.50, 23.00, 0.00,
замовлень на лі и
0.45, 1.25, 5.20, 5.30 Час
за тел. 54-9-32 №469 новин

Вшанов ємо най ращих

УТ-1

1+1

ІНТЕР

ТРК ”КИЇВ”

6.00 Добро о ран ,
У раїно!
6.10, 6.30, 7.00, 8.00
Новини
7.05 Ера бiзнес
8.15, 23.35 Д/ф "Таємницi
росiйсь ої дипломатiї"
8.45 Ран овi поради
9.00, 18.45, 21.25 Дiловий
свiт
9.15 Т/с "Мач ха"
10.05 Т/с "I це все про
ньо о"
11.15 Життя триває
11.55 Сл жба розш
дiтей
12.00, 15.00, 18.30, 21.00
Новини
12.20 Д/с "Захисни и
ди их тварин"
13.15 Ваш вихiд!
14.05 Хай щастить!
15.20 М льтфільм
15.45 Iнди о
16.10 М льтфiльм
16.35 Т/с "15.0"
17.05 Т/с "Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
19.05 Д/ф "Шпеєр i Гiтлер.
Архiте тор диявола"
20.40 Вечiрня аз а
21.35 Спорт
21.55 Толо а
22.55 Трiй а. Кено
23.00 Пiдс м и

6.30 Снiдано з 1+1
7.00 Веселi м льти +
Єралаш
8.00 Т/с "Джо ї"
9.00 Т/с "Усi жiн и —
вiдьми"
10.00 До мент
11.00, 14.00 ТСН
11.15 Т/с "5 хвилин до
метро"
12.05 Т/с "Ч жа родина-2"
13.00 Т/с "Др зi"
14.20 Єралаш
14.30 Т/с "Усе
враховано"
15.30 Т/с "Любов я
протистояння"
16.30, 3.00 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 "Громови"
22.10 Х/ф "Невдаха"
0.00 ТСН

6.40, 7.35, 11.25 М льтфiльм
7.00, 8.00, 12.00 Новини
7.15 Ран ова iмнасти а
7.45 Уро и обережностi
8.20 Кримiнал
8.55 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
9.55 Х/ф "Проданий
смiх"
12.20 Т/с "Таємнича
остя"
13.15 Т/с "Пасажир
без ба аж "
14.20 ВВС. Усе про
тварин
14.55 Х/ф "Дiаманти
для Дж льєтти"
16.20 I ри патрiотiв-2
17.55 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
18.55 Т/с "Вовчиця"
19.55 Т/с "В зь ий
мiст"
21.00 Подробицi
21.35 Х/ф "Пiдроздiл
"Дельта-2.
Кол мбiйсь ий
зв'яз iвець"
23.50 Сл жба розш
дiтей

6.00, 19.00 У центрi ва и
7.30, 15.30, 17.30, 20.30,
23.30 СТН
8.05, 21.05 5 хвилин
8.10, 18.50 Свiт бiзнес
8.20 Одвiчнi iстини
8.30, 15.00, 17.00
М льтфiльм
9.00 Дiм живих iсторiй
9.20 Х/ф "Усi вони
смiялися"
11.10, 15.40 Т/с "Жiн а
з ароматом ави"
12.10 Т/с "Тiнь"
13.00 Х/ф "Я за
iпопотамiв"
14.30 М зей iно
16.30 Перлини ласичної
м зи и
17.50 Т/с "I це все про
ньо о"
21.15 Х/ф "А т помсти"
23.00 Форм ла здоров'я
23.20 Вiсни роботодавця
23.50 Т/с "Аш"
0.20 Х/ф "Лiнiя смертi"

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

6.05 Квадратний метр
6.40, 7.35, 11.25 М льтфiльм
7.00, 8.00, 12.00 Новини
7.15 Ран ова iмнасти а
7.45 Уро и обережностi
8.20 Кримiнал
8.55 Т/с "Приречена стати
зiр ою"
9.55 Х/ф "Проданий смiх"
12.20 Т/с "Таємнича
остя"
13.15 Т/с "Пасажир без
ба аж "
14.20 ВВС. Усе про тварин
14.55 Х/ф "Дiаманти для
Дж льєтти"
16.20 I ри патрiотiв-2
17.55 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
18.55 Т/с "Вовчиця"
19.55 Т/с "В зь ий мiст"
21.00 Подробицi
21.25 Iнтерспорт
21.35 Х/ф "Пiдроздiл
"Дельта-2. Кол мбiйсь ий
зв'яз iвець"
23.50 Сл жба розш дiтей

5.30 Ран овий ви раш
7.00, 8.00 Вi на
7.15 Т/с "Афромос вич"
8.15 Спецрозслiд вання.
Помил и лi арiв
10.00 Х/ф "Iнспе торроззява"
12.05 Х/ф "У моїй
смертi прош
звин вач вати Клав К."
13.50 Т/с "Повернення
М хтара"
15.00 Увесь свiт. Варвари.
Мон оли
16.00 Непояснене.
Виживання на ди их
просторах
17.00 Ш ачi. Дiамант
Катерини Вели ої. Ча л н
Петра Вели о о
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.
Мисливцi за дiамантами
22.00 Вi на
22.25 Т/с "Се ретнi
матерiали"
23.25 Фiдель Кастро.
Людина i мiф

7.00, 7.30, 8.15 Пiдйом!
7.05 М/с "Злю и-бобри"
8.30 Т/с "Сабрина —
юна вiдьма"
9.05 Т/с "Сiмей а
Ролданiв"
10.20 Т/с "Гра на
виб вання"
11.25 Х/ф "Любов бор "
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"
17.00 Т/с "П'ятiрнята"
17.25, 20.20 Побачити все!
17.55 Т/с "Кобра-11"
19.00 Репортер
19.20 Т/с "Солдати-2"
20.50 Т/с "Гра на
виб вання"
21.55 Х/ф "Безсмертнi
д шi"

6.00 Кл б-700
6.40, 7.40, 8.40, 18.40,
20.40, 0.15, 2.40 24 одини
7.10, 8.15, 14.35 Цей
дивний свiт
7.55 Бан нота
8.05 Нер хомiсть
9.10, 19.45 Таємницi
подорожей
10.05, 22.15, 2.15 Свiтсь i
хронi и
10.35, 13.40 Свiт природи ВВС
11.35, 16.05 Мiста свiт
12.10 Цiл ом неймовiрно
12.40, 19.15 Невiдомi живi
об'є ти
13.10, 23.45 Енци лопедiя
таємниць
15.05, 4.35 Режисери
16.40, 22.45 Таємницi вiйни
17.40, 21.20 Анатомiя
атастроф
0.45, 3.05 Т/с
"Во неборцi"
5.30 Елементи

6.20 Фа ти
6.45, 8.35 300 се / од
6.55 Т/с "Пляж.
Рят вальни и Малiб "
7.45, 8.45, 12.45 Фа ти
8.05 Т/с "За альмований
розвито ”
9.10 Т/с "Мисливець за
старовиною"
10.10 Т/с "А ентство
"Мiсячне сяйво"
11.15 Т/с "Каменсь а"
12.20, 13.05 Каламб р
13.25 Т/с "Квантовий
стрибо "
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. Веч
19.25 Т/с "Меди и"
19.55 Т/с "В лицi
розбитих лiхтарiв"
20.55 Х/ф "Пiд iс"
22.50 Фа ти
23.30 Авторалi. Чемпiонат
свiт . Фiнляндiя

Шановні лядачі!
На жаль, дея і
анали не надали
нам свою
телепро рам на
цей тиждень.
Перепрош ємо.
Реда ція азети
“Виш ород”

6.30, 11.30, 18.00, 23.00
Дивись!
7.00 М льтфільм
7.30, 12.00, 19.30, 0.00
Дiм-2
8.30 Т/с "Першi
поцiл н и"
9.00, 14.00, 20.30
М льтфiльм
9.30 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
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 "
0.30 Зроби менi смiшно!

РТР-ПЛАНЕТА

Вшанов ємо най ращих

06.00 Д/ф "Росiйсь а дивiзiя
ТРК “УКРАЇНА”
SS"
6.00 Д/ф "Повернення
Норд-Ост"
6.30 Подiї
7.20 Срiбний апельсин
7.50 Т/с "Жiн а
дзер алi"
9.00 Щиросердне зiзнання
9.40 М льтфiльм
10.00 Т/с "Др жна
сiмей а"
12.10 ТБ-про рама
13.00 Подiї
13.30 Х/ф "Бронзовий
птах"
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
21.50 Х/ф "Вiрт оз"
0.00 Подiї свiтi

Виш ород

Тема
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Ãîëîâíå íå ó÷àñòü, ãîëîâíå — ïåðåìîãà!
Кінець літа. Ш оли і позаш ільні за лади, рт и, се ції от ються до почат ново о навчально о
ро . Місь а тенісна ш ола — не
винято . Про ш ол , її мин ле і
с часне, рез льтати й дося нення я розмовляла з дире тором
місь ої тенісної ш оли, оловою
федерації настільно о теніс
Київсь ій області Валерієм
СИДОРЧУКОМ:
— Настільний теніс достатньо перспе тивний вид спорт сьо одні, він впливає на
роз мові здібності, онцентрацію ва и, реа цію, зосередженість, навіть на правильне дихання. Ці аво, я
він зародився Виш ороді?
— З 1985 ро при Димерсьом б дин піонерів від рився
рто з настільно о теніс .
Дире ція в Димері, але заняття
проходили в холі Виш ородсьої ЗОШ № 2. Б в час, оли трен вання проходили і в аратівсь ом
ртожит , і в ЖЕК . У
нас б ло всьо о три тенісні
столи, близь о 25 чнів, але вже
тоді ми мали хороші рез льтати
на обласном рівні.
— Та , але тепер Виш ороді є своя тенісна ш ола?
— З 1998 ро
від рилася
тенісна ш ола при Виш ородсьій місь ій раді. У 2002 році ми
перебралися вже в своє приміщення на території омпле с
"Джерело", де зараз і працюємо. Сьо одні ш олі займається
до 60 чнів, працюють два валіфі овані тренери: андидат в
майстри спорт
Володимир
Сидорч і я. Хочеться відзначити, що тенісні столи в нашій
ш олі — най ращі по області,

ми завдяч ємо цьом старшом
тренер
збірної У раїни з
настільно о теніс Ю. Шен ер ,
я ий допомі придбати німець і
тенісні столи, до речі, він неодноразово приїздив в наше місто
для відбор
равців
збірн
У раїни. Приємно, що до
облашт вання ш оли, о рім
місь ої ради і спонсорів, а тивно дол чається бать івсь ий
омітет.
— Знаю, що є постійні зма ання. Де ваша оманда бере
часть і посідає призові місця?
— Метою нашої ш оли є не
просто брати часть, а ви равати перші місця в зма аннях.
Я що раніше в області б ло
неба ато серйозних оманд, то
з ожним ро ом с перни и стають сильнішими, он ренція
зростає. Напри лад, мин лом
році до 18 оманд брали часть
т рнірах, і
нас б ло 3-5
солідних с противни ів.
Для нас є іль а найважливіших т рнірів, до часті в я их ми
от ємося найретельніше.

