З новим навчальним ро ом, любі др зі!
ЧИТАЙТЕ У НОМЕРІ:
Наше місто і наші про ньо о
т рботи
— стор. 2
Телепро рама на тиждень,
о олошення
— стор. 3- 6
Зброя перемо и
— стор. 7
Зма аються ф тболісти район
— стор. 7

Газета Виш ородсь ої місь ої ради

- освітян, ст дентів,
ш олярів і вихованців дош ільних навчальних за ладів із
Днем знань,
- ерівни ів підприємств і
приватних підприємців із Днем
раїнсь о о підприємця,
- всіх рамотних людей з
Міжнародним днем писемності,
- наших др зів із Делчево з
національним святом - Днем
незалежності
Респ блі и
Ма едонія,
Зичимо спіхів всіх ваших
справах, щастя і доброб т в
родинах!

Виш ородсь ий місь ий
олова Ві тор РЕШЕТНЯК,
місь а рада, місь ви он ом,
реда ція
азети "Виш ород"

Щиросердно вітаємо
Митрофорно о протоієрея
Києво-Виш ородсь ої
Архієпархії УГКЦ

Ñåðã³ÿ ÏÐÓÄÊÀ

з днем народження!
Нехай во ни Світла й
Любові, я ий Господь
запалив Вашом серці,
освітлює й веде доро ою
Правди молоді д ші.
Пласт ни і молодь парохії
Собор Виш ородсь ої
Бо оматері №490

Вітаємо з днем
народження
деп тата місь ої ради

Оле сандра
Тихоновича КОГУТА!
Спортивної ходи і подолання висо их плано Вам
на всіх теренах Вашо о
життя.
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Зробимо Виш ород привабливим
ФОТО Катерини МАЗУР-ФЕДОРЧУК
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Виходить
з 4 листопада 1995 ро

29 серпня відб лася чер ова оперативна нарада Виш ородсь о о місь о о
олови Ві тора Решетня а. Вона б ла
присвячена бла о строю міста, під отовці
навчальнихза ладів доново онавчальноо ро та житлово о фонд до опалювально осезон .
Ві тор Решетня відзначив старання
КПЖі КГ,анадто—ДП"Чистемісто"—
під отовці міста до свят вання 15 річниці
незалежності У раїни та післясвят овом
прибиранні.
Робот донаст пної оператив ирозподіленота имчином:
Заст пни місь о о олови Дмитро
Новиць ийпрацюєнадор анізацієюавтоб сно о маршр т по міст , онтролює
дотримання рафі ремонт дорі ,озеленення та освітлення в лиць міста (насамперед —свят ово о освітлення просп.
Мазепи),ата ожнаданнядо ментації від
зв'яз івців для по одження прое т проладанняводопровод пов л.Піщаній.Він

же онтролює здійснення чист и річ и
Монаш ата оле тора нав л.Шол дена.
Начальни місь о овідділ освітиВіталій
К таф'єв отримав завдання забезпечити
отовність дош ільних та за альноосвітніх
місь их навчальних за ладів до ново о
навчально о ро (облашт вання території, за інчення ремонтів, завезення піс
дитячі садоч и, під отов а приміщення
для ш оли "Надія"),ата ожпродовжити робот з під лючення ДНЗ до опалення. Він же от є (в робочом поряд ) і
забезпеч є з стрічі мера з освітніми становами міста. Місь ий олова Ві тор
Решетня неодноразово на олош вав на
проведенні протя ом навчально о ро
" ро ів д ховності", я і навчатим ть дітей
пова и до національних символів, т рботливо о ставлення до рідно о міста. В
цьом напрям насамперед має працюватимісь ийвідділ освіти.
Дире тор КПЖіКГ Андрій Ведмідь та

Íàâ÷àòè ç ëþáîâ’þ

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

Вітаємо з 20-літтям

Андрія МАКСІМОВА!
Бажаємо вірних др зів,
жа чо о охання, родинноо тепла на все життя.

Реда ція азети
"Виш ород"
376 представни ів ромади район 30 серпня взяли
часть
пленарном засіданні пед онференції: "Про
діяльність освітньої системи Виш ородсь о о район
2005-2006 навчальном
році щодо забезпечення
рівно о дост п до я існої
освіти та страте ія розвитосвітньої системи район на 2006-2007 навчальний
рі ".
Лейтмотивом
онференції б ло: "Спочатлюбити — потім навчати"
З доповіддю вист пили
олова Виш ородсь ої РДА
Ростислав Єрема, начальни

дире тор ДП "Чисте місто" І ор Свист н
відповідають за під отов житлово о
фонд дозими,за по іс трави(насамперед — амброзії), завезення піс в ДНЗ,
прибирання території навчальним омбінатом та вивезення сміття б дівельни ами. Ними ж от ються оди щодо вивезення, тилізації сміття спеціальними фірмамитаза півлі перес вних онтейнерів,
прое т рішення про передач зливової
аналізації КПЖіКГабоДП"Чистемісто".
Керівни "Водо анал " Володимир
Кр шановсь ий от є інформацію про
стабільне забезпечення міста водою та
пропозиції щодо пере ляд тарифів на
водопостачання і водовідведення на розлядсесії місь ої радип'ято ос ли ання.
Представни и місь ої ради візм ть
часть Святі першо о дзвони а в сіх
за альноосвітніх навчальних за ладах
Виш орода1вересня.
***
30 серпня на засіданні ор омітет з під отов и до Дня Виш орода об оворювався сценарій свят вання Дня міста (відповідальні —
Лариса Ільч , Бо дан Р дено ).
До ва и ромадян, ор анізацій
та станов!
На ваші пропозиції щодо часті
свят ових заходах 29 і 30
вересня че аємо за адресою: м.
Виш ород, пл. Шевчен а, 1, .
63, се ретар місь ої ради Т алич Юрій Михайлович, тел: 22037.
Шановні виш ородці і ості міста!
За цією ж адресою до 22
вересня в лючно прийматим ть
ваші роботи на фото он рс
"Обличчя міста"

райвідділ освіти Валентина
Д хота, провідний спеціаліст
відділ ре іональної освітньої
політи и КОДА Володимир
Ковален о. У районі б д ть
створені нові навчальні за лади, я і цьом році от ватим ть до ш оли 5-річних діто ,
і спеціалізовані абінети навчальних за ладів, б де перелядатися вартість харч вання
чнів почат ових ласів, збільшиться фінанс вання ремонт
та омп'ютеризація навчальних
за ладів,
автоб сних
перевезень і вчителів. Розробляється про рама редитів
вчителям під заб дов , ор а-

ни місцево о самовряд вання
мають сприяти за ріпленню
за навчальними за ладами
земельних діляно та ви отовленню державних а тів на
землю. На часі —
більш
а тивна часть місцевих ромад житті навчальних за ладів.
Ці авими й пізнавальними
б ли
презентація
центр
"Дивосвіт". Кращі працівни и
Виш ородщини
отримали
Почесні рамоти і подя и від
Київсь о о обласно о і Вишородсь о о районно о відділів освіти .
До освітян з нап тнім словом про висо ий обов'язо

вчителя і виховання в моральном й національном д сі
зверн лися олова районної
ради ветеранів Петро Голов о
і
деп тат
Виш ородсь ої
районної ради Оле сандр
Дробаха.
Подя вала педпрацівниам виш ородсь их ЗОШ № 1,
спеціалізованої ш оли "С зір'я"
та імназії "Інтеле т" олова
РОТЧХ Таміла Орел. Вона вр чила медаль Червоно о Хреста Валентині Д хоті. Від
Соціалістичної партії У раїни
вітав педпрацівни ів деп тат
райради І ор Ма ала:
28
ш олах район 644 першоласни и отримають подар ни від СПУ.
Прис тні оплес ами з стріли молодих спеціалістів (НА
ФОТО), я і цьо о ро вперше
перест пають порі
ласів. А
дош ільнята ДНЗ "Ластів а"
та "Золотий лючи ", засл жений артист У раїни Іван
Красовсь ий, народний артист
У раїни Мар'ян Гаден о подар вали вчителям онцертн
про рам .

Катерина
МАЗУР-ФЕДОРЧУК,
фото автор и

Рішення
ви онавчо о
омітет
Виш ородсь ої
місь ої ради
від 17 серпня 2006 ро
№ 342
Про проведення
он рс
л мб до Дня міста
З метою своєчасної та я існої під отов и до проведення
Дня міста, а та ож бла о строю
міста та місь их л мб, ер ючись п.п 7 п.а ст. 30 За он
У раїни "Про місцеве самовряд вання", За оном У раїни "Про
бла о стрій населених п н тів",
ви онавчий
омітет Виш ородсь ої
місь ої
ради
ВИРІШИВ :
1. За альномісь ий он рс
л мб провести період з 1 по
22 вересня 2006 р.
2. Для проведення за альномісь о о он рс затвердити
місь
он рсн омісію
3. Головном реда тор азети
"ВИШГОРОД" М. Кочелісовій
висвітлювати хід проведення
за альномісь о о он рс л мб
на території м. Виш орода.
4. Встановити, що метою
проведення он рс є здійснення заходів, спрямованих
на своєчасн і я існ під отов
до свят вання Дня міста із
зал ченням до ви онання цих
робіт матеріальних та тр дових
рес рсів житлово-е спл атаційних, ремонтно-б дівельних
ор анізацій, підприємств і станов, розташованих на території
м. Виш орода.
5. Дор чити місь ій он рсній омісії за альнити підс ми проведення за альномісь оо он рс
л мб та внести
пропозиції про відзначення
переможців он рс .

Місь ий олова
В.РЕШЕТНЯК
Шановні epiвни и підприємств i підприємці!
Вже де іль а ро ів
перш
неділю вересня ми відзначаємо
день
раїнсь о о підприємця,
підс мов ємо здоб те, с ладаємо плани на майб тнє.
Малий та середній бізнес в
У раїні переживає важ ий процес становлення. Кожен хто
започат вав власн справ ,
щодня м сить розв'яз вати
непрості проблеми, що вини ають від недос оналості раїнсьо о за онодавства.
Для то о, щоб Ви не відч вали
себе безпорадними i беззахисними, працюємо всі ми. Запевняємо Вас, місцева влада за
плідною співпрацею з бізнесасоціаціями до ладе ба атьох
з силь для Вашо о розвит .
Прийміть наші щирі вітання та
побажання спіхів Baшій справі, віри y майб тнє нашої раїни!
Доброб т
i щастя Вашим
сім'ям!

Виш ородсь а місь а рада,
місь ий олова
і рaдa
Виш ородсь ої спіл и
раїнсъ их підприємців
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Виш ород

“Містеч о дитячих мрій”: нова адреса
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Заяв и від населення з 23
серпня по 30 серпня:

27 серпня,
неділю, близь о
1000 осіб зібралися на посвячення
нової б дівлі Цер ви Бо а Живо о
(НА ФОТО 3). Серед остей б ли
представни и
єван елістсь их
ромад з м. Запоріжжя, Полтави,
дочірніх цер ов з Борзни (Черні івсь а обл.), Іван ова, Димера,
Демидова, Катюжан и, Нових
Петрівець, пастори і др зі з Велиої Британії та США, представни и
Інстит т розвит християнсь о о
лідерства, я і залишили свої побажання
остьовій низі. Б ли
запрошені на рочист подію місьа та районна влада, б дівельнии, олова районної ор анізації
товариства Червоно о Хреста
Таміла Орел, освітяни, ЗМІ.
З привітальним словом вист пив президент Все раїнсь о о
союз цер ов християн віри єванельсь ої Михайло Паноч о. Прис тні із задоволенням висл хали
співи хор та подивилися омп'ютерн презентацію 14-річної історії
створення та розвит нової церовної ромади Виш ороді. Під-

Сантехнічна дільниця: надійшло — 104, ви онано — 96.
Еле тродільниця: надійшло
— 50, ви онано — 46.
Ремб ддільниця: надійшло
— 12, ви онано — 6.

Джерело:
Ком нальне підприємство
житлово о ом нально о
осподарства
Виш ородсь ої місь ої ради
Коле тив правління Відрито о а ціонерно о товариства "У р ідроенер о" та філії
"Кас ад Київсь ої ГЕС і ГАЕС"
либо о с м є з привод смерті
ветерана Вели ої Вітчизняної
війни та енер ети и
ЯНЕЛЯ Ві тора Ві ентійовича
і висловлює щире співч ття рідним і близь им по ійно о.
Світл пам'ять про Ві тора
Ві ентійовича збереж ть серцях всі, хто знав йо о і працював
з ним.
№491

Соці м

1

2

от вала презентацію молодь на
чолі з молодіжним пастором,
дире тором християнсь о о табор "Райд а" Мариною Терещено.
Б дівля з просторим молитовним залом, приміщеннями для
недільної ш оли та молодіжних
зібрань, і ровою імнатою для
найменших, омп'ютерним ласом, хнею тощо зведена за прое том, під отовленим НВП "Технопрое т". Головний підрядни
б дівництва — СВС "Дніпро"
(В.В.Випирайло). Нов цер в оточ ватим ть спортивні майданчи и.
НА ФОТО:
(1) Біблію в пере ладі раїнсьою подар вав Михайло Паноч о
(2) Давні традиції милосердя та
допомо и поєдн ють ромад Церви Бо а Живо о та Виш ородсь
районн ор анізацію Товариства
Черво о Хреста У раїни
(4) Представни и НВП "Технопрое т" Ніна Шапаєва та Ві тор
Федосен о

3

4
2 вересня о 13-00 для дітей та
юнацтва Виш орода за адресою:
"Беріз и", 3, за рин ом, від риється
вже відоме виш ородцям "Містеч о
дитячих мрій" — подар но цер овної ромади християн віри єванельсь ої до Дня знань. На вас че атим ть аз ові ерої,Р бі ,м льтфільми, ці аві і ри з призами. Конта тний
телефон 22-180 (офіс цер ви).№489
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Наше місто і наші про ньо о т рботи

Надр ований
азеті
"Виш ород" від 29.07.2006
ро
прое т Концепції розвит
міста виявився д же
ці авою для меш анців міста п блі ацією. Від
ів
безліч, ба ато онстр тивних пропозицій.
Пенсіонера В.
Жит ова
небезпідставно хвилює на альна потреба
хоча б одном
ромадсь ом
(без оштовном !) т алеті в центрі міста,
а ще раще — при ожном
барі, афе чи пивном павільйоні. В. Жит ова т рб є й те,
що біля б дин ів і по міст
бра є лавочо , літнім та й
молодим людям ніде присісти.
Крім то о, не всюди рівні доріжи, том вечірнє й нічне освітлення в лиць — потрібне не
тіль и для раси, а й для безпеи. Добродій Жит ов за ли ає
місцев влад відродж вати
за альномісь і
"с ботни и",
щоб сі ородяни взяли часть
в облашт ванні міста.
До Степана Ро льсь о о
(див. "Виш ород" № 31 від 5
серпня 2006 ро ) приєдн ється наша читач а Л. Плашевсь а, я а пропон є запросити
меш анців
Виш орода
на
площ Шевчен а (я це б ло
під час
онцерт
"О еан
Ельзи") і о олосити "с ботни " (за при ладом мера
Києва Черновець о о). Пенсіонер а Плашевсь а меш ає
Виш ороді 42 ро и і ба ато
чо о помічає. Вона вважає, що
біля "Беназіра", пер арні та
інших підприємств,
олишньом приміщенні поб т омбінат мо ли б прибирати орендарі, тоді й не б ло б недопал ів, лободи та сміття нав р и
расивих ліхтари ів, а б ли б
віти, а не продавці тарані та
насіння. Читач а пропон є місцевій владі зм сити хазяїнів

прибрати біля с пермар ет
"Пере ресто " і "ЕКО", а тритни біля них зробити с вером, а не зас ш вати дерева,
що "заважають" тор ів е л ь н и м
т о ч а м . В р а ж а є Л. Плашевсь
бр д біля ма азин над
аражами пор ч з рин ом і відс тність лавочо та ди і хащі
навпроти м зею по в л. Гр шевсь о о. Нічні тор івельні
точ и біля БК заст пають
пам'ятни Шевчен , нав р и — бр д і по аний запах, бо
власни и не прибирають. Наша
читач а пропон є прибрати
фонтан-"сміттєзбірни " і
облашт вати с вер пор ч зі
спор дою інотеатр "Мир",
а в центрі міста, біля "Віти",
встановити афіш з анонсами
інофільмів. Автор а листа
вважає, що виш ородці ві н ться на за ли місь ої ради і
подар ють по щи
вітів з
дач — ось і зацвіт ть чорнобривцями й айстрами л мби
місті.
О. Г сельні ова не ж риться
з привод заб дови
дворі
просп. Шевчен а 5 і 9-а, бо
б дівельни и вивозять сміття,
зробили два дитячих майданчи и і заасфальт вали двір —
тобто, на її д м , дбають про
чистот в місті.
"Всі ми родом з дитинства",
— Олена Ро овен о, постійна
читач а, пише про охайне ставлення до сво о міста, про
безпечні, різнобарвні і рові
майданчи и, що спон ають
до творчих і ор, спостережень,
мрій про пре расне. Вона з
болем просить бізнесменів
подбати про Виш ород, допомо ти дітям бачити світ нав оло расивим, а місь
влад
зробити пар для молоді і
місце для ви л соба , щоб
не засміч вали території дитячих сад ів.
Вчитель а-пенсіонер а Катерина Сатир пропон є деп татам под мати: я і підприємства треба підтримати
Виш ороді, щоб б ла робота
виш ородцям і надходження
до бюджет ?
Варто зад матися, вважає К.
Сатир, і над роли овими і

велодоріж ами, с ажімо, на
стадіоні на просп. Шевчен а.
При одиться цей стадіон і для
спорт рт ів, і для аматорів
здорово о способ життя.
Найці авішим і найба атшим
на пропозиції б в лист, я ий ми
наводимо пра тично повністю:
"Добре, що зараз через азет
сі охочі мож ть висловити
своє бачення розвит нашо о
славно о міста. Ми прочитали
Концепцію розвит Виш орода
і хочемо висловити свою д м .
Вважаємо, що, ос іль и Виш ород має ч дов історію, потрібно розвивати т ристичн
ал зь. Це б де і ці аво, і приб т ово для міста.
Потрібно зб д вати не д же
доро ий отель, а остей б де
завжди ба ато, бо приїжджають
до виш ородців др зі й знайомі, а в нас не завжди є належні мови, щоб прийняти їх.
Б ло б д же добре, я що би
б ла майстерня де ви отовлялися б с веніри на тем історії
Виш орода. Потрібно приміщення, а талановитих людей
Виш ороді ба ато. І дітей
можна прил чити до ви отовлення с венірів — вирізати по
дерев , розмальов вати пос д,
вишивати, ліпити з лини тощо.
Це по-перше — т ристична
ал зь.
По-др е — потрібно Вишороді розвивати спорт, нас
йо о немає.
Один тіль и стадіон, поряд
б в бас етбольний майданчи ,
а йо о забрали під новоб дов ,
а діти завжди там ралися. З
цьо о привод ми ч ли ба ато
нарі ань від меш анців Виш орода. Де іще є бас етбольні,
волейбольні майданчи и
Виш ороді? Є ще один стадіон
на просп. Шевчен а, щоправда за ин тий, необлаштований, діти там рають ф тбол,
проводяться там ро и фіз льт ри, бо поряд ш ола № 2, я а
не має сво о спортмайданчи а,
але ж цей стадіон теж забирають під б дівництво ба атоповерхіво .
Люди добрі, чом ж ми не
под маємо про наших дітей, а
потім див ємося, чом вони

та і по ані — рять, п'ють. Та
том ж, що ми мало їм приділяємо ва и. Звісно, житло
потрібно, але ми втрачаємо
значно більше — фізичний
розвито наших дітей. А
здоровом тілі —
здоровий
д х.
Б д ть діти фізично здорові
—б д ть і навчатися раще.
Чом в західних раїнах та
ба ато ва и приділяють спорт ? Бо це о питься в десять
разів більше. Б д ють басейни, пар и, с вери для дітей і
дорослих. В Японії, напри лад,
ожне подвір'я, тобто майданчи
між б дин ами, — це
малень е диво: і фонтанчи , і
доріж а ви ладена з аміння, і
безліч вітів і
щи ів різних
сортів. Добирають віти і за
розміром, і за ольором —
змал привчають дітей до прерасно о. В ш олі теж ви ладають та ий предмет, я с ладання б етів з вітів, цим займаються я дівчат а, та і хлопчии. Ці діти виростають висо ольт рними людьми. Де в нас
хоч один пар ,
ди б можна
б ло вийти по ляти? Немає.
Б в на "Беріз ах", та й той
занепав.
Чом
та а байд жість до
цьо о?
Є
нас і ЖЕК, і "Зелене
місто", я що цьо о мало, то
потрібно ще зробити відповідні
сл жби.
Є в центрі міста та званий
"Квадрат", де поставили іль а
лавочо , але ж там відпочивати
під сонцем д же жар о, немає
дерев. Потрібно облашт вати
більше с вери ів, хай невелич их, але затишних, щоб
мали
расиві
архіте т рні
форми, насадження, лавоч и,
де б мо ли відпочивати і пенсіонери, і діти.
Завдя и місь ом
олові
Ві тор Решетня ,
олові
РДА Ростислав Єремі б ло
добре ор анізовано і проведено свято "15 ро ів незалежності У раїни". Та ий ч довий онцерт можна побачити
в Палаці "У раїна", а ми змоли бачити й поч ти себе,
Виш ороді. Та і ч дові пісні,

артисти-професіонали! Ми
отримали заряд бадьорості,
натхнення не на один день. А
це та потрібно нам, справжнім
раїнцям, оли ч єш
наш рідн пісню, та ще ви онан та ими професійними
майстрами. А потім б в
салют, та та ий арний, що
теж нам сім запам'ятався.
Тіль и
Києві можна б ло
та е побачити, а тепер вже й
нас.
У той вечір ми поч валися
наче в азці, за це д же вдячні сім, хто причетний до
цьо о свята — і ор анізаторам, і артистам. Дай вам,
Боже, здоров'я на дов і ро и.
Свято вдалося на слав !
В центрі міста вже видна
робота — зробили ерб, це
д же добре. Стали приділяти
більш ва нашим доро ам,
зробили для пішоходів "зебри".
Іще треба поставити в центрі
пар
світлофорів, бо не
завжди автомобілісти звертають ва на "зебри", не завжди проп с ають пішоходів, а
на зелене світло світлофорів
б д ть проп с ати. Особливо
потрібен світлофор
на
з пинці "Чай а", там неможливо перейти шлях, бо
немає ні пішохідних доріжо ,
ані світлофорів, а та ож по
в л. Шол ден а. Ще шановном
ерівництв міста варто
зверн ти ва
на о р жн
доро ,
де
знаходиться
ш ола "С зір'я" (по в л. К рзова).
З пова ою
Антоніна ШУЛЬГА,
Олена МИХАЙЛОВА,
Михайло ГЕРКЕН"
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Виш ород

Телепро рама
ІНТЕР

УТ-1

1+1

06.00 Добро о ран , У раїно!
06.05 Ран ова молитва
06.10, 06.30, 07.00, 08.00
Новини
06.35, 07.15, 08.05, 23.35
Спорт
06.55, 07.55 Православний
алендар
07.05 Ера бiзнес
08.45 Ран овi поради
09.00, 18.45, 21.40 Дiловий свiт
09.15 Т/с "Мач ха"
10.05 Т/с "I це все про
ньо о"
11.10 Життя триває
11.50, 22.45 Сл жба розш
дiтей
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/с "Черепаш и-м танти нiндзя-2"
15.45 Iнди о
16.10 М/с "Чарiвни Смара дово о мiста"

06.30 Снiдано з 1+1
07.00 Веселi м льти +
Єралаш
08.00 Т/с "Джо ї"
09.00 Т/с "Усi жiн и —
вiдьми"
10.00 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 Т/с "Усе
враховано"
15.20 Т/с "Любов я
протистояння"
16.20, 03.00 С довi справи
17.20 Т/с "Повернення
М хтара-2"
18.20 Т/с "Сестри по
ровi"
19.30 ТСН
20.05 ТСН. ПроСпорт
20.10 Т/с "5 хвилин до
метро"
21.10 Т/с "Громови"
22.15 Х/ф "Зни лi без
вiстi-2"
00.10 ТСН

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

06.00 Кл б-700
06.35, 13.25, 01.30 Свiт,
я ий шо є
07.05 Спецпрое т
07.40, 08.40, 18.40, 20.40,
23.40, 02.40 24 одини
07.50, 08.50, 19.00, 00.00,
03.00 24 одини. Спорт
07.55 Бан нота
08.05 Нер хомiсть
08.15 Цей дивний свiт
09.10 Хiт-парад
10.00 Розва и ба атiїв
11.10 Х/ф "Дете тив
сан т-петерб рзь ої полiцiї"
12.50, 05.35 Най расивiшi
б дин и свiт
14.00 Свiт природи ВВС
15.00 Мiста свiт
15.30, 01.05 Найза ад овiшi
мiсця свiт
16.00 Х/ф "На м ромсьiй стежцi"
17.40 П н т призначення —
майб тнє
19.15 Невiдома планета
19.45 Таємницi подорожей
21.20 Шо Опри Вiнфрi
22.15, 02.10 Свiтсь i хронi и
22.35 Таємницi вiйни

06.00 Сл жба розш
дiтей
06.05 Фа ти тижня
06.30, 07.50 Дiловi фа ти
06.45, 08.35 300 се / од
06.50 М/с "Амери ансь ий
тато"
07.15 М/с " орабель, що
спливає"
07.45 Фа ти
07.55 Спорт
08.05 Т/с "За альмований розвито "
08.45 Фа ти
09.10 Х/ф "Неперевершена
Марта"
11.20 С шi-ТБ
12.20, 13.05 Каламб р
12.45 Фа ти
13.25 Т/с "Квантовий
стрибо "
14.30 Т/с "Щит"
15.35 Х/ф "Вели ий
алiбр"
17.35 Т/с "Каменсь а"
18.45 Фа ти. Вечiр
19.25 Т/с "Меди и"
19.50 Т/с "В лицi розбитих лiхтарiв"
20.55 Кл б олишнiх др жин
21.55 Х/ф "Iмбирний
чоловiчо "
00.20 Фа ти
00.35 Спорт

УТ-1

ТРК ”КИЇВ”

2 вересня 2006 ро

3

ТЕТ

ЕНТЕР-ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

07.00 М/с "Черепаш и-нiндзя"
07.30, 12.00, 19.30, 00.00
Дiм-2
08.30 Т/с "Першi поцiл ни"
09.00, 14.00, 20.30 М льтфiльм
09.30 Вели е прання
10.30 Т/с "Район Мелро з"
13.00 М льтфільм
15.30 М/с "Соба и-пожежнии"
16.00 Єралаш
16.30 Т/с "Район БеверлiХiллз"
17.30 Т/с "Першi поцiл ни"
18.30 Вели е прання
21.00 Т/с "Район БеверлiХiллз"
22.00 Вi на
23.30 Т/с "С етч-шо "
00.30 Зроби менi смiшно!
01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Сiм новин
01.15, 02.15, 03.15, 04.15,
05.15, 06.00 Сьоме небо
01.30, 02.30, 03.30, 04.30,
05.30 Новини спорт

07.10 Дитячий сеанс
08.15 Топ-10. Кiнотрейлери
08.40 Х/ф "Щаслива
Жень а!"
10.20 Корот ий метр
10.50 Х/ф "А онiя"
13.30 Топ-10. Кiнотрейлери
14.00 Х/ф "Троє амi ос"
16.00 Корот ий метр
16.35 Х/ф "Голод-33"
18.45 Кiнофайли
19.00 Х/ф "Прое т "Альфа"
20.45 Постер-шо
21.00 Х/ф "Смiшна ледi"
23.35 Т/с "Стар Тре "
00.40 Опiвнiчна спе а

07.00 ТК "Вiстi"
10.00, 17.25, 01.30 Т/с
"Приречена стати зiрою"
10.45, 20.00, 02.15 Т/с
"Вовчиця"
11.30 Реальна фантасти а
11.45 Х/ф "Йди i не озирайся"
13.00, 16.00, 19.00, 03.00
Вiстi
13.20, 16.20, 19.45, 03.40
Вiстi. Мос ва
13.35 Х/ф "У стрiляючiй
л хоманi"
15.00 М льтфiльм
15.10, 23.40, 04.55 Новини
льт ри
15.30, 06.00 П'ятий вимiр
16.35 Приватне життя
18.15, 00.30 Рязансь ий
ап ан для Хр щова
20.45, 03.55 За ад и "Майстра i Мар арити"
21.35 Вiстi. С.-Петерб р
21.50, 05.15 Росiйсь ий
"Титанi ". Дожити до свiтан-

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК ”УКРАЇНА”

06.00, 08.15 Добро о ран !
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
04.00 Новини
10.10 Малахов +
11.15 Дете тиви
11.50, 02.00 Лолiта. Без
омпле сiв
13.00 Iншi новини
13.25, 01.30 Зроз мiти. Простити
14.15 Шо
15.40 Криве дзер ало
16.05, 03.15 Федеральний
с ддя
17.15, 02.45 Поза за оном
17.50, 23.50 Т/с "5 хвилин до метро"
18.50, 04.05 Т/с "Любов
я любов"
20.00, 01.00 Час
20.30 Т/с "Той, хто примнож є см то "
21.30 Че ай на мене
22.30 Д/ф "Жiноча жорсто iсть"

06.10, 17.45 Час. Важливо
06.20, 09.55, 12.35, 13.55,
23.50 О ляд преси
06.30, 07.10, 08.10, 12.20,
22.40, 00.35, 04.55 Бiзнес-час
06.40, 07.40, 08.40, 22.30,
23.30, 00.25, 01.45, 04.45 Час
спорт
07.00 — 09.00 Час новин.
07.50, 01.20 Автопiлот-новини
09.30, 23.15, 02.10, 05.35 Частайм
10.00 —19.00 Час новин.
10.15 Майдан
11.55 — 18.55 IнфоВi но.
Що одини
13.15 Доро ами раїнцiв
14.15 "Арсенал"
15.20 5 елемент
15.50 Це — У раїна!
16.15 Не перший по ляд
17.15 Перший вiддiл
18.15 Територiя за он
18.45, 05.05 Київсь ий час
19.20, 20.15, 03.00 Новий час
19.50, 20.50, 23.00, 00.00,
00.45, 01.25, 05.20, 05.30 Час
новин
20.00, 21.00, 04.00 Час
22.00, 02.30 Вiд рита зона