Це Першість Київсь ої області,
обласний т рнір "Баришівсь а
ра ет а", я ий вже 5 ро ів проходить в смт. Баришів а, бо
"Лізи" м. Броварах і т рнір
Виш ороді "К бо мера", я ий
ми олись започат вали я
перший обласний т рнір (звісно, не врахов ючи Першості
Київсь ої області). До речі, ми
тричі стали володарями
б
мера, том
бо назавжди
залишився в нашій тенісній
ш олі.
Зараз ми проводимо т рнір
пам’яті Слави Стець о, вперше
цьом році. Взяли часть 13
оманд із Київсь ої області.
— Чом т рнір та названий?
— По-перше, молоде по оління повинно знати і пам’ятати
ероїв і справжніх патріотів У раїни, о рім то о,
нашом місті
жив Бо дан Павлів,
ідний
наст пни і однод мець Слави
Стець о. У проведенні подібних
щорічних т рнірів потрібне стабільне фінанс вання, нам допома ає КУН.

Âñåóêðà¿íñüêà àêö³ÿ

У раїні

"Ìèëîñåðäÿ"

Хто лиш тебе не плюндр вав,

Шановні жителі
Виш ородщини!
Товариство Червоно о Хреста У раїни з 1- о вересня по
31 жовтня проводить щорічн
бла одійн а цію "Милосердя".
Червоний Хрест сьо одні — це:
— патронат хворих і немічних
на дом ;
— пі л вання про дітей-сиріт
і бездо лядних дітей;
— твердження в с спільстві
принципів міжнародно о манітарно о права;
— сприяння Сл жби розш
з'єднанні родин, розл чених
наслідо збройних онфлі тів
чи стихійних лих;
— часть лі відації наслід ів
природних лих, техно енних
аварій та атастроф;
— оперативна допомо а
мобільних ремонтно-поб тових
бри ад;
—
навчання
населення
наданню першої невід ладної
допомо и.
Це, нарешті, зал чення до
справ милосердя юних волонтерів, виховання в них одвічних
цінностей — доброти і милосердя.
Жодна бла одійна ор анізація У раїни не надає та ої
масштабної
манітарної допомо и населенню, я Товариство
Червоно о Хреста У раїни.
Виш ородсь а районна ор анізація Товариства Червоно о
Хреста У раїни плідно працює
по всіх цих про рамах і є надійною опорою знедолених

районі. В цьом Ви можете
пере онатись, завітавши до
РОТЧХ і ознайомившись з її
діяльністю. Пра нення допомо ти, надати адресн допомо
н жденним спон ає
РОТЧХ проводити вели омасштабні а ції Милосердя зі
збор оштів, прод тів харч вання, сіх видів
манітарної
допомо и.
Я що Вам не байд жі людсьий біль і оре, то допоможіть
сьо одні, адже ожен із нас
повинен свідомити, що б дья а держава не зможе задовольнити потреби сіх знедолених, я що до цьо о не до ладе
з силь ромадсь ість. Запрош ємо вас, приєдн йтесь до
добрих справ!
Ви можете допомо ти нам
б дь-я ій дост пній для вас
формі — матеріальній, прод тами харч вання, одя ом,
паливом, б дівельними матеріалами тощо.
Наш розрах н овий рах но : 26000301172
Виш ородсь ом відділенні № 8151
Ощадбан
У раїни, МФО
320155, од 23571538 з познач ою "На бла одійність").
Тел. 8-(296)-5-26-38.
Щиро сподіваємося, що Ви
знайдете змо
допомо ти
своїм земля ам,
сім хто
сьо одні в біді.
З пова ою

Таміла ОРЕЛ,
олова РОТЧХ

Хотів перетворить в р їн .
О, с іль и ти зазнала травм,
Моя охана У раїно!
О, с іль и ди их, лютих орд
Землю свят твою топтали
Та б з вірів-держиморд,
Я і народ твій морд вали.
Страшні дві війни світові,
Безліч с алічених та вбитих.
Твоєї пролито рові
Найбільше за сіх на світі.
Жила в неволі сотні літ,
Не раз від олод

онала.

Найбільший в світі еноцид
Ти за життя своє зазнала.
І я не м чили ати —
Ти не ставала на оліна,
До правди й волі йшла завжди,
Моя безсмертна У раїно!
Я добре, що за лала ти
Вже самостійності основи,
У світ з міла війти
Плацдармом мир і любові.

Іван ГОНЧАР,
с. Гаврилів а

— А о рім цих оловних
т рнірів?
— Ми беремо часть т рнірі
з настільно о теніс на День
Києва, т рнірі пам’яті за иблих
воїнів-аф анців імені апітана
Би ова Полтаві, Міжнародном т рнірі німець ої фірми "Мі і
і Шоллер", я і, до речі, допомоли придбати хороші німець і
тенісні столи, без я их просто
неможливо от ватися до серйозних зма ань.
— За цю ба аторічн працю,
адаю, вас же є індивід альні перемо и чнів?
— Та ,
нас є андидати в
майстри спорт : Володимир
Сидорч , неодноразовий переможець обласних та респ бліансь их зма ань, я ий зараз
працює тренером в ш олі, Р слан М р а, триразовий переможець обласних зма ань. Та ож
першорозрядни и І ор Грищено, Сер ій К знєцов, Дмитро
Тлостю . Хоча це дитяча тенісна
ш ола, але
нас є і доросла
оманда, я а а тивно бере
часть
обласних і респ бліансь их т рнірах. О ремо
хочеться назвати ордість нашоо міста, андидата
майстри
спорт Василя Кондратен а,
я ий ось-ось здоб де звання
майстра спорт . Та ож Анатолій
Головатен о, Володимир Сидорч , Дмитро Ш ль а, Анатолій Чер ашин, І ор Золотарен о.
Є і жін и-тенісист и: Аня Р да,
Катерина Пась ова, Людмила
Семенен о.
— У чом ж таємниця спіх ,
що допома ає дося ати та их
висо их рез льтатів?
— Справді, за мин лий рі

Рі

ращий с марний рез льтат за
сі зма ання маємо ми, незважаючи на он ренцію. А се рет
спіх — жорст а дисципліна і
трен вання, трен вання, трен вання. Настільний теніс та ий
вид спорт , що тиждень-два не
потрен єшся — і форм втрачаєш. Без проявлення бійцівсь их
я остей під час ри, виявлення
сили д х , перемо и — неможливі.
А ще важливо те, що є с лад
оманди і є заміна равцям першо о с лад , постійно от ється
заміна.
— Я часто проходять трен вання?
— В нашій ш олі — 6 разів в
тиждень. Набір чнів — із 6 ро ів
і до 17, я
ш олі. Хочеться відзначити Марин Десятни ов
(1993 р.н.), я а зараз вист пає з
тенісист ами 1990 ро
народження, і Олен К рчен о (1996
р.н.), я а ви рає т рніри с ладі равців 1992 ро народження. Та ож Валерій Олейни ов і
Сер ій Грабча (1993 р.н.).
— Вже на носі почато новоо навчально о ро , поділіться
своїми планами.
— Плани на цей рі невисо і.
Ви рати всі офіційні т рніри:
бо "Лізи", т рніри "Баришівсь а ра ет а" та пам'яті Слави
Стець о Виш ороді. Та ож, безс мнівно, Першість Київсь ої
області. Заняття нас розпочинаються з першо о вересня, том
радо запрош ємо нових чнів,
я их ці авить настільний теніс.

Ярослава ТИМОШЕНКО
На ФОТО: оманда і призи
переможців

за ро ом,
ро
за
ро ом…

У раїна... В одном
вже
тіль и цьом слові — і біль, і
см то , і радість, і надія
ціло о народ , я ий живе на
цій землі ба ато-ба ато століть. У раїна — це наша
с веренна, соборна держава, я а займає перше місце
за величиною території та
іль істю населення в Європі. Хоча навіщо нам ті
цифри? Адже для ожно о з
нас в д ші У раїна має б ти
завжди першою — за расою, бо вона має найзеленіші л и, найсиніші річ и і
най ращі поля і небо! Кольор У раїни...
Хіба не рай? Один єдиний в
світі рай, з я о о ми зробили
пе ло. Пе ло для нас, рай для
інших. Ми тіль и те й робимо,
що про линаємо все і всюди,
нічо о не помічаючи дов ола,
не бачачи раси, я
тіль и
помічають або приїжджі остіт ристи, або справжні цінителі
расиво о і пре расно о. А що
ми, напри лад, зробили з е оло ією?
Уявіть собі та
артин :
прийшла весна, на в лиці стоїть
теплий і сонячний день, в лицями
ляє прохолодний вітерець, сні ще не зовсім зійшов,
а в тих місцях, де зійшов, бовваніють вели і
ч ри сміття… арно!!! Та чи ні???
Ось та і живемо, і все більше
мені здається, що живемо тільи для то о, щоб нищити все
дов ола себе, р йн вати і знов
р йн вати, і не з пинимось ми,

по и не винищимо се, що є
нас пре расно о і велично о.
А в нас йо о ба ато: ори,
степи, полонини, річ и і все
воно наше —
раїнсь е, єдине
і неповторне, я е захоплює
всіх, всюди і завжди. І Ти знай,
що Ти можеш те, чо о, не може
ніхто інший — жити на цій священній, Бо ом даній землі,
можеш всот вати її рас і пишноти. В Тебе є лиш одне завдання — цін вати її, ширити її
рас і просто насолодж ватись всім цим!!!!
Люблю В раїн щирим серцем
За ті аї, поля й лани,
За те, що добре в ній живеться,
Хоч навіть й зараз є пани!!!
За те, що виростила нень а
Вона синів собі та их —
Шевчен а, К рбаса, Довжен а,
Героїв вічно нам живих!!!
Люблю її за сонця днини
За ті волош ові поля,
За спілі ронії алини
І за холоднії вітра!!!
Я просто та люблю і щиро
На вірність прися аю їй,
Я в серці пронес те диво,
Що ося н ть лиш їй одній!!!