05.30 Ран овий ви раш
07.00 Вi на
07.15 Т/с "Афромос вич"
08.00 Вi на
08.15 Ш ачi. Порят но iмператора. Таємний шлях
09.10 Х/ф "Корти "
13.50 Т/с "Повернення
М хтара"
15.00 Iнстин т бивати
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 Ми ола Караченцов.
Повернення
22.00 Вi на
22.25 Т/с "Се ретнi матерiали"
23.25 Вольф Мессiн — перший радянсь ий е страсенс
00.25 Вi на. Спорт
00.35 Вели а п'ятiр а

06.10 Т/с "Динотопiя"
06.55 Пiдйом!
07.00 М/с "Злю и-бобри"
07.50 Обш i побачення
08.30 Т/с "Сабрина —
юна вiдьма"
09.05 Т/с "Сiмей а Ролданів"
10.20 К нст амера
11.20 Х/ф "Саботаж"
13.30 Репортер
13.55 М/с "При оди Дже i
Чана"
14.20 М/с "Злю и-бобри"
14.55 Т/с "Сабрина —
юна вiдьма"
15.25 Обш i побачення
15.55 Т/с "Бiляв а
ниж овiй рамницi"
16.25 Т/с "Я с азав
Джим"
16.50 Х/ф "Се рет тат "
19.00 Репортер
19.10 Спортрепортер
19.20 Т/с "Солдати"
20.25 Побачити все!
21.00 Т/с "Гра на виб вання"
22.00 Х/ф "Точ а падiння"
23.55 Репортер
00.05 Спортрепортер

06.00 М/ф "Трiстан та Iзольда"
07.20 Autonews
07.50 Т/с "Жiн а дзер алi"
09.00 Ф тбольний ї -енд
10.00 Т/с "Др жна сiмейа"
12.10 ТБ-про рама
13.00 Подiї
13.30 Х/ф "Пiдземелля дра онiв-2"
15.30 Подiї
16.00 Срiбний апельсин
17.00 Подiї
17.20 Подiї. Спорт
17.40 Т/с "Жiн а дзер алi"
18.40 Фабри а мор
19.40 ТБ-про рама
20.20 Щиросердне зiзнання
21.00 Подiї
21.35 Подiї. Спорт
21.50 Х/ф "С ддя Дредд"
00.00 Подiї свiтi
00.25 Х/ф "Учитель ро "
02.30 Подiї
02.50 Подiї. Спорт
03.00 Телетеатр
04.30 Подiї

1+1

ІНТЕР

ТРК “КИЇВ”

ТЕТ

ЕНТЕР -ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

06.00 Добро о ран ,
У раїно!
07.05 Ера бiзнес
07.35 Б дiвельний майданчи
08.45 Ран овi поради
09.00, 18.45, 21.30 Дiловий
свiт
09.15 Т/с "Мач ха"
10.00 Вiд риття др ої сесiї
Верховної Ради п'ято о
с ли ання
10.35 Ле енди свiтово о
iно
11.05 Життя триває
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 Наша пiсня
14.05 Перехрестя
15.20 М льтфільм
15.45 Iнди о
16.10 М льтфільм
16.35 Д/ф "С р т.
У раїнсь ий а цент"
17.05 Т/с "Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
18.55 Х/ф "Ночi при повнi"
20.40 Вечiрня аз а
21.40 Спорт
21.55 Д/ф "М зи а я
до аз"
22.25 Парламентсь ий
день
22.40 Сит ацiя
22.50 Трiй а. Кено

06.30 Снiдано з 1+1
07.00 Веселi м льти + Єралаш
08.00 Т/с "Джо ї"
09.00 Т/с "Сестри по
ровi"
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, 19.30 ТСН
14.20 Т/с "Усе
враховано"
15.20 Т/с "Любов я протистояння"
16.20, 03.00 С довi справи
17.20 Т/с "Повернення
М хтара-2"
18.20 Т/с "Сестри по
ровi"
20.10 Т/с "5 хвилин до
метро"
21.10 Т/с "Громові"
22.15 Х/ф "Полiцiя майб тньо о"
00.30 ТСН
01.15, 06.20 Сл жба розш дiтей
01.20 Т/с "Джоннi Зеро"

06.00 Рано з Iнтером
09.30 М льтфiльм
10.15 Т/с "Вовчиця"
11.15 Ключовий момент
12.00 Новини, iнтерспорт
12.15 Т/с "У ритмi
тан о"
13.15 Т/с "Диявол з
Орлi"
14.15 Дис аверi. Мисливцi
на ро одилiв
15.30 М/с "Лi а Дмина"
16.00 Т/с "Ти — моє
життя"
17.00 Один полi
18.00 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
19.00 Т/с "Вовчиця"
20.00 Т/с "У ритмi
тан о"
21.00 Подробицi, iнтерспорт
21.30 Т/с "Полювання
на Iзюбря"
22.45 Подробицi з перших
в ст
23.30 Д/ф "Ван а. Пророцтво"
00.00 Подробицi
00.30 Перша е спедицiя

06.30, 11.30, 18.00, 23.00
Дивись!
07.00 М/с "Черепаш и-нiндзя"
07.30, 12.00, 19.30, 00.00
Дiм-2
08.30 Т/с "Першi поцiл ни"
09.00, 14.00, 20.30 М льтфiльм
09.30 Вели е прання
10.30 Т/с "Район Мелро з"
13.00 М/с "Веселi мелодiї"
15.30 М/с "Соба и-пожежни и"
16.00 Єралаш
16.30 Т/с "Район БеверлiХiллз"
17.30 Т/с "Першi поцiл ни"
18.30 Вели е прання
21.00 Т/с "Район БеверлiХiллз"
22.00 Вi на
23.30 Т/с "С етч-шо "
00.30 Зроби менi смiшно!
01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Сiм новин

06.00 Са ндтре и
07.10 Дитячий сеанс
08.40 Кiнофайли
09.10 Х/ф "Голод-33"
11.20 Постер-шо
11.40 Х/ф "Прое т "Альфа"
13.30 Кiнофайли
13.45 Х/ф "Смiшна
ледi"
16.15 Постер-шо
16.40 Х/ф "Спад оємиця по прямiй"
18.25 Кiнофайли
18.50 Х/ф "Та тримати за ордоном"
20.40 Фотосесiя
21.00 Х/ф "На днi о еан "
23.10 Т/с "Стар Тре "
00.20 Опiвнiчна спе а
01.30 Х/ф "Веселi
хлоп'ята"
03.05 Х/ф "Небесний
тихохiд"
04.40 Х/ф "Перша
р авич а"

07.00 ТК "Вiстi"
10.00, 17.25, 01.30 Т/с
"Приречена стати зiр ою"
10.45, 20.00, 02.15 Т/с
"Вовчиця"
11.30 Острови
12.10 За ад и "Майстри i
Мар арити"
13.00, 16.00, 19.00, 03.00
Вiстi
13.35 Х/ф "Больовий прийом"
14.55 М льтфiльм
15.10, 23.40, 05.00 Новини
льт ри
15.30, 06.00 Петерб р . Час i
мiсце
16.35 Приватне життя
18.15, 00.30 Незаспiвана
пiсня А. Герман
20.45, 03.55 Т/с "Майстер
i Мар арита"
21.35 Вiстi. С.-Петерб р
21.50, 05.20 Смерть сiдлi.
Iподром

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК “УКРАЇНА”

06.00 Кл б-700
07.10, 08.15 Цей дивний свiт
07.55 Бан нота
08.05 Нер хомiсть
09.10, 19.45 Таємницi подорожей
10.00, 14.15 Свiт природи
ВВС
11.00, 15.10 Мiста свiт
11.35, 22.15, 02.15 Свiтсь i
хронi и
11.55, 21.20 Шо Опри Вiнфрi
12.50, 05.35 Най расивiшi
б дин и свiт
13.15, 04.45 Дивнi свята свiт
15.40, 01.05 Найза ад овiшi
мiсця свiт
16.05, 19.15 Невiдома планета
16.40, 22.40 Таємницi вiйни
17.40, 03.05 Анатомiя атастроф
00.10, 03.55 Т/с "С то
ан лiйсь i вбивства"
01.30 Свiт, що шо є

06.30, 07.50 Дiловi фа ти
06.45, 08.35 300 се / од
06.50 М льтфільм
07.15 М/с " орабель, що
спливає"
07.45 Фа ти
08.05 Т/с "За альмований
розвито "
08.45 Фа ти
09.10 Т/с "Щит"
10.10 Т/с "А ентство
"Мiсячне сяйво"
11.15 Т/с "Каменсь а"
12.25, 13.05 Каламб р
12.45 Фа ти
13.15 Т/с "Квантовий
стрибо "
14.20 Т/с "Щит"
15.20 Т/с "Марш Т рецьо о"
16.30 Т/с "В лицi розбитих лiхтарiв"
17.35 Т/с "Каменсь а"
18.45 Фа ти. Вечiр
19.25 Т/с "Меди и"
19.55 Т/с "В лицi розбитих лiхтарiв"
20.55 Т/с "Бальза iвсь ий
вi , або Усi м жи и сво..."
21.55 Х/ф "Столи на
одно о"
00.30 Фа ти

06.00 Добро о ран !
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
04.00 Новини
10.00 Малахов +
11.15 Дете тиви
11.50, 02.00 Лолiта. Без
омпле сiв
13.00 Iншi новини
13.25, 01.30 Зроз мiти.
Простити
14.15, 21.30 Нехай оворять
15.05, 20.30 Т/с "Той,
хто примнож є см то "
16.05, 03.15 Федеральний
с ддя
17.15, 02.45 Поза за оном
17.50, 23.50 Т/с "5 хвилин до метро"
18.50, 04.05 Т/с "Любов
я любов"
20.00, 01.00 Час
22.25 Д/ф "Добровольсьий, Вол ов, Пацаєв.
Поверн тися i вмерти"
23.40 Нiчнi новини
05.00 Т/с "Талiсман"

06.10, 18.45, 05.05 Київсь ий час
06.20, 09.55, 12.35, 13.55,
23.50 О ляд преси
06.30, 07.10, 08.10, 12.20,
22.40, 00.35, 04.55 Бiзнесчас
07.00 — 09.00 Час новин.
07.50, 01.20 Автопiлот-новини
09.30, 23.15, 02.10, 05.35
Час-тайм
10.00 — 19.00 Час новин.
10.15 Час оментарiв
10.55 — 18.55 IнфоВi но.
11.15, 19.20, 20.15, 03.00
Новий час
11.40, 15.50 Це — У раїна!
13.15 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, 00.00,
00.45, 01.25, 05.20, 05.30
Час новин
20.00, 21.00, 04.00 Час
22.00, 02.30 Чи на п'ять?
00.50 Ко тейль

05.30 Ран овий ви раш
07.00 Вi на
07.15 Т/с "Афромос вич"
08.00 Вi на
08.15 Ми ола Караченцов.
Повернення
10.00 С ботнiй вечiр
12.00 Х/ф "Доля резидента"
13.50 Т/с "Повернення
М хтара"
15.00 Iнстин т бивати
16.00 Непояснене. Небезпечна одержимiсть
17.00 Ш ачi. Зни лий б нер. Архiв пiдземно о арнiзон
18.00 Вi на
18.15 Т/с "К ла iн i партнери"
19.00 Х/ф "Жiноча власнiсть"
21.00 Спецрозслiд вання.
Насильство родинi
22.00 Вi на
22.25 Т/с "Се ретнi
матерiали"
23.25 Два життя Мао
00.45 Вели а п'ятiр а

06.10 Т/с "Динотопiя"
06.55 Пiдйом!
07.00 М/с "Злю и-бобри"
07.50 Обш i побачення
08.30 Т/с "Сабрина —
юна вiдьма"
09.10 Т/с "Сiмей а Ролданів"
10.25 Т/с "Гра на виб вання"
11.35 Х/ф "Точ а падiння"
13.30 Репортер
13.55 М льтфільм
14.20 М/с "Злю и-бобри"
14.55 Т/с "Сабрина —
юна вiдьма"
15.25 Обш i побачення
15.55 Т/с "Бiляв а
ниж овiй рамницi"
16.25 Т/с "Я с азав
Джим"
16.55 Т/с "П'ятiрнята"
17.25, 20.25 Побачити все!
17.55 Т/с "Кобра-11"
19.00 Репортер
19.10 Спортрепортер
19.20 Т/с "Солдати-2"
21.00 Т/с "Гра на виб вання"
22.05 Х/ф "Коматозни и"

06.00 Д/ф "Заповiт Шамiля"
06.30 Подiї
07.20 Срiбний апельсин
07.50 Усмiхнися!
09.00 Ф тбол в особах
09.40 М льтфiльм
10.00 Фабри а мор
11.00 Д/ф "Мiсяць — iнша
реальнiсть"
12.10 ТБ-про рама
13.00 Подiї
13.30 Х/ф "С ддя
Дредд"
15.30 Подiї
16.00 Срiбний апельсин
17.00 Подiї
17.40 Т/с "Жiн а
дзер алi"
18.40 Фабри а мор
19.40 Щиросердне зiзнання
21.50 Х/ф "На зламi
дня"
00.00 Подiї свiтi
00.25 Х/ф "Король
Гавани"

06.00 Рано з Iнтером

06.45 М/с "Подорож мин ле"
07.10 Одвiчнi iстини
07.20 Вiсни роботодавця
10.15 Т/с "Вовчиця"
07.30 СТН
11.15 Ключовий момент
08.30 Д/с "Живi ле енди
моря"
12.00 Новини, iнтерспорт
09.00 Дiм живих iсторiй
12.15 Т/с "Таємнича остя" 09.20 Х/ф "Др "
13.15 Т/с "Диявол з Орлi" 10.50 Дося ти мети
11.10, 15.40 Т/с "Жiн а з
14.15 Дис аверi. Мисливцi на ароматом ави"
12.00 М льтфільм
ро одилiв
12.30 Дивосвiт дитинства
15.15 КВН-2006
13.00 Чорний вадрат
13.30 В остях ...
17.30 Че ай на мене
14.30 Київ ласичний
15.00 М/с "При оди Ре са"
19.00 Т/с "Вовчиця"
15.30, 17.30, 20.30, 23.30 СТН
20.00 Т/с "У ритмi тан о"
16.30 С пер ни а
17.00 Телес ол
21.00 Подробицi, iнтерспорт
17.50 Д/с "Енци лопедiя
21.30 Т/с "Полювання на
таємниць"
18.30 Шлях до спiх
Iзюбря"
18.50 Свiт бiзнес
22.45 Чер ова амера
19.00 У центрi ва и
23.30 Д/ф "Ван а. Пророцтво" 21.00 Вечiрня аз а
21.10 5 хвилин
21.15 Х/ф "А ент мiнi00.00 Подробицi
спiдницi"
00.30 Перша е спедицiя
23.30 СТН
09.30 М льтфiльм

06.00, 19.00 У центрi ва и
07.30, 15.30, 17.30, 20.30,
23.30 СТН
08.05, 21.05 5 хвилин
08.10, 18.50 Свiт бiзнес
08.20 Одвiчнi iстини
08.30, 10.40 М льтфiльм
09.00 Дiм живих iсторiй
09.20 Х/ф "Бiля найсинiшо о моря"
11.00 Телес ол
11.10, 15.40 Т/с "Жiн а з
ароматом ави"
12.10 Т/с "I це все про
ньо о"
13.30 Х/ф "Дача"
15.00 М/с "При оди Ре са"
16.30 Д/с "Пата онiя — пiвденна земля"
17.00 Е ономiчний вiсни
17.50 Д/с "Енци лопедiя
таємниць"
21.15 Х/ф "По ин та"
22.50 Форм ла здоров'я
23.10 Споживач
23.50 Т/с "Аш"
00.20 Х/ф "А ент мiнiспiдницi"

Допомож ш оляр молодших

ласів навчанні або
під от ю дитин
до ш оли.
Острови
8(067)89-88-490№477 22.40
23.20, 04.40 Вiстi +
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УТ-1

1+1

ІНТЕР

06.00 Добро о ран ,
У раїно!
06.10, 06.30, 07.00, 08.00
Новини
07.05 Ера бiзнес
09.00, 18.45, 21.40 Дiловий свiт
09.15 Т/с "Мач ха"
10.00 Т/с "I це все про
ньо о"
11.10 Життя триває
11.50 Сл жба розш
дiтей
12.00, 15.00, 18.30, 21.00
Новини
12.20 Д/с "Захисни и
ди их тварин"
13.10 В остях ...
14.05 Територiя безпе и
15.20 М льтфільм
15.45 Iнди о
16.10 М льтфільм
16.35 Д/ф "Мас о, хто Ви?
Степан Оле сен о"
17.05 Т/с "Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
18.55 Ф тбол. В/т рнiр
Євро-2008. У раїна — Гр зiя. У перервi — Ме алот
21.25 Точ а зор
22.10 Реверс
22.35 Парламентсь ий
день
22.50 С перлото. Трiй а.

06.30 Снiдано з 1+1
07.00 Веселi м льти + Єралаш
08.00 Т/с "Мiс Офiс"
09.00 Т/с "Сестри по
ровi"
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 Т/с "Усе враховано"
15.20 Т/с "Любов я протистояння"
16.20, 02.50 С довi справи
17.20 Т/с "Повернення
М хтара-2"
18.20 Т/с "Сестри по
ровi"
19.30 ТСН
20.10 Т/с "5 хвилин до
метро"
21.10 Т/с "Громови"
22.15 Х/ф "Пляш ова
ра ета"
00.05 ТСН
00.45, 06.20 Сл жба розш
дiтей

06.00 Рано з Iнтером
09.30 М льтфiльм
10.15 Т/с "Вовчиця"
11.15 Ключовий момент
12.00 Новини, iнтерспорт
12.15 Т/с "У ритмi тан о"
13.15 Т/с "Диявол з Орлi"
14.15 Дис аверi. Мисливцi
на ро одилiв
15.30 М/с "Лi а Дмина"
16.00 Т/с "Ти — моє
життя"
17.00 Один полi
18.00 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
19.00 Т/с "Вовчиця"
20.00 Т/с "У ритмi тан о"
21.00 Подробицi, iнтерспорт
21.30 Т/с "Полювання на
Iзюбря"
22.45 Чер ова амера
23.30 Д/ф "Цвинтарний бiзнес"
00.00 Подробицi
00.30 Перша е спедицiя

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

06.00 Кл б-700
06.40, 07.40, 08.40, 18.40,
20.40, 23.40, 02.40 24 одини
07.10, 08.15 Цей дивний свiт
07.55 Бан нота
08.05 Нер хомiсть
09.10, 19.45 Таємницi подорожей
10.00, 14.15 Свiт природи
ВВС
11.00, 15.10 Мiста свiт
11.40, 22.15, 02.15 Свiтсь i
хронi и
12.00, 21.20 Шо Опри Вiнфрi
12.55, 05.35 Най расивiшi
б дин и свiт
13.20, 04.45 Дивнi свята свiт
15.40, 01.05 Найза ад овiшi
мiсця свiт
16.05, 19.15 Невiдома планета
16.40, 22.40 Таємницi вiйни
17.40, 03.05 Анатомiя атастроф
00.10, 03.50 Т/с "С то
ан лiйсь i вбивства"
01.30 Свiт, що шо є

06.10 Сл жба розш
дiтей
06.15 Фа ти
06.30, 07.50 Дiловi фа ти
06.45, 08.35 300 се / од
06.50 М льтфільм
07.45 Фа ти
08.05 Т/с "За альмований розвито "
08.45 Фа ти
09.10 Т/с "Щит"
10.10 Т/с "А ентство
"Мiсячне сяйво"
11.15 Т/с "Каменсь а"
12.25, 13.05 Каламб р
12.45, 18.45 Фа ти. Вечiр
13.20 Т/с "Квантовий
стрибо "
14.25 Т/с "Щит"
15.30 Т/с "Марш Т рецьо о"
16.35 Т/с "В лицi розбитих лiхтарiв"
17.35 Т/с "Каменсь а"
19.25 Т/с "Меди и"
19.50 Т/с "В лицi розбитих лiхтарiв"
20.55 Т/с "Бальза iвсь ий вi , або Усi м жии сво..."

06.00 Добро о ран !
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
04.00 Новини
10.00 Малахов +
11.15 Дете тиви
11.50, 02.00 Лолiта. Без омпле сiв
13.00 Iншi новини
13.25, 01.30 Зроз мiти. Простити
14.15, 21.35 Нехай оворять
15.05, 20.30 Т/с "Той, хто
примнож є см то "
16.05, 03.15 Федеральний
с ддя
17.15, 02.45 Поза за оном
17.50, 23.50 Т/с "5 хвилин
до метро"
18.50 Т/с "Любов я
любов"

Фото та
відеозйом а
рочистих подій.
ПІНОБЛОК
Тел.8(050)554-70-70№465 8 (050) 384-92-83
УТ-1
1+1
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Телепро рама

2 вересня 2006 ро

Виш ород

06.00
ТРК ”КИЇВ”
Е НСа
Т Ендтре
Р - Ф ІиЛ Ь М
ТЕТ
07.10 Дитячий сеанс
06.00 Са ндтре и
06.00, 19.00 У центрi ва и 06.30, 11.30, 18.00, 23.00
07.10 Дитячий сеанс
07.30, 15.30, 17.30, 20.30, Дивись!
23.30 СТН
07.00 М/с "Черепаш и-нiн- 08.40 Кiнофайли
09.10 Х/ф "Спад оє08.05, 21.10 5 хвилин
дзя"
08.10, 18.50 Свiт бiзнес
07.30, 12.00, 19.30, 00.00
миця по прямiй"
08.20 Одвiчнi iстини
Дiм-2
11.00 Фотосесiя
08.30 М льтфiльм
08.30 Т/с "Першi поцiл н и" 11.35 Х/ф "Та тримати
09.00 Дiм живих iсторiй
09.00, 14.00, 20.30 М льтза ордоном"
09.20 Х/ф "Дача"
фiльм
13.30 Кiнофайли
11.10, 15.40 Т/с "Жiн а 09.30 Вели е прання
14.00 Х/ф "На днi о еаз ароматом ави"
10.30 Т/с "Район Мелн "
12.00 М/с "При оди Боле- ро з"
16.05 Фотосесiя
а i Льоле а"
13.00 М/с "Веселi мелодiї"
16.25 Х/ф "При ордон12.10 Т/с "I це все про
15.00 М/с "Малень i с пер- ний пес Алий"
ньо о"
ерої"
18.05 Кiнофайли
13.30 Х/ф "Доро а
15.30 М/с "Соба и-пожеж18.20 Х/ф "Мiж двома
Олено Сер iївно"
ни и"
жiн ами"
15.00 М/с "При оди Ре са" 16.00 Єралаш
20.30 Хiт-парад
16.30 Кiно онцерт
16.30 Т/с "Район Бевер21.00 Х/ф "Той, хто не
17.00 Молодiжна сл жба
лi-Хiллз"
спить Сiєтлi"
17.50 Д/с "Енци лопедiя
17.30 Т/с "Першi поцi23.05 Т/с "Стар Тре "
таємниць"
л н и"
00.10 Опiвнiчна спе а
21.00 Вечiрня аз а
18.30 Вели е прання
21.15 Х/ф "Ви онана
21.00 Т/с "Район Бевер- 01.20 Х/ф "Iсторiя Енци"
03.05 Х/ф "Свинар а i
обiцян а"
лi-Хiллз"
паст х"
23.00 Чорний вадрат
22.00 Вi на
23.50 Т/с "Аш"
23.30 Т/с "С етч-шо "
00.20 Х/ф "По ин та"
00.30 Зроби менi смiшно!

07.00 ТК "Вiстi"
10.00, 17.25, 01.30 Т/с
"Приречена стати зiр ою"
10.45, 20.00, 02.15 Т/с
"Вовчиця"
11.30 До ментальна амера
12.10, 20.45, 03.55 Т/с
"Майстер i Мар арита"
13.00, 16.00, 19.00, 03.00
Вiстi
13.35 Х/ф "Часи землемiрiв"
15.10, 23.40, 05.00 Новини
льт ри
15.30, 06.00 Хто там...
16.35 Приватне життя
18.15, 00.30 А. Каверзнев.
Аф ансь ий ап ан
21.35 Вiстi. С.-Петерб р
21.50, 05.20 Де золото "Чорно о принца?"
22.40 Романти а романс
23.20, 04.45 Вiстi +
00.00, 06.30 Театральний
лiтопис

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК”УКРАЇНА”

05.30 Ран овий ви раш
07.00 Вi на
07.15 Т/с "Афромосвич"
08.00 Вi на
08.15 Спецрозслiд вання.
Насильство родинi
10.20 Х/ф "Здраст й i
прощавай"
12.20 Х/ф "Доля резидента"
13.55 Т/с "Повернення
М хтара"
15.00 Iнстин т бивати
16.00 Непояснене. Ви радення приб льцями
17.00 У пош ах при од
18.00 Вi на
18.15 Т/с "К ла iн i партнери"
19.00 Х/ф "Фантомас"
21.00 Спецрозслiд вання.
Моя жорсто а нянь а
22.00 Вi на
22.25 Т/с "Се ретнi
матерiали"
23.25 Корейсь ий р бiж.
Таємницi вели их вождiв
00.45 Вели а п'ятiр а

06.15 Т/с "Динотопiя"
06.55 Пiдйом!
07.00 М/с "Злю и-бобри"
07.55 Обш i побачення
08.30 Т/с "Сабрина —
юна вiдьма"
09.05 Т/с "Сiмей а
Ролданів"
10.15 Т/с "Гра на
виб вання"
11.25 Х/ф "Корот е
зами ання"
13.30 Репортер
13.55 М льтфільм
14.55 Т/с "Сабрина —
юна вiдьма"
15.25 Обш i побачення
15.55 Т/с "Бiляв а
ниж овiй рамницi"
16.25 Т/с "Я с азав
Джим"
16.55 Т/с "П'ятiрнята"
17.25, 20.25 Побачити
все!
17.55 Т/с "Кобра-11"
19.00 Репортер
19.10 Спортрепортер
19.20 Т/с "Солдати-2"
21.00 Т/с "Гра на
виб вання"
22.05 Х/ф "Пiд прицiлом"
00.05, 03.50 Репортер

06.00 Д/ф "Мiсяць — iнша
реальнiсть"
06.30 Подiї
07.20 Срiбний апельсин
07.50 Т/с "Жiн а дзералi"
09.00 Щиросердне зiзнання
09.40, 13.30 М льтфiльм
10.00 Фабри а мор
11.00 Д/ф "Злодiї за онi"
12.10 Щиросердне зiзнання
13.00 Подiї
14.00 Мiнi-ф тбол. С пер бо У раїни. ФК "Шахтар" —
"Енер iя"
16.00 Срiбний апельсин
17.00 Подiї
17.40 Т/с "Жiн а дзералi"
18.40 Фабри а мор
19.40 ТБ-про рама
20.20 Щиросердне зiзнання
21.00 Подiї
21.40 VIP — ви iдно, цi аво,
престижно
21.50 Х/ф "Влада во ню"
00.00 Подiї свiтi

5 КАНАЛ

06.10, 18.45, 05.05 Київсь ий
час
06.20, 09.55, 12.35, 13.55,
23.50 О ляд преси
06.30, 07.10, 08.10, 12.20,
22.40, 00.35, 04.55 Бiзнесчас
07.00 — 09.00 Час новин.
07.50, 01.20 Автопiлот-новини
09.30, 23.15, 02.10, 05.35
Час-тайм
10.00 — 19.00 Час новин.
10.15 Час оментарiв
10.55 — 18.55 IнфоВi но.
Що одини
11.15, 19.20, 20.15, 03.00
Новий час
11.40, 15.50 Це — У раїна!
13.15 Драйв
14.15, 15.20 5 елемент
16.15 Доро ами раїнцiв
ВІДКРИТО АПТЕКУ 17.15 Не перший по ляд
18.15 "Арсенал"
в м. Виш ороді,
19.50, 20.50, 23.00, 00.00,
в л. Набережна 12/9. 00.45, 01.25, 05.20, 05.30
Оптові ціни. Прийом Час новин
20.00, 21.00, 04.00 Час
замовлень на лі и
22.00, 02.30 Перший вiддiл
за тел. 54-9-32 №469 00.50 Рестораннi новини
№467

РТР-ПЛАНЕТА

ІНТЕР

ТРК ”КИЇВ”

ТЕТ

ЕНТЕР-ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

06.00 Добро о ран ,
У раїно!
06.10, 06.30, 07.00, 08.00
Новини
07.05 Ера бiзнес
07.40 Ера-е спрес
08.45 Ран овi поради
09.00, 18.45, 21.25 Дiловий свiт
09.15 Т/с "Мач ха"
10.00 Х/ф "Помил а
Тонi Вендiса"
11.10 Життя триває
11.50 Сл жба розш
дiтей
12.00, 15.00, 18.30, 21.00
Новини
12.20 Д/с "Захисни и
ди их тварин"
13.10 Ваш вихiд!
14.05 613. Єврейсь а прорама
15.20 М льтфільм
15.45 Iнди о
16.10 М льтфільм
16.30 Д/ф "Доро а В'ячеслава Чорновола"
17.05 Т/с "Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
18.55 Х/ф "Зима
серце"
20.40 Вечiрня аз а
21.55 Толо а
22.40 Парламентсь ий
день

06.30 Снiдано з 1+1
07.00 Веселi м льти +
Єралаш
08.00 Т/с "Мiс Офiс"
09.00 Т/с "Сестри по
ровi"
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 Т/с "Усе
враховано"
15.20 Т/с "Любов я
протистояння"
16.20, 04.05 С довi справи
17.20 Т/с "Повернення
М хтара-2"
18.20 Т/с "Сестри по
ровi"
19.30 ТСН
20.10 Т/с "5 хвилин до
метро"
21.10 Т/с "Громови"
22.15 Х/ф "Авiатор"
01.30 ТСН