Катя АВРАМЧУК

ФОТО К. Маз р-Федорч

6 26 серпня 2006 ро
Поради відп с ни ам

І ті, хто вже відпочив, і ті, хто
тіль и збирається відп ст , із
задоволенням відпочивають
на березі моря, озера чи
річ и. К пання дає людині
фізичне та моральне задоволення, ч довий настрій, допома ає
позб тися стресів. Але, на жаль,
для де о о відпочино біля води
за інч ється тра едією, і Головне правління МНС У раїни в
Київсь ій області в рай ст рбоване іль істю тра ічних випад ів
на водних об'є тах Київщини.
Та , з почат ро вже за ин ло
94 особи, з них — 4 дітей. Особливо вражає те, що 80 із них
за ин ли за останні два місяці,
червень та липень, тобто, за
період літньо о пально о сезон .
Ця с мна статисти а в отре підтвердж є незаперечний фа т: щоб
не трапилось біди, навіть той, хто
вміє добре плавати, повинен б ти
обережним, важним та дисциплінованим.
Не заб вайте, що:
— Відпочино на воді повинен
б ти тіль и спеціально відведених місцевими ор анами ви онавчої влади та обладнаних для цьо о
місцях.
— Безпечніше відпочивати на
воді світл частин доби.
— К патися раще в спо ійн
безвітрян по од при швид ості
вітр до 10 м/се , температ рі
води — не нижче +18о С, повітря
— не нижче + 24о С. Я що ви
влашт вали снідано чи підвечіро
на березі, патися можна за 1,5-2
одини після їжі. Заходити вод
ре омендовано повільно, щоб

тіло адапт валося до зміни температ ри повітря та води.
— Поплававши хвилин 15, не
поспішайте на сонце, раще відпочити затін .
— Не пайтеся поодинці біля
р тих, стрімчастих і зарослих
стою рослинністю бере ів.
Перед тим, я стрибати
вод ,
пере онайтесь
безпеці дна,
достатній либині водоймища.
Чо о робити
воді ате орично не можна:
— патися в місцях, я і не визначені місцевими ор анами ви онавчої влади та не обладнані для
пання людей;
— залазити на попередж вальні зна и, б ї, ба ени;
— стрибати
вод з човнів,
атерів, спор джень, не призначених для цьо о, пірнати з міст ів,
дамб, причалів, дерев, висо их
бере ів;
— ви ористов вати для плавання та і небезпечні засоби, я
дош и, олоди, амери від автомобільних шин, над вні матраци
та інше знаряддя, не передбачене
для плавання;
— підпливати близь о до плавзасобів, я і йд ть неподалі від
місць пання, розпочинати воді
р бі і ри, пов'язані з обмеженням
р х р і ні ;
— патися в нетверезом стані;
— дале о запливати (переохолодження тіла нерід о стає оловною причиною тра ічних випадів);
— залишати біля води дітей без
на ляд (їх поведін а
воді —
непередбач вана).
Знання та ви онання правил
поведін и на воді — запор а
безпе и вашо о життя та ваших
дітей. Дотрим йтесь їх, і ви отримаєте задоволення від спіл вання та відпочин на воді!

Головне правління
МНС У раїни
в Київсь ій області
На ФОТО:

Тема

Виш ород
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Кожна сім'я мріє вліт оздоровити свою дитин . На жаль,
часто достато
бать ів не
дозволяє повністю оплатити
п тів
на санаторно- рортне
оздоровлення. У та ом випадпри оді стають ошти
Фонд соціально о страх вання
з тимчасової втрати працездатності. Фонд част ово фінанс є
літнє оздоровлення для дітей
працюючих осіб, я і застраховані в нашій системі. Правда,
лише для тих підприємств,
я их відс тня профспіл а (адже
профспіл ові ор анізації отрим ють ці ошти напрям ).
Звісно, ор анізація дитячо о
оздоровлення — справа непроста. І добре, оли є на підприємстві людина, здатна пожертв вати власним часом, щоб

сформ вати р п дітей, зібрати необхідні довід и, підписати
до овір із оздоровчим за ладом, оформити до ментацію.
Тих, хто все зробив, щоб
оздоровити дітей своїх працівни ів, хочеться назвати я прилад для інших:
Бортни Г.П. — дире тор
дитячо-юнаць ої
спортивної
ш оли водних видів спорт :
оздоровлено 17 дітей на навчально-спортивній базі "Осещина";
Залевсь а Л.М.— олова
омісії з питань соціально о
страх вання "Виш ородтепломережі" ( ерівни
К харч
В.В.): 28 дітей мали змо відпочити в Запорізь ій області;
Громи о В.В. — олова омісії СВС "Дніпро" ( ерівни

Випирайло В.В.): 20 дітей побвали в м. Генічесь Херсонсьої області;
Глєбович Я.Я. — ерівни
ор естр -ст дії "Водо рай": 24
юні м зи анти провели свої
ані ли на березі Чорно о
моря;
Кочет ов О. В. — тренер
ДЮСШ (дире тор Ко т О. Т.):
ор анізовано відпочино для 25
юних спортсменів;
Бр хансь а Н.І. — олова
омісії Виш ородсь ої філії
азово о осподарства ( ерівни Кондратьєва Л.М.);
Косарєва В.О. — олова омісії
Київсь о о
с дохідно о
шлюза ( ерівни
Мило ост
П.О.).
Працівни и Центр соціальних сл жб для дітей, сім'ї та
молоді — дире тор Р дь о Н.П.
та провідний спеціаліст Черниш
І.А. — за сприянням заст пниа олови райдержадміністрації
Гавлінсь о о М.М. ор аніз вали
відпочино для 139 чнів ш іл
Виш ородсь о о район в с.
Сер іїв а Одесь ої області.
Засма лі, сповнені сонця Півдня, дихання моря і спо адів
про ч дові ані ли сяд ть за
парти наші ш олярі.

Людмила БОНДАРЧУК,
дире тор Виш ородсь ої
міжрайонної ви онавчої
дире ції Фонд

Вирвіть небезпечний б р’ян
За інч ються літні ані ли, і
діти повертаються до міста.
Вони проходять і раються біля
небезпечно о б р'ян , вдихаючи ш ідливий пило . На жаль,
час цвітіння амброзії наближається, і місцями вона вже блимає жовтими свіч ами-с цвіттями.
Заб р'яненість амброзією полинолистою Виш ороді зростає щорічно, незважаючи на
а ітаційно-роз’яснювальн

робот та прийняті заходи.
На центральних в лицях б р'ян
с осили, а я б ти з дитячими майданчи ами
дворах, п стирями?
Поде ди амброзія оселяється
навіть на озир ах під’їздів!
Наша з вами мета захистити
себе та близь их нам людей від
небезпе и. Том звертаємось до
ожно о, хто не байд жий до сво о
здоров'я: ще не пізно вийти на
подвір'я і о лян ти л мби, садові
насадження, повз я і проходите ви

і ваші діти. Виявивши амброзію
полинолист , потрібно вирвати її з
орінням або низь о с осити, а не
че ати, по и хтось інший зробить
це. Лише разом можна подолати
б дь-я бід .

Тамара ФАУСТОВА,
начальни Виш ородсь ої
станції захист рослин
Ксенія ЛИТВИНЕНКО,
завід юча п н том
си налізації і про ноз

Ïëàñòîâ³ ñêàðáè íà Âåëèêîìó îñòðîâ³
Літо — найа тивніша пора пластово о життя, оли юна и і юначи, нова и і новач и їд ть табори.
Там вони за ріплюють свої
пра тичні знання, я і здоб ли на
сходинах (збір ах) протя ом ро .
Орієнт ватися на місцевості за
допомо ою омпаса, зіро , розпалювати во нище, варити їсти
азан ах, роз ладати і с ладати
намет, а при потребі і зробити
собі схово
лісі за допомо ою
природних матеріалів, в'язати стіл
для їжі із палиць і мот з и, впізнавати сліди звірів, знаходити лі арсь і рослини — се це і ще ба ато
іншо о вміє і робить пласт н-юна
на таборі. Ще табори — місце
знайомства з новими людьми,

почато др жби, а часом і охання.
О рім за альної, ожен табір
має свою особлив про рам , я а,
власне, й робить йо о особливим
і незаб тнім для пласт нів.
Табори за обся ом часни ів
поділяються на р пи: рінний
( оли часни ами є лише пласт ни з одно о реня — напри лад,
Виш ороді є дівочий
рінь ім.
Ганни Барвіно , і мин ло о літа
вони мали рінний табір "Едельвейс-2"), станичний, де часни ами є пласт ни лише з однієї станиці, тобто з одно о міста або
район , міжстаничний ( іль а станиць), о р жний,
ди з'їжджаються пласт ни зі станиць о р и
(щось подібно до області, правда,

не с воро дотрим ються територіальні межі), райовий (тобто
все раїнсь ий) і між райовий, де
часни ами є пласт ни з сьо о
світ . Щоб поїхати на о р жний,
райовий чи між райовий табір
юна або юнач а мають до ласти
ба ато з силь: відповідати встановленим пластовим вимо ам, ви онати передтаборові завдання,
отримати дозвіл від бать ів і пластової старшини.
Кожен райовий табір має свою
он ретн спеціалізацію. Наприлад, "Метаморфози" — це
мистець ий табір, "Говерля" —
мандрівний (шляхами боїв УПА в
Карпатах), "Герць" — інний табір,
"Ле іон" — війсь ово о спрям вання, "Калиновий обері " —
спортивний, "Чота рилатих" —
лет нсь ий табір (планери, параш ти тощо). Ці райові табори відб ваються різних точ ах У раїни. А райовий морсь ий табір,
я ий проводиться вже близь о 10
ро ів, цьо о ро
(вчетверте!)
дисло ється біля Виш орода, на
острові Вели ом . Йо о ор анізов ють пластові
рені "Чорноморці" і "Чорноморсь і хвилі". З
назви зроз міло, чим цей табір
вирізняється з-поміж інших: збір
та б дова плавзасобів ( атамаран, байдар а, ая ), техні а реба на них, вітрильництво, віндсер-

фін , водолазництво, плавання —
це те, чом навчають часни ів на
цьом таборі.
"Острів с арбів" — та назв
має морсь ий табір-2006. На
острів с арбів з'їхалося 36 часни ів із різних станиць У раїни:
Київ, Львів, Івано-Фран івсь ,
Одеса, Л ансь , Тернопіль. У
таборі існ ють свої піратсь і за они, свої звичаї, своє назовництво:
ос іль и табір морсь ий, то
оловно о на таборі називають
пан Капітан, а часни и поділені
на р пи (зало и), ожна з я их
має свою піратсь назв , наприлад, "Пірати-вар'яти", "Піастри",
"С елети" або "Йо-хо-хо, "Блаитна в стриця", на абордаж!".
Кожном часни на таборі б ло
присвоєне піратсь е псевдо. Я
вам та і імена: Надщерблена
Монета, Несамовитий Пе або
Малень ий Джоні? Існ ють і
постійні морсь і традиції, я их
повинні дотрим ватися сі: на
таборі їдять за р лим "столом"
(об ороджене місце на землі),
але ніхто не має права сісти за
стіл без вз ття, без верхньо о
одя , не можна повертатися
бо ом або спиною до стол , не
можна починати їсти перш, ніж
перш лож з'їсть пан Капітан, не
можна без дозвол пана Капітана
вставати з-за стол . Я що хтось