06.00 Рано з Iнтером
09.30 М льтфiльм
10.15 Т/с "Вовчиця"
11.15 Ключовий момент
12.00 Новини, iнтерспорт
12.15 Т/с "У ритмi тан о"
13.15 Т/с "Диявол з
Орлi"
14.15 Дис аверi. Мисливцi
на ро одилiв
15.30 М/с "Лi а Дмина"
16.00 Т/с "Ти — моє життя"
17.00 Один полi
18.00 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
19.00 Т/с "Вовчиця"
20.00 Т/с "У ритмi тан о"
21.00 Подробицi, iнтерспорт
21.30 Т/с "Полювання на
Iзюбря"
22.45 Подробицi з перших
в ст
23.30 Д/ф "Цвинтарний бiзнес"
00.00 Подробицi
00.30 Перша е спедицiя

06.00, 19.00 У центрi ва и
07.30, 15.30, 17.30, 20.30,
23.30 СТН
08.05, 21.05 5 хвилин
08.10, 18.50 Свiт бiзнес
08.20 Одвiчнi iстини
08.30, 17.00 М льтфiльм
09.00 Дiм живих iсторiй
09.20 Х/ф "Доро а Олено
Сер iївно"
11.10, 15.40 Т/с "Жiн а з
ароматом ави"
12.00 М льтфільм
12.10 Т/с "I це все про
ньо о"
13.30 Х/ф "За ад а Ендха за"
15.10 М/с "При оди Ре са"
16.30 Перлини ласичної
м зи и
17.50 Д/с "Енци лопедiя
таємниць"
21.15 Х/ф "Гарячi новини"
23.00 Форм ла здоров'я
23.20 Вiсни роботодавця
23.50 Т/с "Аш"

06.30, 11.30, 18.00, 23.00
Дивись!
07.00 М/с "Черепаш инiндзя"
07.30, 12.00, 19.30, 00.00
Дiм-2
08.30 Т/с "Першi поцiл н и"
09.00, 14.00, 20.30
М льтфiльм
09.30 Вели е прання
10.30 Т/с "Район Мелро з"
13.00 М/с "Веселi мелодiї"
15.00 М/с "Малень i
с пер ерої"
15.30 М льтфільм
16.00 Єралаш
16.30 Т/с "Район
Беверлi-Хiллз"
17.30 Т/с "Першi поцiл н и"
18.30 Вели е прання
21.00 Т/с "Район
Беверлi-Хiллз"
22.00 Вi на
23.30 Т/с "С етч-шо "
00.30 Зроби менi смiшно!

06.00 Са ндтре и
07.10 Дитячий сеанс
08.40 Кiнофайли
09.10 Х/ф "При ордонний пес Алий"
11.00 Хiт-парад
11.25 Х/ф "Ключ без
права передачi"
13.15 Кiнофайли
13.30 Х/ф "Той, хто не
спить Сiєтлi"
15.35 Хiт-парад
16.10 Х/ф "Серафим
Напiвбiс та iншi жителi
Землi"
17.55 Кiнофайли
18.15 Х/ф "Останнє
метро"
20.40 Завтрашнє iно
21.00 Х/ф "Марн ючи
життя"
23.10 Т/с "Стар Тре "
00.15 Опiвнiчна спе а
01.35 Х/ф "Мiж двома
жiн ами"
03.30 Х/ф "Iсторiя Енци"
05.20 Х/ф "Робота"

07.00 ТК "Вiстi"
10.00, 17.25, 01.30 Т/с
"Приречена стати зiр ою"
10.45, 20.00, 02.15 Т/с
"Вовчиця"
11.30 Чорнi дiри. Бiлi плями
12.10, 20.45, 03.55 Т/с
"Майстер i Мар арита"
13.00, 16.00, 19.00, 03.00
Вiстi
13.35 Х/ф "Ш айте i
знайдете"
14.55 М льтфiльм
15.10, 23.40, 05.00 Новини
льт ри
15.30, 06.00 Мiднi тр би
16.35 Приватне життя
18.15, 00.30 Д/ф "Радянсь а
iмперiя. Братсь а ГЕС"
21.35 Вiстi. С.-Петерб р
21.50, 05.20 Пристрастi по А.
Солоницин
22.40 Епiзоди
23.20, 04.45 Вiстi +
00.00, 06.30 Театральний
лiтопис
01.15 Вiстi. Спорт

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 Кл б-700
06.40, 07.40, 08.40, 18.40,
20.40, 23.40, 02.40 24 одини
07.10, 08.15 Цей дивний свiт
07.55 Бан нота
08.05 Нер хомiсть
09.10, 19.45 Таємницi подорожей
10.00, 14.15 Свiт природи
ВВС
11.00, 15.10 Мiста свiт
11.40, 22.15, 02.15 Свiтсь i
хронi и
12.00, 21.20 Шо Опри Вiнфрi
12.55, 05.35 Най расивiшi
б дин и свiт
13.20, 04.45 Дивнi свята свiт
15.40, 01.05 Найза ад овiшi
мiсця свiт
16.05, 19.15 Невiдома планета
16.40, 22.35 Таємницi вiйни
17.40, 03.05 Анатомiя атастроф
00.10, 03.50 Т/с "С то
ан лiйсь i вбивства"
01.30 Свiт, що шо є

06.15 Фа ти
06.30, 07.50 Дiловi фа ти
06.45, 08.35 300 се / од
07.15 М льтфільм
07.45 Фа ти
08.05 Т/с "За альмований
розвито "
08.45 Фа ти
09.10 Т/с "Щит"
10.10 Т/с "А ентство
"Мiсячне сяйво"
11.15 Т/с "Каменсь а"
12.20 Каламб р
12.45 Фа ти
13.10 Т/с "Квантовий стрибо "
14.15 Т/с "Щит"
15.20 Т/с "Марш Т рець оо"
16.35 Т/с "В лицi розбитих
лiхтарiв"
17.35 Т/с "Каменсь а"
18.45 Фа ти. Вечiр
19.25 Т/с "Меди и"
19.55 Т/с "В лицi розбитих
лiхтарiв"
20.55 Т/с "Бальза iвсь ий
вi , або Усi м жи и сво..."
21.55 Х/ф "Нiч барi Ма К ла"
00.00 Фа ти
00.15 Спорт

06.00 Добро о ран !
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
04.00 Новини
10.00 Малахов +
11.15 Дете тиви
11.50, 02.00 Лолiта. Без омпле сiв
13.00 Iншi новини
13.25, 01.30 Зроз мiти. Простити
14.15, 21.30 Нехай оворять
15.05, 20.30 Т/с "Той, хто
примнож є см то "
16.05, 03.15 Федеральний
с ддя
17.15, 02.45 Поза за оном
17.50, 00.05 Т/с "5 хвилин
до метро"
18.50, 04.05 Т/с "Любов
я любов"
20.00, 01.00 Час
22.25 Кон рс "П'ять зiро "
05.00 Т/с "Талiсман"

06.10, 18.45, 05.05 Київсь ий час
06.20, 09.55, 12.35, 13.55, 23.50
О ляд преси
06.30, 07.10, 08.10, 12.20, 22.40,
00.35, 04.55 Бiзнес-час
06.40, 07.40, 08.40, 22.30, 23.30,
00.25, 01.45, 04.45 Час спорт
07.00 — 09.00 Час новин.
07.50, 01.20 Автопiлот-новини
09.30, 23.15, 02.10, 05.35 Частайм
10.00 — 19.00 Час новин. 10.15
Час оментарiв
10.55 — 18.55 IнфоВi но.
11.15, 19.20, 20.15, 03.00 Новий
час
11.40, 15.50 Це — У раїна!
13.15 Не перший по ляд
14.15, 15.20 5 елемент
16.15 "Арсенал"
17.15 Доро ами раїнцiв
18.15 Перший вiддiл
19.50, 20.50, 23.00, 00.00, 00.45,
01.25, 05.20, 05.30 Час новин
20.00, 21.00, 04.00 Час
22.00, 02.30 За рита зона
00.50 Ко тейль

05.30 Ран овий ви раш
07.00 Вi на
07.15 Т/с "Афромосвич"
08.00 Вi на
08.15 Спецрозслiд вання.
Моя жорсто а нянь а
10.00 Х/ф "Фантомас"
12.10 Х/ф "Ува а! Всiм
постам!"
13.50 Т/с "Повернення
М хтара"
15.00 Iнстин т бивати
16.00 Непояснене. Похованi заживо
17.00 Ш ачi. Лiтаючий
олландець. Таємниця
за ибелi "Санта Фе"
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 Мао i Чан. Росiйсь i
сини
00.45 Вели а п'ятiр а

06.10 Т/с "Динотопiя"
07.55 Обш i побачення
08.30 Т/с "Сабрина — юна
вiдьма"
09.05 Т/с "Сiмей а Ролданів"
10.20 Т/с "Гра на виб вання"
11.25 Х/ф "Ре с — юнi
ро и"
13.30 Репортер
13.55 М льтфільм
14.20 М/с "Злю и-бобри"
14.55 Т/с "Сабрина — юна
вiдьма"
15.25 Обш i побачення
15.55 Т/с "Бiляв а
нижовiй рамницi"
16.25 Т/с "Я с азав
Джим"
16.55 Т/с "П'ятiрнята"
17.25, 20.25 Побачити все!
17.55 Т/с "Кобра-11"
19.00 Репортер
19.10 Спортрепортер
19.20 Т/с "Солдати-2"
21.00 Т/с "Гра на виб вання"
22.05 Х/ф "Епiцентр"
00.10 Репортер

06.00 Д/ф "Росiйсь а дивiзiя
ТРК “УКРАЇНА”
SS"
06.00 Д/ф "Злодiї за онi"
06.30 Подiї
07.20 Срiбний апельсин
07.50 Т/с "Жiн а дзер алi"
09.00 Щиросердне зiзнання
09.40 М льтфiльм
10.00 Фабри а мор
11.00 Д/ф "Каз и Хаммера"
12.10 ТБ-про рама
13.00 Подiї
13.30 Х/ф "Дон Сезар де
Базан"
15.30 Подiї
16.00 Срiбний апельсин
17.00 Подiї
17.40 Т/с "Жiн а дзер алi"
18.40 Фабри а мор
19.40 Щиросердне зiзнання
21.00 Подiї
21.50 Х/ф "Пiджа "
00.00 Подiї свiтi
00.20 Х/ф "Влада во ню"
02.30 Подiї
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5

УТ-1

1+1

ІНТЕР

ТРК ”КИЇВ”

ТЕТ

ЕНТЕР-ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

06.00 Добро о ран , У раїно!
06.05 Ран ова молитва
06.10, 06.30, 07.00, 08.00
Новини
07.05 Ера бiзнес
07.30 Б дiвельний майданчи
08.45 Ран овi поради
09.00, 18.45, 21.25 Дiловий
свiт
09.15 Т/с "Мач ха"
10.00 Х/ф "Помил а Тонi
Вендiса"
11.10 Життя триває
11.30 Надвечiр'я
11.50 Сл жба розш дiтей
12.00, 15.00, 18.30, 21.00
Новини
12.15 Д/ф "Нехай святитися
iм'я твоє"
13.55 Толо а
15.15 М льтфільм
15.45 Мiстеч о Надiя
16.05 М льтфіль
16.30 Кро до зiро
17.10 Т/с "Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
19.00 Х/ф "С сiд а"
21.35 Спорт
21.55 Ваш вихiд!
22.40 Парламентсь ий день
22.55 Трiй а. Кено

06.30 Снiдано з 1+1
07.00 Веселi м льти + Єралаш
08.00 Т/с "Мiс Офiс"
09.00 Т/с "Сестри по ровi"
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, 19.30 ТСН
14.20 Т/с "Усе враховано"
15.20 Т/с "Любов я протистояння"
16.20, 02.30 С довi справи
17.20 Т/с "Повернення
М хтара-2"
18.20 Т/с "Сестри по ровi"
20.10 Т/с "5 хвилин до
метро"
21.15 Х/ф "Смертельна
зброя-2"
23.35 ТСН
00.15 Х/ф "Юнаць а оманда"
02.10 ТСН
03.20 До мент

09.30 М льтфiльм
10.15 Т/с "Вовчиця"
11.15 Ключовий момент
12.00 Новини, iнтерспорт
12.15 Т/с "У ритмi тан о"
13.15 Т/с "Диявол з
Орлi"
14.15 Дис аверi. Мисливцi
на ро одилiв
15.30 М/с "Лi а Дмина"
16.00 Т/с "Ти — моє
життя"
17.00 Один полi
18.00 Т/с "Приречена
стати зiр ою"
19.00 Т/с "Вовчиця"
20.00 Т/с "У ритмi тан о"
21.00 Подробицi, iнтерспорт
21.30 Фестиваль "Юрмала2005"
23.30 Подробицi

За блений
сертифі ат виданий
на ім’я Онищен о М.
Ф. серія РН №354898
реєстр № 59 від
20.09.2000 р. вважати
недійсним. №487

06.00 У центрi ва и
07.30, 15.30, 17.30,
20.30, 23.30 СТН
08.05, 21.10 5 хвилин
08.10, 18.50 Свiт бiзнес
08.20 Одвiчнi iстини
08.30, 16.30 М льтфiльм
09.00 Дiм живих iсторiй
09.20 Х/ф "За ад а
Ендха за"
11.10, 15.40 Т/с "Жiн а
з ароматом ави"
12.10 Т/с "I це все про
ньо о"
13.10 Молодiжна сл жба
13.40 Х/ф "Ба ато
алас даремно"
15.10 М/с "При оди Ре са"
17.00 Споживач
17.30 СТН
17.50 Подолання
18.10 Д/с "Енци лопедiя
таємниць"
19.00 У центрi ва и.
Година мера
21.00 Вечiрня аз а
21.15 Х/ф "Крах"
23.00 Київ ласичний

06.30, 11.30, 18.00, 23.00
Дивись!
07.00 М/с "Черепаш и-нiндзя"
07.30, 12.00, 19.30, 00.00 Дiм-2
08.30 Т/с "Першi поцiл н и"
09.00, 14.00, 20.30 М льтфiльм
09.30 Вели е прання
10.30 Т/с "Район Мелро з"
13.00 М/с "Веселi мелодiї"
15.00 М/с "Малень i с пер ерої"
15.30 М/с "Соба и-пожежни 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 "С етч-шо "
00.30 Зроби менi смiшно!
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Сiм новин
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.15,
06.00 Сьоме небо

06.00 Са ндтре и
07.10 Дитячий сеанс
08.45 Кiнофайли
09.10 Х/ф "Ключ без
права передачi"
11.00 Завтрашнє iно
11.10 Х/ф "Серафим
Напiвбiс та iншi жителi
Землi"
12.50 Кiнофайли
13.05 Х/ф "Останнє метро"
15.30 Завтрашнє iно
15.45 Х/ф "Лiнiя онтролю"
18.00 Х/ф "Лiнiя онтролю"
20.35 Кiно алендар
21.00 Х/ф "Кравець з
Панами"
23.05 Т/с "Стар Тре "
00.10 Опiвнiчна спе а
01.20 Х/ф "Марн ючи
життя"
03.15 Х/ф "Говорити
ле о"
04.40 Х/ф "Наречена орили"