пор ш є ці та інші правила таборово о життя, йо о не айно, в
чом він є, идають
вод . А
я що на пра тичні заняття ти вийдеш без рят вально о жилета,
тобі доведеться ціл доб ходити
(не знімаючи навіть вночі!) в
дерев'яній жилетці. Та і от правила-традиції. Посеред табор , я
на справжньом ораблі, висить
дзвін (ринда), для різних си налів, зо рема, чер овий щопів одини дзвонить
ринд , сповіщаючи про змін час .
На свято Преображення Господньо о на острів приїхав отець
Мирослав з цер ви Виш ородсьої Бо ородиці (УГКЦ), відправив
свят ов Сл жб Бож і освятив
ябл а.
А в один з останніх днів ожна
зало а ноч вала в зб дованих
власнор ч фортах.
Розповідей про інші пластові чи непластові табори,
де цьо о літа поб вали юні
виш ородці, ми із нетерпінням че аємо в реда ції азети. Поділіться своїми враженнями!

Ярослава ТИМОШЕНКО,
ФОТО АВТОРКИ:
Пласт ни ремонт ють
атамаран
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ІНТЕР

ТРК ”КИЇВ”

ТЕТ

6.10, 6.30, 7.00, 8.00 Новин
7.05 Ера бiзнес
7.30 Б дiвельний майданчи
8.15, 23.35 Д/ф "Таємницi
росiйсь ої дипломатiї"
8.45 Ран овi поради
9.00, 18.45, 21.20 Дiловий
свiт
9.15 Т/с "Мач ха"
10.00 Т/с "I це все про ньо о"
11.10 Життя триває
11.30 Надвечiр'я
11.50 Сл жба розш дiтей
12.00, 15.00, 18.30, 21.00
Новини
12.20 Д/с "Захисни и ди их
тварин"
13.15 Толо а
14.15 Тр дова ниж а
15.20 Мiстеч о Надiя
15.35 Кро до зiро
16.10 Т/с "15.0"
17.05 Т/с "Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
19.05 Д/ф "Шпеєр i Гiтлер.
Архiте тор диявола"
20.40 Вечiрня аз а
21.30 Спорт
21.40 Д/ф "Дiти Варшави"
22.00 Ваш вихiд!
22.50 Трiй а. Кено
23.00 Пiдс м и

6.30 Снiдано з 1+1
7.00 Веселi м льти + Єралаш
8.00 Т/с "Джо ї"
9.00 Т/с "Усi жiн и —
вiдьми"
10.00 До мент
11.00, 14.00, 19.30 ТСН
11.10 Т/с "5 хвилин до
метро"
12.05 Т/с "Ч жа родина-2"
13.00 Т/с "Др зі”
14.20 Єралаш
14.30 Т/с "Усе враховано"
15.30 Т/с "Любов я
протистояння"
16.30, 2.30 С довi справи
17.30 Т/с "Усi жiн и —
вiдьми"
18.30 Т/с "Повернення
М хтара”
20.10 Т/с "5 хвилин до
метро"
21.10 Х/ф "Смертельна
зброя"
23.30 ТСН
0.15 Х/ф "Чiл а т!"

6.05 Дис аверi
7.00, 8.00, 12.00 Новини
7.05, 8.10, 12.15, 21.25
Iнтерспорт
7.15 Ран ова iмнасти а
7.30 Сiм'я вiд А до Я
8.20 ВВС. Усе про тварин
8.55 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
9.55 Х/ф "Андрiй i злий
чарiвни "
11.25 М льтфiльм
12.20 Х/ф "Вели i
неприємностi"
14.00 М/ф "Н ,
постривай!"
14.30 Х/ф "При оди
Джо Замаз ри"
16.15 I ри патрiотiв-2
17.55 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
18.55 Т/с "Вовчиця"
19.50 Премiя "Золотий
рамофон"
21.00 Подробицi
21.35 Премiя "Золотий
рамофон"

6.00, 19.00 У центрi ва и
7.30, 15.30, 17.30, 20.30,
23.30 СТН
8.05, 21.10 5 хвилин
8.10, 18.50 Свiт бiзнес
8.20 Одвiчнi iстини
8.30, 10.50, 15.00, 16.30
М льтфiльм
9.00 Дiм живих iсторiй
9.20 Х/ф "Я за
iпопотамiв"
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 "Най расивiша
др жина"
17.00 Споживач
17.50 Подолання
18.10 Т/с "I це все про
ньо о"
21.00 Вечiрня аз а
21.15 Х/ф "По оня за
Д. Б. К пером"
23.00 Київ ласичний
23.50 Т/с "Аш"
0.20 Х/ф "А т помсти"
2.00 Один
бi

6.30, 11.30, 18.00, 23.00 Дивись!
7.00 М/с "Черепаш и-нiндзя"
7.30, 12.00, 19.30, 0.00 Дiм-2
6.00, 19.00 У центрi
ва и
7.30, 15.30, 17.30, 20.30,
23.30 СТН
8.05, 21.10 5 хвилин
8.10, 18.50 Свiт бiзнес
8.20 Одвiчнi iстини
8.30, 10.50, 15.00, 16.30
М льтфiльм
9.00 Дiм живих iсторiй
9.20 Х/ф "Я за
iпопотамiв"
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
"Най расивiша
др жина"
17.00 Споживач
17.50 Подолання
18.10 Т/с "I це все
про ньо о"
21.00 Вечiрня аз а
21.15 Х/ф "По оня за
Д. Б. К пером"
23.00 Київ ласичний
23.50 Т/с "Аш"
0.20 Х/ф "А т помсти"

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

6.10, 18.45, 5.05 Київсь ий час
6.20, 9.55, 12.35, 13.55, 23.50
О ляд преси
6.30, 7.10, 8.10, 12.20, 22.35,
0.35, 4.55 Бiзнес-час
6.40, 7.40, 8.40, 22.30, 23.30,
0.25, 1.45, 4.45 Час спорт
7.00 — 9.00 Час новин. Кожнi
30 хв.
7.50, 1.20 Автопiлот-новини
9.30, 23.15, 2.10, 5.35 Час-тайм
10.00 -- 19.00 Час новин.
Що одини
10.15 Час оментарiв
10.55 — 18.55 IнфоВi но.
Що одини
11.15, 19.20, 20.15, 3.00 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, 0.00, 0.45,
1.25, 5.20, 5.30 Час новин
20.00, 21.00, 4.00 Час

5.30 Ран овий ви раш
7.00, 8.00, 18.00 Вi на
7.15 Т/с "Афромос вич"
8.15 Слiдство вели.
Мисливцi за дiамантами
10.00 Незба ненно, але
фа т
10.55 Паралельний свiт
11.50 Х/ф "Доживемо до
понедiл а"
13.50 Т/с "Повернення
М хтара"
15.00 Увесь свiт. Чин iсхан
16.00 Непояснене. Зона
смертi
17.00 У пош ах при о
18.15 Т/с "К ла iн i
партнери"
19.00 Очевидець.
Неймовiрнi iсторiї
20.00 При оломшливi
ре орди свiт . Найдивнiшi
операцiї пiд при риттям
21.00 Незба ненно, але
фа т
22.00 Вi на
22.25 Х/ф "Ви радачi
мин ло о"

6.00 Кл б-700
6.40, 7.40, 8.40, 18.40,
20.40, 2.35 24 одини
7.10, 8.15, 14.35 Цей
дивний свiт
7.55 Бан нота
8.05 Нер хомiсть
9.10, 19.15 Таємницi
подорожей
10.05, 2.10 Свiтсь i
хронi и
10.35, 13.40 Свiт природи
ВВС
11.35, 16.05 Мiста свiт
12.10 Цiл ом неймовiрно
12.40 Невiдомi живi
об'є ти
13.05 Енци лопедiя
таємниць
15.05 Режисери
16.40 Таємницi вiйни
17.45, 21.20 Анатомiя
атастроф
20.15 Сильнi свiт цьо о
22.30 Се рет од да
Вiнчi
23.45 Таємницi, ч деса,
чарiвництво
0.15 24 одини
0.40 Х/ф "Кро одил"

6.15 Сл жба розш
дiтей
6.20, 7.45, 8.45, 12.45 Фа ти
6.45, 8.35 300 се / од
6.55 Т/с "Пляж.
Рят вальни и Малiб "
8.05 Т/с "За альмований
розвито ”
9.10 Т/с "Мисливець за
старовиною"
10.10 Т/с "А ентство
"Мiсячне сяйво"
11.15 Т/с "Каменсь а"
12.20, 13.05 Каламб р
13.35 Т/с "Квантовий
стрибо "
14.40 Т/с "Мисливець
за старовиною"
15.40 Т/с "Марш Т рець о о"
16.40 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 "Космiчний
дозор. Епiзод-1"

УТ-1

1+1

ІНТЕР

ТРК “КИЇВ”

ТЕТ

6.05 Х/ф "Ле енда про
Тiля Уленшпi еля"
8.15 Форсайт
8.35 Д/ф "По ров"
9.05 С пер ни а
9.25 Класнi ро и
9.50 Пани нахаби
10.10 Хто домi хазяїн?
10.35 Живе ба атство У раїни
11.00 М зи а
11.25 Вихiднi по- раїнсь и
11.45 Чотири стiни
12.20 Х/ф "Дивнi дорослi"
13.40 Контрольний па ет
14.10 Перехрестя
14.40 Д/ф "Небезпечний
вiр с"
15.40 Д/ф "Мас о, хто ви?"
16.10 Наша пiсня
17.00 Х/ф "Колiр ранати"
18.25 Кон рс "Євробачення2006"
19.00 Х/ф "Свiй серед
ч жих, ч жий серед своїх"
20.45 Ме алот
21.00 Новини
21.20 Спорт
21.40 Т/с "Кво вадiс"
22.45 С перлото. Трiй а. Кено
23.00 Подiї свiт . Пiдс м и
23.40 Енер опанорама