07.00 ТК "Вiстi"
10.00, 17.25, 01.30 Т/с
"Приречена стати зiр ою"
10.45, 20.00, 02.15 Т/с
"Вовчиця"
11.30 Епiзоди
12.10 Т/с "Майстер i
Мар арита"
13.00, 16.00, 19.00, 03.00
Вiстi
13.20, 19.45, 03.40 Вiстi.
Мос ва
13.35 Х/ф "Зато а
щастя"
15.00 М льтфiльм
15.10 Новини льт ри
15.30 Паризь ий ж рнал
16.20 Вiстi. Пiвнiчний Каваз
16.35 Мiсце з стрiчi
18.15 Моя срiбна ля
20.50, 05.20 Фестиваль
"Юрмала-2006"
22.20 Х/ф "Ган стери в о еанi"
00.30 Пiд iтар
03.55 Х/ф "Зато а
щастя"

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК ”УКРАЇНА”

05.30 Ран овий ви раш
07.00 Вi на
07.15 Т/с "Афромос вич"
08.00, 18.00 Вi на
08.15 Слiдство вели.
Мисливцi за дiамантами
09.50 Незба ненно, але
фа т
10.55 Паралельний свiт
11.55 Х/ф "Дiм, в я ом
я жив "
13.55 Т/с "Повернення
М хтара"
15.00 Iнстин т бивати
16.00 Непояснене. Пророцтва i про лiн
17.00 У пош ах при од
18.15 Т/с "К ла iн i партнери"
19.00 Очевидець. Неймовiрнi iсторiї
20.00 Вражаючi ре орди
свiт . Найдивнiшi природнi
атастрофи
21.00 Незба ненно, але
фа т
22.00 Вi на
22.25 Х/ф "Заст пни "

06.10 Т/с "Динотопiя"
06.55 Пiдйом!
07.00 М/с "Злю и-бобри"
07.55 Обш i побачення
08.30 Т/с "Сабрина — юна
вiдьма"
09.05 Т/с "Сiмей а Ролданів"
10.20 Т/с "Гра на виб вання"
11.30 Х/ф "Тит с i дiаманти"
13.30 Репортер
13.55 Т/с "При оди Дже i
Чана"
14.20 М/с "Злю и-бобри"
14.55 Т/с "Сабрина —
юна вiдьма"
15.25 Обш i побачення
15.55 Т/с "Бiляв а
нижовiй ни арні"
16.25 Т/с "Я с азав
Джим"
17.00 Т/с "П'ятiрнята"
17.25 Побачити все!
17.55 Т/с "Кобра-11"
19.00 Репортер
19.20 Т/с "Солдати-2"
21.25 Х/ф "Один шанс на
двох"
23.50 Се с

06.00 Д/ф "Каз и Хаммера"
06.30 Подiї
07.20 Срiбний апельсин
07.50 Т/с "Жiн а дзералi"
09.00 Щиросердне зiзнання
09.40, 05.50 М льтфiльм
10.00 Фабри а мор
12.10 Щиросердне зiзнання
13.00, 15.30 Подiї
13.30 Х/ф "Дон Сезар
де Базан"
16.00 Срiбний апельсин
17.00 Подiї
17.40 Т/с "Жiн а дзералi"
18.40 Х/ф "Костяниця"
20.30 Щиросердне зiзнання
21.00 Подiї
21.40 VIP — ви iдно, цi аво,
престижно
21.50 Г мор
23.20 Ф тбол в особах
00.00 Подiї свiтi
00.25 Х/ф "Пiджа "
02.30 Подiї
03.00 Телетеатр
04.30 Подiї
05.00 Д/ф "Мi ст ра для
термiнатора"

ТЕТ

ЕНТЕР ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

06.10, 18.45, 05.05 Київсь ий
06.00 Кл б-700
06.10 Сл жба розш
06.00 Добро о ран !
час
08.00, 11.00, 14.00, 17.00
07.10, 08.15 Цей дивний свiт дiтей
Новини
06.20, 09.55, 12.35, 13.55, 23.50
07.55 Бан нота
06.30, 07.50 Дiловi фа ти
10.00 Малахов +
О ляд преси
08.05 Нер хомiсть
06.45, 08.35 300 се / од
11.15 Дете тиви
06.30, 07.10, 08.10, 12.20,
09.10 Таємницi подорожей
07.15 М/с " орабель, Щос- 11.50, 01.55 Лолiта. Без
омпле сiв
22.35, 00.35, 04.55 Бiзнес-час
10.00, 14.15 Свiт природи
пливає"
13.00
Iншi
новини
ВВС
07.00 — 09.00 Час новин.
07.45 Фа ти
13.25, 01.25 Зроз мiти.
11.00, 15.10 Мiста свiт
07.50, 01.20 Автопiлот-новини
Простити
08.05 Т/с "За альмова11.40, 02.20 Свiтсь i хронi и ний розвито "
14.15 Нехай оворять
09.30, 23.15, 02.10, 05.35 Час15.05
Т/с
"Той,
хто
прим12.00, 21.20 Шо Опри Вiн- 08.45 Фа ти
тайм
нож
є
см
то
"
фрi
09.10 Т/с "Щит"
16.05, 03.10 Федеральний 10.00 — 19.00 Час новин.
12.55 Най расивiшi б дин и 10.10 Т/с "А ентство
с ддя
10.15 Час оментарiв
свiт
17.15, 02.40 Поза за оном 10.55 — 18.55 IнфоВi но.
"Мiсячне сяйво"
17.50 Поле ч дес
13.20 Дивнi свята свiт
11.15 Т/с "Каменсь а"
18.50, 03.55 Т/с "Любов я 11.15, 19.20, 20.15, 03.00
15.40 Найза ад овiшi мiсця
Новий час
любов"
12.20, 13.05 Каламб р
свiт
20.00, 01.00 Час
11.40, 15.50 Це —У раїна!
12.45, 18.45 Фа ти.
16.05 Невiдома планета
13.15 Доро ами раїнцiв
13.20 Т/с "Квантовий
ТОВ “Моноліт”
16.40 Таємницi вiйни
14.15 Страва вiд шефа
стрибо "
на постійн і
17.40 Анатомiя атастроф
14.35 Та а орисна страхов а
14.30 Т/с "Щит"
19.15 Грандiознi б дiвлi
тимчасов
15.20 5 елемент
15.35 Т/с "Марш
20.20 Сильнi свiт цьо о
робот потрібні:
16.15 Драйв
Т рець о о"
22.15 Дiяння бо iв
— водій ат. С Е; 17.15 Чи на п'ять?
16.40 Т/с "В лицi роз23.10 Таємницi, ч деса,
—вантажни и;
18.15 За рита зона
битих лiхтарiв"
чарiвництво
17.45 Ш ола ремонт
— в о д і й а в т о н а - 19.50, 20.50, 23.00, 00.00,
00.10 Свiт, що шо є
00.45, 01.25, 05.20, 05.30 Час
19.25 Х/ф "Мiй любле00.45 М льтфільм
вантаж вача;
ний марсiанин"
новин
03.05 Усiма широтами
З/п 1500-2000 рн.
21.30 Свобода слова
20.00, 21.00, 04.00 Час
03.25 Прилади i механiзми
.
Тел:
(04496)
5-38-80
03.50 Спортивна майстерня 23.40 Фа ти
22.00, 02.30 Час за Гринвiчем
№471
04.20 Планета ри
22.50 Ультратема

УТ-1

1+1

ІНТЕР

ТРК “КИЇВ”

06.10, 00.15 Д/ф "Кримiнальнi
вiйни Сербiї. Пош правос ддя"
06.45 Пiдс м и
07.20 Абзац
07.30 Темни
08.15 Форсайт
08.35 Д/ф "По ров"
09.05, 18.20 Кон рс "Євробачення-2006"
09.40 Пани нахаби
10.05 Хто домi хазяїн?
10.35 Живе ба атство У раїни
11.00 М зи а
11.25 Вихiднi по- раїнсь и
11.50 Чотири стiни
12.20 Кордон
12.40 На проб
13.00 Парламент
13.50 Контрольний па ет
14.20 Перехрестя
14.50 Олiмпiйсь а панорама
15.25 Наша пiсня
16.05 Рада
16.40 Х/ф "Земля"
18.55 Ф тбол. У раїна. "Метал р " — "Динамо" (К). У
перервi — Ме алот
21.00 Новини
21.40 Т/с "Кво вадiс"
22.40 Сл жба розш дiтей
22.45 С перлото. Трiй а. Кено

07.00 Бо атирсь i i ри
08.00 Прихована амера
09.00 Хто там?
10.00 М/ф "Лiсовi мандрiвни и"
10.30 Смачна раїна
11.30 Кiно деталях
12.30 Єралаш
13.15 Х/ф "Мос ва сльозам не вiрить"
16.30 Найроз мнiший
18.10 Т/с "Давай одр жимося?"
19.30 ТСН
20.10 Криве дзер ало
23.00 Х/ф "Штольня"
00.50 Х/ф "Сон пiд час
безсоння"
02.30 Х/ф "Сни"
03.45 Кiно деталях
04.30 Х/ф "Кармелю "
06.00 М/ф "Класнi ро и"

06.00 Т/с "Хлопцi i дiвчата"
07.45 М/с "Амери ансь ий
хвости Файвела"
08.15 Фестиваль "Юрмала2005"
10.15 Моя хата с раю
11.00 Ши анемо!
12.00 Шанс
14.00 Х/ф "Коли Гаррi
з стрiв Саллi..."
16.00 Т/с "Золота теща"
17.15 I ри патрiотiв-3
19.00 Вечiрнiй вартал
21.00 Подробицi, iнтерспорт
21.30 Х/ф "Обд рити
всiх"
23.30 Комедi- лаб. У раїна
00.30 Х/ф "Звичайний
злочинець"
02.15 Х/ф "П'яний майстер"
04.00 Х/ф "Зраз овий
самець"
05.30 М льтфiльм

06.00 У центрi ва и
07.30, 15.30, 17.30, 20.30,
23.30 СТН
08.05 5 хвилин
08.10 Свiт бiзнес
08.20 М/с "Черепаш и-м танти нiндзя"
08.50 Вiсни роботодавця
09.20 Х/ф "Ба ато алас
даремно"
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 Д/с "Соба и вiд А до
Я"
13.30 Т/с "I це все про
ньо о"
14.30 Д/с "Живi ле енди
моря"
15.00 Авто ласи а
15.40 Дiловi знайомства
16.00 Х/ф "Мiстер Пiт iн
лi арнi"
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 "Час с ажених
псiв"
23.50 Х/ф "Крах"

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

ТОНІС

06.30 Генiї та лиходiї
07.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00 Новини
07.25 Х/ф "Хiд онем"
09.20 Д/ф "Приворотна ма iя"
10.10 Здоров'я
11.10 Сма
11.30 Фазенда
12.00 Нехай оворять
12.50 Д/ф "Жiноча жорстоiсть"
14.10 К мири
14.50 Ф тбол. Росiя. ЦСКА —
"Спарта "
17.10 Х/ф "Кав азь а
полонян а"
18.45 Вели i пере они
20.00, 01.00 Час
20.20 Зiр и на льод
22.00 Гала- онцерт зiро i "П'ять зiро "
Стоматоло ічний абінет запрош є на робо- Час
т медсестер. Досвід роботи за фахом не 01.20 Пiсня-74
02.30 Т/ф "Джентльмени,
обов’яз овий.
я им не повезло"
Тел. 8 (044) 592-66-82, 8 (04496) 25-905, 03.30 Спiває Б. О джава
моб. 8 (050) 548-63-58
№453 03.45 К. Махарадзе. Дзюдо

06.35 Сильнi свiт цьо о
06.55 Прилади i механiзми
07.25 Планета ри
07.55 Усiма широтами
08.25 Вели а планета
08.55, 15.10 Мiста свiт
09.30 Листiв и
10.10 Елементи
10.40 Свiт природи ВВС
11.50 Реальна про рама
12.30 Е стремi с
12.50 Безстрашнi
13.25 Свiт, що шо є
13.50 Тварини, що
зни н ли XX столiттi
14.15 Пiдводний свiт
14.45 Унiверситет дизайн
15.45 Грандiознi б дiвлi
16.45 Шо Опри Вiнфрi
17.40 Спецпрое т
18.10 Се рети археоло iї
18.35 Про лян и з архiте торами
19.10 Вели i
20.10 Ци л. Iсторичнi розслiд вання

06.35 Фа ти
07.00 Свобода слова
09.05 Автопар
09.45 М/ф "Вели ий бiй
Астерi са"
11.10 Т/с "Леся +
Рома"
11.50 Ш ола ремонт
12.45 Фа ти
13.05 Або я, або соба а
13.40 Т/с "Бальза iвсь ий вi , або Усi
чолові и сво..."
16.50 Х/ф "Про ляття
фараона Т та"
18.45 Фа ти
19.05 Квартирне питання
19.55 Х/ф "Втеча"
22.40 Х/ф "Вiдл ння"
00.45 Х/ф "Забороненi
се рети"
02.30 Х/ф "Дош а
вiдьом"

06.00 Са ндтре и
07.05 Дитячий сеанс
08.25 Кiнофайли
07.30, 12.00, 19.30, 00.00 Дiм-2 08.35 Х/ф "Лiнiя онтролю"
08.30 М/с "За iн "Гала ти а"
10.35 Щоб пам'ятали
09.00, 20.30 М льтфiльм
11.25 Х/ф "Лiнiя он09.30 Єралаш
тролю"
14.05 Кiно алендар
10.00 М/с "Веселi мелодiї"
14.25 Х/ф "Свiт, що
10.30 Ти — с пермодель-2
блищить"
16.10 М льтфiльм
13.00 Т/с "Саммерленд"
16.50 Дитячий сеанс
14.00 Х/ф "По се рет
17.30 Кiнофайли
всьом свiт "
17.45 Х/ф "Омелян
П ачов"
16.00 Т/с "Неш Бриджес"
20.30 Топ-10. Са ндтре и
17.00 Ти — с пермодель-2
21.00 Х/ф "Поїзд iз
18.00 Єралаш
рiшми"
23.05 Щоб пам'ятали
18.30 Слава за хвилин
23.50 Х/ф "Кравець з
21.00 Т/с "Саммерленд"
Панами"
01.45 Кiнотрейлери
22.00 Заборонена зона
03.50 Х/ф "Незнай23.30 Т/с "С етч-шо "
омець"
00.30 Зроби менi смiшно!
05.30 Х/ф "Пожежний"
06.30, 11.30, 23.00 Дивись!
07.00 М/с "Чарiвнi аз и"

07.00 ТК "Вiстi"
10.00 "Аншла " i омпанiя
10.45, 22.55 Блеф- л б
11.25 Рiзночитання
11.55 Бiблiйний сюжет
12.20, 14.20 М льтфiльм
12.30 За сiмома печат ами
13.00, 16.00, 19.00, 03.00
Вiстi
13.15, 23.40 Т/с "Державний ордон"
14.30 Нав оло свiт
15.20 Ма iя iно
16.20 Вiстi. Мос ва
17.00 Партит ри не орять
17.30 Н. Меньши ова.
Серце матерi
18.15, 02.15 Iсторичнi хронi и
19.20, 03.20 Чесний дете тив
19.50, 03.45 Нав оло
смiх . Нон-стоп
20.30, 04.30 К льт рна
революцiя
21.25, 05.20 С ботнiй вечiр
00.50 Х/ф "Ось та а
м зи а..."