7.00 Бо атирсь i i ри
8.00 Прихована амера
9.00 Хто там?
9.50 М льтфiльм
10.00 Смачна раїна
10.50 Кiно деталях
11.50 Т/с "Кло нiв не
вбивають"
13.00 Концерт "Хорошi
жарти"
14.40 Х/ф "Дядеч о Ба "
16.40 Найроз мнiший
18.15 Т/с "Давай
одр жимося?"
19.30 ТСН
20.00 ТСН. ПроСпорт
20.05 Криве дзер ало
22.30 Премiя "Еммi-2006"
0.30 Х/ф "Королi
вбивства"
2.05 Х/ф "Мiсь i ле енди"
3.45 Кiно деталях
4.30 Концерт "Хорошi
жарти"
6.00 М/ф "С пер ни а"

6.05 М льтфiльм
6.20 Т/с "Хлопцi i
дiвчата"
8.15 М/с "Амери ансь ий
хвости Файвела"
9.15 Бадьоро о ран !
9.50 Х/ф "Команда Х"
11.35 Ши анемо!
12.40 Х/ф "Бать iвство"
14.35 Премiя "Золотий
рамофон"
17.05 I ри патрiотiв-3
18.35 Х/ф "Кейт i
Лео"
21.00 Подробицi
21.25 Iнтерспорт
21.35 Х/ф "Вели а
любов"
23.45 Х/ф "Трiс а"
1.50 Х/ф "Небезпечнi
ерої"
3.35 Х/ф "У темрявi"
5.00 М/ф "При оди
оза iв"

6.00 У центрi ва и
7.30, 15.30, 17.30, 20.30,
23.30 СТН
8.05 5 хвилин
8.10 Свiт бiзнес
8.20, 15.40 М льтфiльм
8.50 Вiсни роботодавця
9.20 Х/ф
"Най расивiша
др жина"
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 "Брело iз
се ретом"
14.30 Д/с "Живi ле енди
моря"
15.00 Авто ласи а
16.10 Дiловi знайомства
16.30 Т/с "I це все про
ньо о"
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 "Вели ий
бос"
23.50 Х/ф "Iна ше ми
розсердимося"

6.30, 11.30, 23.00 Дивись!
7.00 М/с "Чарiвнi аз и"
7.30, 12.00, 19.30, 0.00 Дiм-2
8.30 М/с "За iн "Гала ти а"
9.00, 20.30 М льтфiльм
9.30 Єралаш
10.00 М/с "Веселi мелодiї"
10.30 Ти — с пермодель-2
13.00 Т/с "Саммерленд"
14.00 Х/ф "Пiтер Пiн"
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 "
0.30 Зроби менi смiшно!
1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00
Сiм новин
1.15, 2.15, 3.15, 4.15, 5.15,
6.00 Сьоме небо
1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 5.30
Новини спорт

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

6.00, 13.15 Цей дивний свiт
6.30 24 одини. Спорт
6.35 Сильнi свiт цьо о
6.55 Прилади i механiзми
7.25 Спортивна майстерня
7.55 Цiл ом неймовiрно
8.25 Звiряча робота
8.55 Мiста свiт
9.45 Таємницi подорожей
10.40 Свiт природи ВВС
11.50 Реальна про рама
12.25 Е стремi с
12.45 Безстрашнi
13.45 Тварини, я ми
14.45 Най расивiшi
б дин и свiт
15.15 Мiста свiт
15.50 Хiт-парад
16.45 Розва и ба атiїв
17.35 Се рет од да Вiнчi
18.45 Се рети археоло iї
19.20 Про лян и з
архiте торами
19.55 Вели i
21.00 Х/ф "Заслiпленi
славою"

6.10 Х/ф "Бiлий
ш вал"
8.30 Автопар
9.20 М льтфiльм
9.45 М/ф "12 подви iв
Астерi са"
11.10 Т/с "Леся +
Рома"
11.50 Ш ола ремонт
12.45 Фа ти
13.05 М льтфiльм
13.35 Х/ф "Наполеон"
15.10 Х/ф "Бiльше за
життя"
16.55 Х/ф "Космiчний
дозор. Епiзод-1"
18.45 Фа ти
19.05 Квартирне питання
19.55 Х/ф "Втеча з
Шо шен а"
22.50 Козирна White
Party-2006

Стоматоло ічний абінет запрош є на робот медсестер. Досвід роботи за фахом не
обов’яз овий.
Тел. 8 (044) 592-66-82, 8 (04496) 25-905,
моб. 8 (050) 548-63-58
№453

ТОВ “Моноліт”
на постійн і
тимчасов
робот потрібні:
— водій ат. С, Е;
—вантажни и.
— водій автонавантаж вача;
З/п 1500-2000 рн.
Тел: (04496) 5-38-80.
№471

Шановні лядачі!
На жаль, дея і
анали не надали
нам свою
телепро рам на
цей тиждень.
Перепрош ємо.
Реда ція азети
“Виш ород”

5 КАНАЛ
6.10, 18.45, 5.05
Київсь ий час
6.30, 7.10, 8.10, 12.20,
18.15, 22.40, 0.35, 4.55
Бiзнес-час
7.00 — 9.00 Час новин
9.30, 23.15, 5.35 Час-тайм
10.15 Ш ола бiзнес-страте 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, 5.20 Це — У раїна!
16.15 На перший по ляд
16.45 Та е орисне
страх вання
17.15 VIP-жiн а
19.30, 2.00 5 опiйо
21.00, 4.00 Час
22.00, 3.30 Територiя
за он

СТБ
5.30 Ран овий ви раш

ЕНТЕР-ФІЛЬМ

7

РТР-ПЛАНЕТА

Вшанов ємо най ращих

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК ”УКРАЇНА”

6.00 Д/ф "Кiднепiн —
7.00, 7.30, 8.15 Пiдйом!
детонатор страх "
7.05 М/с "Злю и-бобри"
6.30, 13.00, 15.30, 17.00 Події
8.30, 14.55 Т/с "Сабрина 7.20 Срiбний апельсин
7.50 Т/с "Жiн а
— юна вiдьма"
9.05 Т/с "Сiмей а Ролданiв" дзер алi"
9.00 Щиросердне зiзнання
10.15 Т/с "Гра на виб вання" 9.40, 5.50 М льтфiльм
10.00 Т/с "Др жна
11.25 Х/ф "Мiй ризлi"
сiмей а"
13.30 Репортер
12.10 Щиросердне зiзнання
13.55 Т/с "При оди Дже i 13.30 Х/ф "Бронзовий
птах"
Чана"
16.00 Срiбний апельсин
14.20 М/с "Злю и-бобри"
17.40 Т/с "Жiн а
15.25 Обш i побачення
дзер алi"
18.40 Т/с "Др жна
15.55 Т/с "Бiляв а
сiмей а"
ниж овiй рамницi"
19.40 Щиросердне зiзнання
16.25 Т/с "Я с азав
21.00 Подiї
21.40 VIP — ви iдно, цi аво,
Джим"
престижно
17.00 Т/с "П'ятiрнята"
21.50 Г мор
17.25, 20.25 Побачити все! о 23.20 Ф тбол в особах
бiйця"
Швейній фабриці
20.55 Х/ф "Охоронець
“ Д и т я чТесс"
ий те стиль”
нСе
а сп о с т і й н р о б о т п о т р і б н і :
23.10
— вантажни
-е спедитор; — швач а;
23.45
Репортер
— оловний б х алтер
23.55 Спортрепортер
фабри и м. Виш ород
0.00Місцезнаходження
Швид ий ол!
0.10
від Ви
ст.потрапили!
М “Петрів а” бес оштовна розвоз а.
Тел.
8 а(044)
0.40 Х/ф
"Паст
для 331-70-98; 331-70-99
свiн ерiв"
8 (296) 253-12; 253-11
№443

ЕНТЕР ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

Вшанов ємо най ращих

НОВИЙ КАНАЛ

7.30 Т/с "Кобра-11"
8.15 Х/ф "Боллiв д7.00 Х/ф
Голлiв д"
"Снi ронь а"
10.25 Ульотна вiдп ст а
9.00 Їмо вдома
11.00 Жертва моди
9.30 К лiнарний двобiй
11.40 Алло, араж!
10.35 Сам собi режисер 12.10 Р йнiвни и мiфiв
11.45 Кiмната смiх
13.20 Перевiрене на собi
13.00 Т/с "С арлетт" 14.25 Х/ф "Мо тнi
ач и-2"
15.00 Х/ф "Я три
16.45 Х/ф "Охоронець
м ш етери"
Тесс"
18.00 Неймовiрнi iсторiї
19.00 Репортер
охання
19.10 Спортрепортер
19.00 Заборонена зона 19.20 Х/ф
"Дж манджi"
20.00 Х/ф "Солдат
21.40 Х/ф "Серцеїд и"
Iван Бров iн"
0.30 Спортрепортер
22.00 Х/ф "Люди
0.40 Х/ф "Полювання
честi"
на вiдьом"
0.45 Х/ф "2046"
2.25 Зона ночi
2.50 Вели а п'ятiр а
2.30 Ди i тварини

ТРК “УКРАЇНА”
6.30 Подiї
7.10 Т/с "Др жна
сiмей а"
9.00 Подiї
9.40 VIP — ви iдно,
цi аво, престижно
9.50 Срiбний апельсин
11.00 Х/ф "Сюрприз
для тат ся"
13.00 Концерт
15.30 Х/ф "Повiтрянi
пiрати"
17.30 Щиросердне
зiзнання
18.15 Х/ф "Тiнь"
20.15 ТБ-про рама
21.00 Подiї
21.50 Х/ф "Мiнотавр"
0.00 Подiї свiтi
0.20 Х/ф "Темнi води"
2.30 Подiї
3.05 Телетеатр
4.30 Подiї
4.50 Подiї. Спорт
5.00 Х/ф "Сюрприз
для тат ся"
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ІНТЕР

6.00 Ран ова молитва
6.05 Х/ф "Ле енда про Тiля
Уленшпi еля"
8.15 Авто онтинент
8.35 Патрiот
9.10 Кро до зiро
9.40 М/ф "Я оза и
iнопланетян з стрiчали"
10.00 Телефорт на
10.45, 22.25 Е iпаж
11.15 Нова армiя
11.45 Унi альна У раїна
12.15 Сiльсь ий час
12.45 Садиба +
13.05 Здоров'я
13.30 Олiмпiйсь а панорама
14.00 Вi но в Амери
14.20 Бла овiсни
15.00 Х/ф "Мiсь i
подробицi"
17.45 В остях ...
18.35 Дiловий свiт. Тиждень
19.25 Х/ф "Воро и смiх "
21.00 Новини
21.20 Спорт
21.40 Далi б де...
22.50 Трiй а. Кено
ЕРА
23.00 Ера бiзнес . Пiдс м и
23.35 Д/ф "Дiти Архiпела "
0.30 Д/ф "Бiженцi з Пер "