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК “УКРАЇНА”

06.20, 09.55, 12.30, 23.50
О ляд преси
06.30, 07.10, 08.10, 12.20,
18.15, 22.40, 00.35, 04.55
Бiзнес-час
07.00 — 09.00 Час новин.
09.30, 23.15, 05.35 Частайм
10.00 — 19.00 Час новин.
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, 05.20 Це — У раїна!
16.15 На перший по ляд
16.45 Та е орисне страхвання
17.15 VIP-жiн а
19.30, 02.00 5 опiйо
21.00, 04.00 Час

05.40 Ран овий ви раш
07.10 Х/ф "Снi ова
оролева"
09.00 Їмо вдома
10.30 Кiмната смiх
11.20 Сам собi режисер
12.25 Т/с "С арлетт"
14.15 Х/ф "Слони —
мої др зi"
18.00 Неймовiрнi iсторiї
охання
19.00 Заборонена зона
20.00 Х/ф "Iван
Бров iн на цiлинi"
22.00 Х/ф "Б м"
00.15 Х/ф "Фрiда"
02.45 Вели а п'ятiр а

07.35 Т/с "Кобра-11"
08.20 Х/ф "Тит с i дiаманти"
10.25 Ульотна вiдп ст а
11.00 Жертва моди
11.40 Алло, араж!
12.10 Р йнiвни и мiфiв
13.20 Перевiрене на собi
14.35 Х/ф "Лапи"
16.30 Х/ф "Один шанс
на двох"
19.00 Репортер
19.10 Спортрепортер
19.20 Х/ф "Кл б
няньо "
21.40 Х/ф "Людинаблис ав а"
23.40 Спортрепортер
23.50 Х/ф "Дiвчина,
я
з пинили"
02.10 Зона ночi
02.15 Ди i тварини
03.00 Зона ночi
03.05 Ди i тварини
03.45 Зона ночi
03.50 Х/ф "Дiвчина,
я
з пинили"
05.40 Перевiрене на собi
06.25 Х/ф "Лапи"

06.30 Подiї
07.10 Х/ф "По и б'є
одинни "
09.00 Подiї
09.40 VIP — ви iдно,
цi аво, престижно
09.50 Срiбний апельсин
11.00 Х/ф "При оди
Петрова i Васєч iна"
13.45 Г мор
15.00 Х/ф "Костяниця"
16.55 Ф тбол. У раїна.
"Ворс ла" — "Шахтар"
19.00 Х/ф "Срiбний
ястр б"
21.00 Подiї
21.50 Х/ф "Щ рячi
пере они"
00.00 Подiї свiтi
00.20 Х/ф "Гладiатор2000"
02.30 Подiї
03.05 Телетеатр
04.30 Подiї
05.00 Х/ф "При оди
Петрова i Васєч iна"

Підприємств на
постійн робот потрібні водії.
Довід и за
тел:53-730 №481
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Телепро рама

2 вересня 2006 ро
УТ-1

ІНТЕР

1+1

НЕДІЛЯ 10 ВЕРЕСНЯ 2006 РОКУ

ТЕТ

ЕНТЕР ФІЛЬМ

06.30, 11.30, 23.00 Дивись!
07.00 М/с "Чарiвнi аз и"
07.30, 12.00, 19.30, 00.00 Дiм-2
08.30 М/с "За iн "Гала ти а"
09.00, 20.30 М льтфiльм
09.30 Єралаш
10.00 М/с "Веселi мелодiї"
10.30 Т/с "Непоясненi таємницi"
13.00 Т/с "Саммерленд"
14.00 Х/ф "По се рет всьом свiт "
16.00 Т/с "Неш Бриджес"
17.00 Т/с "Непоясненi таємницi"
18.00 Єралаш
18.30 Слава за хвилин
21.00 Т/с "Саммерленд"
22.00 Заборонена зона
23.30 Т/с "С етч-шо "
00.30 Зроби менi смiшно!

06.00 Са ндтре и
07.05 Дитячий сеанс
08.25 Кiнофайли
08.35 Х/ф "Свiт, що блищить"
10.15 Щоб пам'ятали
11.05 Х/ф "Омелян П ачов"
12.45 Топ-10. Са ндтре и
13.25 Х/ф "Омелян П ачов"
15.20 Iсторiя iно США
16.05 Дитячий сеанс
17.30 Кiнофайли
17.50 Х/ф "Червоний
намет"
20.40 Топ-10. Кiнотрейлери
21.00 Х/ф "С ляний дiм"
23.10 Щоб пам'ятали
00.00 Х/ф "Поїзд iз рiшми"

ТРК “КИЇВ”

06.00 Т/с "Хлопцi i дiвчата" 07.00 М льтфiльм
07.30, 20.30 СТН
07.00 Про инься i спiвай!
08.10 Корпорацiя "Сiмба"
08.00 М/с "Амери ансь ий 08.20 М/с "Черепаш и-м 08.00 Смачна раїна
танти нiндзя"
хвости Файвела"
09.00 Споживач
09.05 Лото-забава
09.20 Х/ф "Мос ва —
09.00 Квадратний метр
любов моя"
10.05 Криве дзер ало
11.00 Працевлашт вання.
10.00 До и всi вдома
Кро за ро ом
13.00 Бо атирсь i i ри
11.00 Карао е на майданi
11.15 Домоманiя
14.00 Х/ф "Сахара"
11.30 С пер ни а
11.45 Усе для тебе
12.00 Манюнi
16.20 Аншла ! Аншла !
12.30 Д/с "Таємнича
12.45 Мелорама
Афри а"
18.10 Т/с "Давай одр жи- 13.15 Жива природа
13.00 Д/с "Соба и вiд А до
Я"
мося?"
14.30 Вечiрнiй вартал
13.30 Т/с "I це все про
16.30 Х/ф "Те еран-43" ньо о"
19.30 ТСН
14.30 Свiт стародавньо о
19.45 Шанс
20.10 Х/ф "Матриця.
романсі
15.30 Алюр
21.00
Подробицi
тижня
Революцiя"
15.45 Подолання
22.00 КВН-2006
16.00 Вiзит
22.50 Бо с по-справжньом .
16.30 Х/ф "Мiстер
00.15 Спорт-тайм
Пiт iн тил воро а"
У. Сото — I. Валле
18.00 Київ ласичний
01.00 Х/ф "Злива"
18.30 Днiпровсь i хвилi
23.50 Х/ф "Воїни"
02.45 Х/ф "Давай знов
19.00 Любовнi iсторiї
20.00 Київсь i мiнiатюри
02.00 Х/ф "Весел а"
це зробимо"
21.40 Х/ф "Сибiрсь ий
03.30 Аншла ! Аншла !
цир льни "
04.15 М льтфiльм
07.00 Бо с по-справжньом .

06.05, 23.35 Д/ф "Дiти Архiпела "
07.00 М льтфiльм
07.30 Подiї свiт . Пiдс м и
08.15 Авто онтинент
08.35 Патрiот
09.05 Кро до зiро
09.35 М льтфiльм
10.00 Телефорт на
10.45, 22.25 Е iпаж
11.15 Нова армiя
11.45 Унi альна У раїна
12.10 Сiльсь ий час
12.40 Садиба +
13.00 Здоров'я
13.25 А дiєнцiя
13.55 Вi но в Амери
14.20 Бла овiсни
14.55 Милосердя
15.25 В остях ...
16.15 Дiловий свiт. Тиждень
16.55 Ф тбол. У раїна. "Арсенал" (К) — "Кривбас"
19.15 Х/ф "Вiдповiдай менi!"
21.00 Новини
21.20 Спорт
21.40 Далi б де...
22.50 Трiй а. Кено
23.00 Ера бiзнес . Пiдс м и
00.35 Меридiан

У. Сото — I. Валле

Виш ород

Запрош ємо на робот

майстрів жіночо о та чоловічо о
та майстра мані юр
за адресою: Виш ород, пр.Шевчен
Б дино поб т , II поверх
Тел 8(066) 218-99-11

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

06.15 Листiв и
06.40 Тварини, що зни ли
XX столiттi
07.05 Розва и ба атiїв
07.50 Свiт, що шо є
08.20 Пiдводний свiт
08.45 Унiверситет дизайн
09.15 Е стремi с
09.30 Реальна про рама
10.05 Про лян и з архiте торами
10.30 Ди ий свiт майб тньо о
11.00 Дива и
11.35 Х/ф "Шахраї на
пенсiї"
13.20 Мiста свiт
13.55 Се рети археоло iї
14.20 Вели i
15.15 Ци л. Iсторичнi розслiд вання
16.05 П н т призначення —
мир
16.55 Х/ф "Малень ий
бродя а"
19.05 Х/ф "С арби царя
Соломона"
20.50 Х/ф "Дiана —
народна принцеса"
22.45 П н т призначення —
майб тнє
23.45 Дiяння бо iв
00.45 Х/ф "Вол а-Вол а"

07.35 Х/ф "Острiв с арбiв

06.30 Генiї та лиходiї
07.00, 09.00, 11.00, 14.00
Новини
07.30 Х/ф "Дзвонять, вiдчинiть дверi!"
09.25 Ш ачi
10.10 Грай, армонь люблена!
11.10 Неп тнi нотат и
11.25 До и всi вдома
12.10 Є. Мартинов. "Змова
долi"
12.55 Вели i династiї
14.10 Єралаш
14.40 Х/ф "Жiноча ло i а"
18.30 Смiшнi люди
20.00 Час
20.50 Х/ф "Поза часом"
22.45 Концерт Л. Долiнiй
00.40 Х/ф "Ледi Ма бет
Мценсь о о повiт "
02.05 К бо
мор
04.25 Х/ф "Зелений дiм"

06.10 Київсь ий час
06.20, 15.50, 05.20 Це — У раїна!
06.30, 07.10, 08.10, 09.50,
15.20, 22.40, 00.35, 04.55 Бiзнес-час
06.40, 07.40, 08.40, 22.30,
23.30, 00.25, 01.45, 04.45 Час
спорт
07.00 — 09.00 Час новин.
Кожнi 30 хв.
09.30, 23.15, 05.35 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.
Що одини
11.15 Енер етичний ж рнал
12.20 5 опiйо
14.20, 03.30 VIP-жiн а
16.30 "Арсенал"
17.15 Час за Гринвiчем
18.15 За рита зона
18.45 Час. Важливо
19.30, 02.00 Майдан
21.00, 04.00 Час
22.00 Чи на п'ять?
23.00, 00.00 Час новин
23.50, 05.05 О ляд преси
00.45 Ко тейль

05.30 Ран овий ви раш
07.00 Х/ф "Iван Бров iн
на цiлинi"
09.00 Їмо вдома
09.30 Ди ий молодня
10.30 Вiч-на-вiч. Я ар проти
ана онди
11.35 Роз оп ючи правд .
Подорожi вi iн iв до Амери и
12.30 Ш ачi. Полювання на
ростовсь о о звiра
13.20 14 дiтей i ва iтна знов
14.20 Заборонена зона
15.25 Телефiльм
16.00 Вражаючi ре орди
свiт . Найдивнiшi природнi
атастрофи
17.00 Очевидець. Неймовiрнi iсторiї
18.00 Заборонена зона
19.20 Д/ф "Фарен ейт 9/11"
22.00 Х/ф "Людина
залiзнiй масцi"
00.00 Вели а п'ятiр а

маппетiв"
09.20 Або я, або соба а
09.55 Х/ф "Про ляття
фараона Т та"
11.45 Квартирне питання
12.45 Фа ти
13.05 Кл б олишнiх др жин
13.55 Х/ф "Дi Трейсi"
16.10 Х/ф "Втеча"
18.45 Фа ти тижня
19.20 Т/с "Леся + Рома"
19.50 Х/ф "Землетр с
10,5 бала"
23.20 Х/ф "Дош а вiдьом.
Одержимiсть"
01.20 Х/ф "Втор нення"
03.00 Х/ф "Я що вiрити
Лопот хiн "

Терміново потрібен на постійн робот

ФАРМАЦЕВТ

в апте ПП Ярошен о.
З/п при співбесіді. м.Виш ород, в л. Мазепи, 8.

Тел. 5-39-06

№461

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. Тарасівсь 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 ЛІС
КРУГЛЯК ПІДТОВАРНИК. Можлива достав а по
Виш ородсь ом район .
№ 451
Тел: 22-400

Б дівельній фірмі
на постійн робот потрібні:
ВИКОНРОБ, АРМАТУРНИКИ,
БЕТОНУВАЛЬНИКИ, МАЛЯРИ,
ПЛИТОЧНИКИ.
Тел. (044) 461-87-59 №450
Київсь им ма істральним
еле тричним мережам

№478

потрібні на постійн робот інженер з обсл ов вання
обладнання релейно о захист і еле троавтомати и
еле тропідстанції 330 В, розташованої біля
села Нові Петрівці Виш ородсь о о район .
Дзвонити з 8 по 17 робочі дні
за тел: 8(044) 249-15-48 або (04498)5-29-71(м.Вишневе)

Фірмі "Рось"
терміново потрібні на робот :
- маляри-висотни и, зарплата до овірна;
- різноробочі, зарплата від 1000 рн.;
- водії, зарплата від 1000 рн.;
Фірма забезпеч є:
- достав на робот та з роботи автоб сом фірми;
- без оштовне харч вання в обід.
Звертатися за адресою:
м. Виш ород, в л. Ват тіна, 69-а
(верхня промзона),
№483
тел: 22-201, 22-172, 52-561

РТР-ПЛАНЕТА

07.00 ТК "Вiстi"
10.00 Смiхопанорама
10.45 Сам собi режисер
11.25 Збiрна Росiї
11.55 Хто домi хазяїн?
12.20, 14.20 М льтфiльм
12.30 Переп товi острови
13.00 Вiстi
13.15, 23.40 Т/с "Державний ордон"
14.30 "Городо "
15.00 "Фітіль"
15.40 Х/ф "Повернення
броненосця"
17.25 Надбання респ блi и
17.35 Бiльше за любов
18.15, 02.15 Iсторичнi хронi и
19.00, 03.00 Вiстi тижня
20.00, 04.00 Спец ореспондент
20.30, 04.30 Лiнiя життя
21.25 Х/ф "Вели ий апан, або Соло для iш и
зал
при повном мiсяцi"
22.55 Героїнi Н. Бессмертноа 1.
вой
00.50 Х/ф "Я о олош ю
№485 вам вiйн "

НОВИЙ КАНАЛ
07.45 Цер ва Христова
08.00 Запитайте лi аря
08.35 Р йнiвни и мiфiв
09.45 Т/с "Бiляв а
ниж овiй рамницi"
11.25 К нст амера
12.25 ЖВЛ
13.25 Най ращi розважальнi пар и США
14.30 Х/ф "Кл б
няньо "
16.40 Х/ф "Принцеса
моєї мрiї"
19.00 Репортер
19.10 Спортрепортер
19.20 Х/ф "Сестри"
21.05 Х/ф "ДМБ"
23.00 Ф тбол. Гол!
00.05 Спортрепортер
00.15 Х/ф "Весiллю
час, потiсi одина"
02.00 Зона ночi
02.05 Ди i тварини
02.45 Зона ночi
02.50 Ди i тварини
03.30 Зона ночi
03.35 Репортер
03.45 Х/ф "ДМБ"