7.00 Бо с по-справжньом .
Д. Дiас — Х. А. Кр с
8.00 Смачна раїна
9.05 Лото-забава
9.50 М льтфiльм
10.20 Криве дзер ало
12.45 Т/с "Кло нiв не
вбивають"
13.50 Бо атирсь i i ри
14.40 Х/ф "Операцiя "И"
та iншi при оди Ш ри а"
16.35 Веселий вечiр
"Аншла "
18.15 Т/с "Давай
одр жимося?"
19.30 ТСН
20.00 Х/ф "Матриця.
Перезавантаження"
22.45 Бо с по-справжньом .
Д. Дiас — Х. А. Кр с
23.45 Х/ф "Слон"
1.30 Х/ф "Мiсь i ле енди2"
3.15 Х/ф "Третiй дар"
5.00 Веселий вечiр
"Аншла "

6.15 Т/с "Хлопцi i
дiвчата"
7.10 Про инься i спiвай!
8.00 М/с "Амери ансь ий
хвости Файвела"
9.00 Квадратний метр
9.50 Карао е на майданi
10.35 Усе для тебе
11.35 Мелорама
12.10 ВВС. Жива природа3. Зма ання на рiчцi
13.15 Х/ф "Мiсь i
дiвчата"
15.10 Премiя "Золотий
рамофон"
16.15 Х/ф "Кiн-дза-дза"
18.55 Х/ф "13 воїн"
21.00 Подробицi
21.30 КВН-2006
23.50 На ф тбол!
0.25 Х/ф "Смертельнi
д м и"
2.20 Х/ф "Глорiя"
4.15 Х/ф "Фонтан"

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

7.05 Звiряча робота
7.30, 15.55 Хiт-парад
8.25, 16.50 Розва и ба атiїв
9.15 Е стремi с
9.35 Реальна про рама
10.05 Тварини, я ми
11.00 Дива и
11.30 Цей дивний свiт
11.55 Х/ф "Я вiльний, я нiчий"
13.25 Най расивiшi
б дин и свiт
13.55 Мiста свiт
14.25 Се рети археоло iї
14.55 Вели i
17.40 Х/ф "Дете тив сан тпетерб рзь ої полiцiї"
19.20 Х/ф "На
М ромсь iй дорiжцi"
21.05 Х/ф "Морсь ий
демон"
22.45 П н т призначення - майб тнє
23.40 Т/с "Амапола"
2.20 Х/ф "Я вiльний, я
нiчий"

7.20 Фа ти
7.40Х/ф"Бiльшезажиття"
9.40 Х/ф "Голди-3. Ма iя
Золото о Ведмедя"
11.50 Квартирне питання
12.45 Фа ти
13.05 С шi-ТБ
14.20 М/ф "Вели ий бiй
Астерi са"
15.50 Х/ф "Втеча з
Шо шен а"
18.45 Фа ти тижня
19.20 Т/с "Леся + Рома"
19.55 Х/ф "Ко тейль"
22.00 Х/ф "Iнший свiт-2"
0.15 Х/ф "Холоднi пальцi"
2.05 Х/ф "Ви радення
iнопланетянами"

Шановні лядачі!
На жаль, дея і
анали не надали
нам свою
телепро рам на
цей тиждень.
Перепрош ємо.
Реда ція азети
“Виш ород”

ТЕТ

ТРК “КИЇВ”
7.00, 17.30 М льтфiльм
7.30 СТН
8.10 Корпорацiя "Сiмба"
8.30 Авто ласи а
9.00 Споживач
9.20 Х/ф "Брело iз
се ретом"
11.00 Працевлашт вання.
Кро за ро ом
11.30 С пер ни а
12.00 Манюнi
12.30 Д/с "Таємнича
Афри а"
13.00 Х/ф "Др "
14.00, 18.30 Фестиваль
"Мелодiя двох сердець"
15.00 Д/с "Пата онiя —
пiвденна земля"
15.30 Алюр
15.45 Подолання
16.00 Вiзит
16.30 Т/с "I це все про
ньо о"
18.00 Київ ласичний
20.00 Київсь i мiнiатюри
20.30 СТН
21.40 Х/ф "Обло а
Венецiї"
23.20 Х/ф "Червоне i
чорне"

Виш ород

6.30, 11.30, 23.00 Дивись!
7.00 М/с "Чарiвнi аз и"
7.30, 12.00, 19.30, 0.00 Дiм2
8.30 М/с "За iн "Гала ти а"
9.00, 20.30 М льтфiльм
9.30 Єралаш
10.00 М/с "Веселi мелодiї"
10.30 Д/с "Непоясненi
таємницi"
13.00 Т/с "Саммерленд"
14.00 Х/ф "Пiтер Пiн"
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 "
0.30 Зроби менi смiшно!
1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00
Сiм новин
1.15, 2.15, 3.15, 4.15, 5.15,
6.00 Сьоме небо
1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 5.30
Новини спорт

5 КАНАЛ

5.30 Ран овий ви раш
7.00 Х/ф "Солдат Iван
Бров iн"
9.00 Їмо вдома
9.30 Долiна золото о
баб їна
10.30 Вiч-на-вiч. Лев проти
ти ра
11.35 Роз оп ючи правд .
Код да Вiнчi. Родовiд
12.30 Ш ачi. Порят но
iмператора. Таємний шлях
13.20 Шiсть близню iв
14.20 Заборонена зона
15.25 Телефiльм
16.00 При оломшливi
Терміново потрібен ре орди свiт . Найдивнiшi
операцiї пiд при риттям
на постійн робот
17.00 Очевидець.
Неймовiрнi iсторiї
в апте ПП Ярошен о. 19.00 Заборонена зона
Потрібні
реалізатори
С лад меблів
м. Виш ороді
З/п при співбесіді. 20.00 Вимисел або
товарів для рибал и
реальнiсть. С перлюди
на постійн робот потрібен
м.Виш ород,
м. Виш ороді, с. Нові
21.00 Д/ф "Вольф
в о д і й автонавантаж вача.
Мессiн — перший
в л. Мазепи, 8.
Петрівці
Оплата офіційна 1300 рн. + премія.
радянсь ий е страсенс"
№470
8
(050)
310-52-59
№461
Тел.
6-39-06
Тел. 8 (050) 443-70-30 8 (050) 355-53-09 .№456
22.00 Х/ф "Три м ш етери"

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

ТОВ "Р та" реаліз є
ЦЕГЛУ СИЛІКАТНУ одинарн М-150 та ЦЕГЛУ
червон одинарн КЕРАМІЧНУ. Можлива
достав а по Виш ородсь ом район .
Тел: 22-400 № 402

Б дівельній фірмі
на постійн робот потрібні:
ВИКОНРОБ, АРМАТУРНИКИ,
БЕТОНУВАЛЬНИКИ, МАЛЯРИ,
ПЛИТОЧНИКИ.
Тел. (044) 461-87-59 №450
ТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ
Національно о Технічно о
Університет У раїни “КПІ”
Виш ородсь ої місь ої ради
ПРОДОВЖУЄ набір чнів на
2006-2007 н.р.
до за альноосвітніх
(8, 9) ласів
з по либленим вивченням
фізи и та математи и
за рез льтатами співбесіди з
профілюючих предметів та
наявності табеля.
Заяви приймаються з 8.00
до 14.00 щодня, рім
неділі,
приміщенні
Технічно о ліцею
за адресою: м. Виш ород, в л.
Симонен а, 3-а.
Телефони для довідо :
22-341; 44-073 №476

6.20, 15.50, 5.20 Це — У раїна!
6.30, 7.10, 8.10, 9.50, 15.20,
22.40, 0.35, 4.55 Бiзнес-час
7.00 — 9.00 Час новин.
9.30, 23.15, 5.35 Час-тайм
10.00 — 19.00 Час новин.
Що одини
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, 3.30 VIP-жiн а
16.30 "Арсенал"
17.15 Час за Гринвiчем
18.15 За рита зона
18.45 Час. Важливо
19.30, 2.00 Майдан
21.00, 4.00 Час

СТБ

ФАРМАЦЕВТ

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

водій, слюсар КВПіА,
слюсар АВР,
еле трозварювальни .

ЕНТЕР ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

Вшанов ємо най ращих

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК “УКРАЇНА”

7.45 Цер ва Христова
8.00 Запитайте лi аря
8.35 Р йнiвни и мiфiв
9.45 Т/с "Бiляв а
ниж овiй рамницi"
11.25 К нст амера
12.27 ЖВЛ. Шон Пi Диди
13.00 Таємницi пар iв
розва США
14.05 Х/ф "Саботаж"
16.10 Х/ф "Серцеїд и"
19.00 Репортер
19.10 Спортрепортер
19.20 Х/ф "Колонiя"
21.15 Х/ф "Хижа "
23.40 Ф тбол. Гол!
0.45 Спортрепортер
0.55 Х/ф "Юнi демони"
2.25 Репортер
2.35 Зона ночi
2.40 Ди i тварини
3.20 Зона ночi
3.25 Ди i тварини
4.10 Зона ночi
4.15 Репортер
4.20 Х/ф "Джей i
Мовчазний Боб завдають
дар вiдповiдь"

6.30 Подiї
7.10 Х/ф "Повiтрянi
пiрати"
9.00 Подiї
9.50 Срiбний апельсин
11.00 М/ф "Трiстан та
Iзольда"
12.30 Г мор
13.30 Х/ф "Учитель
ро "
15.30 Х/ф "Тiнь"
18.00 Autonews
18.40 Х/ф "Пiдземелля
дра онiв-2"
20.45 Щиросердне
зiзнання
22.20 Ф тбольний ї -енд
23.20 Х/ф "Мiнотавр"
1.10 Д/ф "Люди Х"
2.00 Телетеатр
3.30 Х/ф "Темнi води"
5.30 М льтфiльм

“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
№452
Київ: 522-80-03. Виш ород: 52-316.

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

№414

Для обсл ов вання населення
ПРОМІНВЕСТБАНК
від рив своє відділення за адресою:
м. Виш ород, в л. Б.Хмельниць о о, 2
тел. (25-051)
Надаються наст пні посл и:
— прийом в ладів в різних видах валют;
— приймання ом нальних платежів;
— обмін валют;
— термінови пере ази оштів, в т.ч. за ордон;
— операції з арт ами
Ліцензія НБУ №1 від 31.10.2001

Шановні меш анці міста!
ПРОМІНВЕСТБАНК,
один з най ращих бан ів У раїни, здійснює
соціальні виплати, передбачені За оном
У раїни “Про за альнообв’яз ове державне
соціальне страх вання на випадо
безробіття”.
Я що Ви переб ваєте в стат сі безробітно о,
запрош ємо Вас від рити в нашом бан
рах н для перерах вання на ньо о Центром
зайнятості оштів (допомо и по безробіттю та
інш. соціальних платежів).
Адреса: м. Виш ород, в л. Набережна 8а. Телефон: 23-518.

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,
8 (067) 464-87-93
№408
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Заяв и від населення з 17.08.06 р. по 22.08.06 р.
Сантехнічна дільниця: надійшло — 96, ви онано— 88.
Еле тродільниця: надійшло — 62, ви онано — 58.
Ремб ддільниця: надійшло — 10, 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 меш анців.

Виш ород

З Днем незалежності!

ÓÊÐÀ¯ÍÀ

Під та им девізом продовж чотирьох днів жила столиця
У раїни, а разом з нею весь народ раїнсь ий не тіль и на
материнсь ій землі, а й в сьом світі — Києві проходив IV
Всесвітній фор м
раїнців, на я ий зібралися 3,5 тисячі
деле атів і остей із 43 раїн земної лі. Фор м б в присвячений 15-й річниці Незалежності, тож без перебільшення можна
с азати, що сі ці дні оловне місто раїни наповнилося і жило
справжнім д хом раїнізм .
Розпочався захід 17 серпня в прем'єра, я ий вист пає недерЦентрі ділово о та
льт рно о жавною мовою, і двох віцеспівробітництва "У раїнсь ий дім" прем'єрів, що вист пають ви від риттям виставо "Моя У раї- лючно російсь ою". Вис-т паюна" (вистав а переможців Все- чий висловив подив тим, що в
світньо о
он рс
дитячо о У раїні досі дотрим ються ом малюн а), "У раїнсь і старожит- ністичних оціно історії: "Вели а
ності", "Трипільсь а
льт ра — Вітчизняна війна ні оли не б ла
прото льт ра
раїнців", "Мій вітчизняною, ос іль и
раїнці
рідний рай" (тематична вистав а- б ли лише арматним м'ясом для
продаж
раїнсь их поштових Сталіна... Герої У раїни сл жили
маро , вип щених за ро и неза- тіль и в У раїнсь ій Повстансь ій
лежності У раїни — 1992-2006 Армії".
ро и), "У раїнсь а ни а сьо одні"
"Пане
Президенте,
пане
(вистав а-ярмаро
за
частю Прем'єре, оли переб ватимете
близь о 100 видавництв У раїни в Мос ві, пам'ятайте, що Мос ва
та раїнсь о о зар біжжя), "Не забрала
наших дітей цер в ,
заб д !" (е спозиція оле ції біз- мов , історію та хліб", — на олонесмена, відомо о ромадсь о о сив він, звертаючись до Ві тора
діяча та оле ціонера Мор ана Ющен а.
Вільямса, (США), присвячена олоДо прис тніх зверн вся з продомор в У раїні
1932-1933 мовою Президент У раїни Ві тор
ро ах) та вистав и світлин.
Ющен о. Глава держави вніс на
Наст пно о дня, 18 серпня, роз ляд часни ів зібрання провранці від імені часни ів фор м е т Національної онцепції співб ло по ладено віти до пам'ят- праці із за ордонними раїнцяни ів Тарас Шевчен , Михай- ми, розроблений за йо о дор лові Гр шевсь ом та пам'ятно о ченням Міністерством за ордонзна "Жертвам олодомор ".
них справ. За словами ПрезиПісля цьо о
Національном дента, він підпише цей до мент
палаці мистецтв "У раїна" прой- після йо о об оворення. Ві тор
шла церемонія рочисто о від- Ющен о назвав цей до мент
риття фор м .
першим ро ом
виробленні
Сперш йо о часни ів побла- "ґр нтовної с часної онцепції
ословили на плідн й рез льта- шляхів розвит світово о раїнтивн працю в ім'я і на бла о сіх ства, йо о страте ічних цілей та
раїнців світі ерівни и У ра- завдань".
їнсь ої православної цер ви КиївПрезидент на олосив, що рась о о патріархат , У раїнсь ої їнсь а діаспора, я а наліч є
авто ефальної православної цер- майже 20 мільйонів
раїнців
ви та У раїнсь ої ре о- ато- понад 60 державах світ , — нілиць ої цер ви.
альне
своєм масштабі і
Із вст пним словом до прис т- можливостях явище. "Маємо
ніх зверн вся олова ор омітет постати перед світом не спожиз під отов и та проведення IV вачем, а навпа и — донором
Всесвітньо о фор м
раїнців, міжнародних процесів і реалізатоміністр
льт ри і т ризм І ор ром власної цілісної політичної,
Ліховий.
е ономічної і льт рної зовнішПеред
часни ами фор м ньої дії", — с азав Ві тор Ющенви олосили промови олова о. Він та ож відзначив, що Київ
У раїнсь ої Всесвітньої Коор- цьом процесі повинен перетводинаційної Ради Михайло Горинь, ритися на справжній оординапрезидент Світово о он рес ційний і об'єдн вальний центр
раїнців
А с о л ь д Лози- діяльності світово о раїнства.
нсь ий,(США), оловаЄвропейсь- "Треба відмовитись від неприо о он рес
раїнців Ярослава родно о поділ
раїнців на своїх
Хортяні (У орщина), міністр та зар біжних. У світо лядном
за ордонних справ У раїни Борис сенсі, У раїна є там, де є раїнці
Тарасю , олова ради Об'єднан- і є
раїнсь а мова", — с азав
ня раїнців Росії та Федеральної Ві тор Ющен о.
національної льт рної автономії
У цьом онте сті Глава дер"У раїнці Росії" Василь Д ма та жави висловився за створення
інші.
ефе тивної моделі співпраці з
Зо рема, Ас ольд Лозинсь ий
раїнцями за ордоном із повсвоєм вист пі з об ренням ноцінним фінанс ванням з бо
оворить про рядовців, я і за 15 У раїнсь ої держави і чіт ою
ро ів раїнсь ої державності не оординацією не лише в льт ртіль и не спромо лися вивчити ній сфері, але й
політичних,
державн мов , а й і нор ють її е ономічних, на ово-техноловза алі: "Я зроз міти сьо одні ічних справах. Вже зараз для
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підтрим и діаспори заплановано
виділити майже 77 мільйонів ривень на термін до 2010 ро .
Президент та ож озв чив першочер ові ро и, я і слід зробити для об'єднання раїнсь ої діаспори. Насамперед — створити
с часн лобальн централізован мереж для діало зі співвітчизни ами за ордоном. Необхідно істотно посилити і модерніз вати діяльність У раїнсь ої Всесвітньої Координаційної Ради, я
лючово о центр взаємодії світово о
раїнства — центр ,
я ий діє відповідно до с часних
інформаційних та ор анізаційних
техноло ій.
Крім то о, на пере онання
В. Ющен а, настав час здійснити та і ф ндаментальні ініціативи, я створення ба атотомної
Енци лопедії Світово о У раїнства та Білої ни и надбань раїнства світі. Для цьо о слід вже
зараз розпочати форм вання
відповідних а адемічних реда ційних оле ій.
Глава держави за ли ав часни ів фор м зосередитися на
завданнях, я і демонстр ють
єдність і сил
раїнства — продовжити масштабн робот із
визнання міжнародним співтовариством Голодомор в У раїні
а том еноцид проти раїнсь оо народ . "Це особливо важливо
напередодні 75-ліття тра едії",—
на олосив Президент.
Ще одне завдання в цьом
напрям
— здійснити достеменне вивчення раїнсь ої прис тності за ордоном, систематиз вати відомості про всі наявні національні надбання поза
межами У раїни, про мо или і
місця, пов'язані із видатними
раїнцями, знайти, розш ати і,
по можливості, поверн ти на
Бать івщин численні архіви,
історичні цінності та мистець і
спадщини.
Ві тор Ющен о під реслив, що
найбільше, що зараз потрібно
У раїні — це стабільність. Останні вибори по азали, що політичні
симпатії
раїнсь их виборців
розділилися приблизно порівн
за протилежні, за ідеоло ією,
політичні сили. І том Президент
обрав шлях пере оворів і збереження ромадянсь о о мир . "Я
знаю, що ця позиція с ладніша і
на неї важче відповідати, але я
пере онаний, що це єдиний
а тив, я ий залишився в розпорядженні тверезих політи ів", —
с азав Ющен о.
У своєм вист пі Президент
У раїни назвав три най оловніших дося нення У раїни за часів
незалежності: про олошення
незалежності в 1991 році, форм вання державних інстит тів і
вироблення європейсь о о та
євроатлантично о рс , а та ож
зростання ромадсь ої свідомості та перемо а с спільства в
2004 році. "У раїнсь а держава
не лише відб лася — вона стала
незворотною і нездоланною",— під реслив лава держави.
О ремо Президент Ющен о
зверн вся до деле ації з Росії. На
йо о д м , я би представни и
раїнсь ої діаспори в цій раїні
продемонстр вали більш онсолідацію, більш спільність, "то
нас б в би Мос ві і раїнсь ий
центр, і ш ола, і театр, і інше".
При цьом він запевнив деле атів
Всесвітньо о фор м , що ожна

26 серпня 2006 ро
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Під час презентації ни и Любомира Г зара “Лі відація
УГКЦП”( ерівни Сесії олишніх політв’язнів,
репресованих і депортованих — Володимир Сер ійч ,
др ий справа)
йо о з стріч із російсь им ерівОбрано оординаційн рад
ництвом починається з цьо о і він "Нової хвилі", почесно о олов ,
я им стала народний деп тат
б де "цією доро ою йти".
Глава держави та ож дав О сана Білозір, та Рад олів, до
дор чення рядові взяти під дер- я ої війшли представни и з ожжавн опі найважливіші центри но о онтинент .
Учасни и зборів та ож обрали
раїнсь ої
льт ри
світі:
У раїнсь ий Вільний Університет представни ів — членів Ради
Мюнхені, У раїнсь
Вільн для створення раїнсь ої світоА адемію На
Нью-Йор , вої інформаційної мережі, отра
На ове Товариство імені Тара- по ли ана оперативно розповса Шевчен а Сарселі, Бібліоте- сюдж вати інформацію про події,
пов'язані з раїнцями та У раїімені Симона Петлюри
ною, за ордоном через мереж
Парижі та десят и інших.
Президент та ож вр чив дер- Інтернет.
То о ж дня, за дор ченням
жавні на ороди провідним діячам
раїнсь ої діаспори. Відповідний Прем'єр-міністра У раїни, відб У аз зачитав перший заст пни лася з стріч віце-прем'єра ДмиГлави Се ретаріат Президента тра Табачни а із деле ацією IV
Всесвітньо о фор м
раїнців,
Іван Васюни .
Увечері на сцені продемонстр - серед я их б ли олишній презивали свою майстерність часни и дент УНР в е зилі Ми ола
за лючно о онцерт мистець о о Плав'ю , енеральний се ретар
раїнців Ві фестивалю х дожніх оле тивів Світово о он рес
раїнсь о о зар біжжя “У раїн- тор Педен о, олова Європейсьо о он рес
раїнців Ярослава
сь ий спів світі”.
Свою робот IV Всесвітній Хортяні.
Я повідомила Прес-сл жба
фор м
раїнців продовжив
наст пно о дня. З ран розпо- Кабмін , на з стрічі Табачни
чалася робота се цій за на- роз'яснив представни ам діаспопрям ами: "Голодомор в У раїні. ри певні нюанси політи и ряд
1932-33 ро и", мовний, льт - та принципи форм вання новітроло ічний, освітній, на ово-тех- ньої оаліції, а та ож інформ вав
ноло ічний, е ономічний, інфор- про проблеми взаємодії ромаційний простір, медичні та мадсь их ор анізацій діаспори із
раїнсь им рядом.
е оло ічні ор анізації, політолоПісля обід розпочалося плеічний, правничий, ромадянсьо о с спільства, соціальної нарне засідання IV фор м У рароботи, молодіжні, релі ійні їнсь ої та Всесвітньої оординаційор анізації, олишні політв'язні, ної Ради, на я ом деле ати засл репресовані і депортовані, війсь- хали звіт олови Михайла Гориня,
ово-офіцерсь і спіл и і спіл и Се ретаріат , Контрольно-ревізійсолдатсь их матерів, "Енци ло- ної омісії та розпочали дебати.
У неділю, 26 серпня, Всепедія У раїни", "Новітня мі рараїнців проційно-емі раційна хвиля з У раї- світній фор м
ни: причини, стан, проблеми й довжив робот . На пленарном
шляхи розв'язання", "За ордон- засіданні ерівни и се цій звіне
раїнство: стан проблеми, т вали про хід роз ляд пор шених питань і внесли пропозишляхи вирішення".
У рам ах фор м б ло творе- ції та доповнення до вироблено нов ромадсь ор анізацію них прое тів х-вал се цій.
Потім б ло сформовано ерів"Нова хвиля", я а презент ватиме інтереси більше 7 мільйонів ний с лад, Президію та Конраїнців-заробітчан. "Нова трольн омісію У раїнсь ої Всехвиля" ставить на меті об'єднан- світньої Координаційної Ради.
ня та захист прав раїнців, я і Новим оловою УВКР обрано
сьо одні працюють за межами Дмитра Павлич а. Попередньо о
олов УВКР Михайла Гориня
нашої держави.
Співзасновни ом "Нової хвилі" обрано почесним оловою цієї
від У раїни вист пає Все ра- авторитетної і впливової роїнсь а ромадсь а ор анізація мадсь ої ор анізації.
Увечері на Співочом полі
"У раїнсь а взаємодопомо а".
Нова ромадсь а ор анізація пройшла рочиста церемонія
по ли ана ор аніз вати спів- за риття фор м і онцерт, в
працю між представни ами я ом
взяли часть поп лярні
нової хвилі раїнсь ої тр дової ви онавці і рти, а та ож інші
мі рації та емі рації з ро- творчі оле тиви.
мадсь ими ор анізаціями і державними ор анами У раїни, а
Ми ола СЕРГІЙЧУК,
та ож зал чати недержавні се заст пни оловно о
тори У раїни та раїн переб вання раїнців для розв'язання їхніх
реда тора часопис
проблем,
том числі соціаль“Нація і держава”
них, сприяти поверненню наших
ромадян на Бать івщин .
Фото автора

15 ÐÎÊ²Â ÍÅÇÀËÅÆÍÎÑÒ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ

фОТО К. МАЗУР-ФЕДОРЧУК
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Із святом!

Виш ород

¬ÿ¿ÕŒ¬”™ÃŒ Õ¿… –¿Ÿ»’

Ïîåòè÷íà â³òàëüíÿ

З на оди 15 річниці незалежності У раїни 51 працівни підприємств, станов та ор анізацій район на ороджені Почесними
рамотами РДА та цінними подар н ами. З них 31 меш анець
Виш орода: працівни и а ропром і фінансових ор анів, Держазначейства і відділ земельних рес рсів, лі арі, зв’яз івці, б дівельни и і бібліоте арі, подат івці і архіте тори, ветерани і вчителі, листоноші і ом нальни и, ерівни и підприємств, ш іл і
х дожніх оле тивів.
Прис тніх привітали ерівни и район , а Виш ородсь ий
місь ий олова Ві тор Решетня побажав мир , доброб т ,
затиш і любові в родинах.
Учасни и зібрання деле вали представни ів по ласти віти
до пам’ятни а Тарас Шевчен
та до Братьсь ої мо или
визволителів Виш орода (див. І стор.).
***
23 серпня місь ій тенісній ш олі відб вся т рнір,
присвячений 15 річниці незалежності У раїни. У трьох ві ових
ате оріях перемо ли Марина Десятни ова, Валерій Олейни ов
і Володимир Михайлов. Кращими серед ращих б ло визнано
та ож Андрія Б л іна, Оле а Апціа рі та Дениса Ш ль . Всі
часни и зма ання отримали тенісні м’ячі, а переможці — цінні
призи від місь ої ради.

Жіночий алендар
Липень:
З хвилі моря виходить жін а,
Щоб бентежити і охати.
Всесвіт — тіль и її частин а,
Я ці аво частин и с ладати.
За ад ове вона створіння,
Сміх і сльози для неї — зброя.
Доля жін и — любов і терпіння,
І вона отова до бою.

Серпень:

Сади наповнені плодами,
А ти наповнена бажанням.
Пройди д хмяними садами,
З стрінь омріяне охання.
Нехай тебе щодень вітають,
Щодень дар ють подар н и.
В очах твоїх зір и палають,
В ста отові до ціл н .

Олена РОГОВЕНКО

Ôîòîìèòü

≤‰Ë, ≥‰Ë, ‰Ó˘ËÍÛ, ÁÎ≥ÔÎ˛ ÚÓ·≥ „Ó˘ËÍ‡
22 і 24 серпня з 12 до 16 один меш анці та ості Виш орода
мо ли самостійно зліпити собі б дь-я ий пос д. У Гончарном
центрі (Межи ірсь о о Спаса, 11/13) працівни и Виш ородсь оо істори о- льт рно о заповідни а Іван і Данило РЕШТИ виводили на ончарном р зі лад щи и і ма ітер и та навчали всіх
охочих.

Лариса ІЛЬЧУК

* * *
Ми ціл валися житі,
А десь серпня на межі
Веселе і
медне літо
К палось в сонячній діжі.
І бриз и осяйно о світла
На спра лих тан ли бах,
І дві д ші, в єдин злиті,
Пливли синіх небесах.
***
Тоді, оли любов моя роз вітла,
Коли роз вітла і твоя любов,
Ми шаленіли від тепла і світла
І в наших жилах шаленіла
ров.
Ми та з тобою розі ріли літо,
Що навіть осені в природі не
б ло.
Тоді, оли любов наша
роз вітла,
Коли охання наше розцвіло.

Анатолій ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ

Виш ор о д

Фото Ярослави ТИМОШЕНКО

Äîðîãó íàøó äîíå÷êó, îíóêó, ïðàâíó÷êó
Îëþ ÊÎÂÀËÅÍÊÎ
Â³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ!

Зичимо міцно о здоров’я, людсь о о щастя, спіхів.
Хай б де життя твоє
Схоже на аз , хай Бо
Тобі все, що ти хочеш, дає.
Спасибі за д ш , спасибі за лас ,
Спасибі за те, що ти нас є.
Іс с Христос хай тебе береже,
А ян ол-охоронець за р
веде.
З пова ою бать и, Костя, Іра, дід сь Оле сандр, баб ся
Люба, дід сь Владислав, баб ся Оля, прабаб ся Іра з Києва,
прадід Ми ола і прабаб ся Оля, і прабаб ся Пишна.

Ñìà÷í³ ÿáëó÷êà íà Ñïàñà
(Собор Виш ородсь ої Бо ородиці, ромада УГКЦ 19 серпня)

À Â Ò Î Ñ À Ë Î Í
Ê Ð À Ô Ò

*Продаж нових а в т о м о б і л і в *
* Р і ш е н н я проблем при
отриманні
редит
*
* С т р а х
в а н н я * С е р в і с *
* Р е є с т р а ц і я
Д А І *
В е с ь м о д е л ь н и й р я д :
В А З
Г А З
К А М А З
Д О Н Ф Е Н Г
I S U Z U
F O T O N
T O Y O T A
L E X U S
М а р ш р т н и й а в т о б с Б О Г Д А Н
м.Виш ород, в л. Шол ден а, 19
(з-д КАРАТ)
Т / ф : 2 5 - 8 - 3 5 , 2 3 7 - 3 2 - 3 8 ,
8 ( 0 5 0 ) 3 5 7 - 2 7 - 9 6 ,
8 ( 0 5 0 ) 3 1 1 - 9 9 - 0 7 №463

Засновни —
Виш ородсь а місь а рада
* * *
Адреса реда ції: 07300,
м. Виш ород, пл. Шевчен а, 1
Тел/фа с: 5-27-25. Еле тронна
адреса: presa@online.com.ua
* * *
Т. в. о. оловно о реда тора
Аеліта Князєва
Кореспонденти Лариса Ільч ,
Ярослава Тимошен о
Фото ореспондент
Катерина Маз р-Федорч
Комп’ютерна верст а
Оле сандр Жит ов
* * *
Газета виходить щос боти
Ціна до овірна
Свідоцтво про реєстрацію
КВ № 957
від 20.09.1994 ро
* * *
Передплатний інде с азети
Каталозі місцевих
періодичних видань — 40007
* * *
Точ а зор реда ції не завжди
збі ається з д м ою авторів
п блі ацій. Реда ція залишає за
собою право с ороч вати надані
матеріали, я і не реценз ються
та не повертаються. Відповідальність за достовірність даних
нес ть автори п блі ацій (ре ламодавці).
Останній термін надання матеріалів — середа, 13-00.
***
Дея і фотоматеріали надані
ТРК “Ультра”
* * *
Надр овано
в ТОВ “Видавництво “Ма нат”
м. Київ, просп. Оболонсь ий,
16-е, в. 472
* * *
На лад 3500 примірни ів