ТРК “УКРАЇНА”
06.30 Подiї
06.55 Подiї. Спорт
07.10 Х/ф "При оди
Петрова i Васєч iна"
09.00 Подiї
09.35 Подiї. Спорт
09.50 Срiбний апельсин
11.00 Х/ф "Канi ли
Петрова i Васєч iна"
13.30 Х/ф "Срiбний
ястр б"
15.30 Х/ф "Щ рячi
пере они"
18.00 Autonews
18.30 Щиросердне зiзнання
18.55 Ф тбол. У раїна.
"Металiст" — "Чорноморець"
21.00 Щиросердне зiзнання
22.20 Ф тбольний ї -енд
23.20 Премiя
02.30 Телетеатр
03.30 Х/ф "Канi ли
Петрова i Васєч iна"
05.45 М льтфiльм

На меблеве виробництво потрібні:
— с ладальни - становни
— оздоблювачі-ви отовлювачі
орп сних меблів
Заробітна плата від 2000 рн.
Тел: 8(067)440-24-70

№414

№480

Шановні меш анці міста!
ПромІнвестбан запровадив новий вид
в лад “Інвестиційний депозит” терміном збері ання 3 ро и з виплатою відсот ів розмірі:
— 16 % річних в національній валюті;
— 9 % річних в іноземній валюті.
Адреса: м. Виш ород, в л. Набережна, 8-а (тел.
5-44-85); в л. Б. Хмельниць о о, 2 (тел: 25-051)
Ліцензія НБУ №1 від 31.10.2001р. №482

№472

Ком нальном підприємств житлово о і
ом нально о осподарства Виш ородсь ої
місь ої ради на постійн робот потрібні:
— Маляр; — Маляр-шт ат р;
— Столяри; — По рівельни и;
— Пічни и; — Еле трозварювальни и
— Слюсар-сантехні ; —Підсобний робочий;
— Еле тромонтер;— Двірни и; — Водії:
Оплата за домовленістю.
№486
Звертатися за тел: 54-885

С ладальни и-монтажни и орп сних
меблів із ДСП, алюмінєвих і металопласти ових онстр

цій від замірів до встановлення.
Цех Виш ороді.
Тел: 430-14-25, 468-91-78, 468-91-17. №484

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
В пе арню потрібні ПЕКАРІ з досвідом роботи, в
денн та нічн змін .
Тел. 8 (050) 473-06-07, (04496) 23-916. №455

Здається нежитлове приміщення біля доро и, за альною
площею 127 м2. Тел 8 (067) 405-27-60 м. Виш ород

Виробничом
підприємств
на постійн робот
потрібен:
Оператор автиматичної
лінії

Ч., 20-45 ро ів, бажана
технічна освіта.
З/п - в/т 1300 рн.,
після в/п-1500 рн. Розвоз а,
харч вання, спецодя .
Конт.тел: 8(044) 585-05-80,
8(067)403-83-29
(Роман Леонідович).№493

№488

Швейній фабриці
"ДИТЯЧИЙ ТЕКСТИЛЬ"
На постійн робот потрібні:
— па вальни ;
— швач а;
- вантажни -е спедитор;
Тел: (044) 331-70-98; 25-312 №492
Потрібні реалізатори товарів
для риболовлі м. Виш ороді,
с. Нові Петрівці
№470
8 (050) 310-52-59

Тема

Виш ород
Âñåíàðîäíå ñâÿòî
ÿõòñìåí³â

Перші ро и
зір ової оманди
23 серпня 1979 ро
в м.
Л ансь
(Ворошилов рад)
молоді вихованці ФК "Чай а"
під ерівництвом тренера Серія Сиднен а фінальном матчі
з р зинами зайняли I місце
Радянсь ом Союзі на призи
л б "Ш іряний м'яч":
1. Мельнитовсь ий Геннадій
2. Гребеню Вадим
3. Князєв Юрій
( апітан оманди)
4. Ма лахов Сер ій
5. Шаповал Геннадій
6. Чорний Валерій
7. Ч ра Василь
8. Не оден о І ор

Стартові маневри чвертьтонни ів
Серія ре ат "Козаць і звитяи під вітрилами" поповнилась ще одним спортивно-патріотичним заходом. З на оди 15-тої річниці незалежності У раїни відб лася вітрильниць а ре ата "Незалежність2006". Ідею дієво підтримав
начальни відділ з питань
фізичної
льт ри та спорт
Виш ородсь ої РДА Оле сандр Гордійч .
Цьо о дня на хвилях Київсь оо водоймища замайоріли
вітрила яхт сіх спортивних ласів — від найменших "Оптимістів" до о еансь о о "Bora-44"
— 27 с ден, 40 яхтсменів. За
весь цьо орічний сезон Бо
вперше послав нам най ращ
спортивн по од : тепло, сонячно, без опадів, та ще й західний
вітер
4-5 балів. Тож вітрильниць е свято разом із святом
державної самостійності вдалося! Пере они відб вались на
рейсерсь их та олімпійсь их
дистанціях. Старт-фініш — в
аванпорт шлюз . Ре ат та
ожн яхт освятив отець Мирослав із собор Виш ородсь ої
Бо оматері. Вперше над а ваторією прозв чав імн У раїни.
Мета ре ати — насна а менталітет ромадян патріотичними засадами заради зміцнення
державності, а для спортсменів
— ще й на ода продемонстр вати свою озаць спритність.
У р пі "Оптиміст" перемо ла
Оле сандра К ла ова, в р пі
"Промінь" серед дівчат — Ві торія Пождема, а серед хлопців
— Ми ола Донець. В р пі яхт
лас "Finn" перше місце посів
Віталій К шнір. Горда й єдина
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яхта лас "470" з вітрильним
числом UKR-81 ( апітан Юрій
Ж равльов, ш отовий матрос
Дмитро Цир льни ) по азала
най ращий час ре ати й достоєна "Бла итної стріч и".
Серед мі ротонерів перед вела
Лідія Мельни ова, в р пі яхт
"Ма сі" — е іпаж Володимира
Ковален а. В ласі яхт "Т-2"
перемо а дісталась Оле сандр Тарапаті, а серед чвертьтонни ів — Ві торіо Естреллі.
В ре аті взяли часть вітрильни и та яхтсмени з яхт- л бів
"Енер ети ", "Водни ", "Оболонь", з Київсь о о рейсерсьо о яхт- л б , з м. Херсона та
м. Південно о Одесь ої області
та флотилії "Вільні вітрила" з м.
Виш орода — зма ання респ блі ансь о о масштаб ! База
зма ань — яхт- л б "Водни "
(дире тор Оле сандр Ходєєв)
б ла свят ово при рашена і
остинно приймала часни ів
зма ань. Переможці, призери та
с дді (на с ддівстві відзначилась
Світлана Хиль о) на ороджені
рамотами, дипломами та с венірами, ще й озаць ий
ліш
при от вала Світлана Харамінсь а (Виш ородсь ий самодіяльний рт "Гайдама и").
Флотилія "Вільні вітрила"
отова взяти часть
спортивних заходах
День
міста. Спорт — не заба ан а!
Це стрижень здоров'я нації, її
реальна пот а! В здоровом
тілі — нес орений д х.

Анатолій МИСЬКО,
олова Виш ородсь ої
районної ради
ФСТ "У раїна"
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Першими на азон вийшли
оманди "Непт н" (с. Старі
Петрівці) та "Чай а-90" (м. Вишород). Фінальний свисто цієї
з стрічі зафі с вав рах но 3:2
на ористь "Непт на".
У др ом півфіналі мірялись
силами збірні Нових і Старих
Петрівець та смт Димер. З
9. Савен о Юрій
10. Васильєв Сер ій
та им же рах н ом (3:2) пере11. Санжара Оле
мо
свят вали петрівчани.У
12. Р дь о Оле ,
а та ож Звір о І ор та Коміса- рі за третє місце молоді ф три Юрій, я і рали на поперед- болісти "Чай и" впевнено перерали збірн смт Димер (3:0).
ніх стадіях зма ань.
У вирішальном двобої за
Оле САНЖАРА
бо район з стрілись земля3 вересня, неділю, о 17.00
и-петрівчани.
Більш досвідчена стадіоні "Енер ети " ратина
збірна
Нових
і Старих Петрім ть "Чай а" (м. Виш ород) і "вець
перемо
ла
молод оманЗір а-2" (м. Київ)
д "Непт н" (6:2).Переможці
Зма аються
отримали в на ород К бо , а
ф тболісти район всі призери — премії.
25 серпня ц.р. на стадіоні
"Енер ети " ф тбольні збірні
розі р вали К бо район .

Оле сандр ГОРДІЙЧУК,
начальни відділ з питань
фізичної льт ри
та спорт

ЗБРОЯ ПЕРЕМОГИ
В місті Орші на березі Дніпра на ранітном постаменті
стоїть славнозвізна "Катюша".
На плиті напис: "...Звідси
почався переможний шлях
польової реа тивної артилерії". Та а сама "Катюша"
ордо підняла свої напрямні
серед іншої війсь ової техні и
на
території
Державно о
м зею-заповідни а "Битва за
Київ 1943 році".
Але саме з Орші 65 ро ів том
вліт 1941 ро б в зроблений
перший випал з нової с ворої
зброї. 126 реа тивних снарядів
знищили вели ий залізничний
в зол, залишивши замість ворожих ешелонів з техні ою та
цистерн з пальним — море
во ню. Команд вав першою
е спериментальною батареєю
реа тивних снарядів
апітан
Іван Флеров.
Це б в почато
ероїчно о
шлях першої в світі зовсім
нової надпот жної та найтаємничої зброї за всю ІІ Світов
війн — вардійсь их мінометів,
я і рят вали Червон
Амію
майже
всіх ритичних сит аціях.
Фашистсь им війсь ам дали
розпорядження не айно повідо-

мляти про місце знаходження
мінометів і вживали заходів,
щоб захопити радянсь і " атюші".
Але Став а, навпа и, прийняла
рішення про не айне виробництво бойових станов БМ-13 та
снарядів до них і форм вання
о ремих пол ів та дивізіонів реа тивної артилерії.
Пізніше б ли створені більш
пот жні БМ-3О зі снарядами до
них алібр 300 мм, я і мо ли
зр йн вати б дь-я і інженерні
спор ди.
До інця серпня 1941 ро
б ло сформовано дев'ять пол ів
реа тивної артилерії. Батарея
І.Флерова війшла до с лад 42
о ремо о дивізіона реа тивної
артилерії і билась під Єльнею,
Рославлем, Спас-Дем'янсь им.
У жовтні 1941- о разом з частиною об'єднань Західно о фронт вона потрапила в обло .

Пройшла більше дв хсот ілометрів по тилах воро а, але біля
с. Бо атир Вяземсь о о район
Смоленсь ої області батарея
попала в засад . Зав'язався
ближній бій. Констр ція БМ-13
не дозволяє вести во онь на
малі відстані або прямим наведенням, том останні снаряди
б ли просто вип щені. Коли
вини ла за роза, що воро
захопить " атюші", бойова
обсл а підірвала машини і
стала відходити до ліс . Серед
автоматних чер я ре вієм прол нало сім виб хів. Останню БМ
підірвав сам апітан І.Флеров і
за ин в разом з нею, залишившись вірним війсь овій присязі.

Оль а СУБАЧ, заввідділом
е спозиції Державно о
м зею-заповідни а "Битва
за Київ 1943 році"

“‡Ï, Á‡ ¿ÚÎ‡ÌÚË˜ÌÓ˛ ‚Ó‰Ó˛
(Почато див. № 33)
Віддаючи належне сподвижниць ій діяльності родини Довбен ів, м ш за важити, що їхніх
з силь
справі збереження
раїнсь их традицій, особливо
мови, серед представни ів нашої
діаспори
цьом ре іоні ще
досить замало. Дозволю собі

привести зв'яз з цим та ий
промовистий при лад.
Неподалі від Гібсонії знаходиться селище Лендора, в я ом
ф н ціон є У раїнсь а православна цер ва. Зроз міло, ми не
мо ли не с ористатися люб'язною пропозицією відвідати цей
храм. Тим більше, то о дня сл жб правив настоятель раїнсьих православних цер ов в Америці Митрополит Костянтин.
Приб вши на місце, побачили
добротн й чимал за розмірами
льтов спор д . Пор ч — просторе приміщення л б , по
обидва бо и дверей я о о нанесено зображення Триз ба. На
лавах храмі виявили раїнсьо-ан лійсь і молитовни и. На
цьом , власне, раїнсь е за інч ється. Адже сл жба і хорові
співи проводяться ан лійсь ою.
Лише в двох-трьох випад ах священи вдався до орот их фраз
раїнсь ою мовою. І все.

Ще одна особливість. Зліва,
неподалі від вівтаря, встановлений державний прапор США.
Натомість нашо о синьо-жовто о
т т не виявилося.
Подібне можна с азати і про
л б. Я що при вході, я
же
вище з ад валося, зображений
Триз б, то всередині знов нічоо раїнсь о о немає. Зате на
стелі розміщений расномовний
напис: "Боже, Амери бережи!".
Із більше я півсотні парафіян,
що зібралися т т після сл жби,
за винят ом подр жжя Довбенів, лише одна жін а похило о
ві за оворила до нас раїнсьою. Для решти — мова бать ів
і дідів виявилася незнайомою...
Роз мію, треба поважати символи і держав , на території я ої
знаходиться наше д ховне во нище. Але ж не можна ось та
просто ц ратися сво о походження, мови тощо. Відверто
аж чи, трохи с мно стало від

цьо о. Щоправда, тішить надія,
що представни и "четвертої
хвилі" раїнсь ої емі рації (про
неї йтиметься в одній з наст пних п блі ацій) виправлять
сит ацію, ще поверн ть
середовище
раїнсь ої діаспори
наш солов'їн й мелодійн мов .
Опимізм додає й те, що родина Довбен ів
сподвижниць ій
діяльності не одна. Та , не один
рі сво о життя присвятили цій

справі, зо рема, Наталія й Іван
Данилен и з Самердейла, затишній домівці я их нерід о з пиняються відомі в У раїні люди — Вячеслав
Брюховець ий, Ліна Костен о, Ніна
Матвієн о... Я заст пни олови
Всесвітньої федерації жіно - раїно
пані Наталія (на ФОТО) ба ато час
й ва и приділяє а тивній ромадсьій роботі. До речі, з метою поп ляризації й я найширшо о висвітлення
р х раїнсь их жіно ось же продовж 63 ро ів федерація видає
щомісячни "Наше життя". Віднедавна став виходити та ож вартальни "У раїн а в світі".
Ба ато з силь для то о, щоб відтворити правд про боротьб УПА
за свобод й незалежність У раїни,
до ладає Юрій Бо атю з Філадельфії. І цей списо можна б ло б
продовж вати.

Ми ола Сер ійч ,
фото автора
Далі б де
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Виш ород

Мос ва, Венеція і Париж в одном петерб рзь ом фла оні
Ба ато і часто я ч ла від
своєї мами розповіді про
Ленін рад. Мама народилася і
виросла в о олиці цьо о дивовижно о міста, а потім навчалася там в інстит ті. За її споадами, Ленін рад являвся
не іна ше, я величне місто,
справжній "північний Рим" із
сліп че роз ішними палацами,
поб дованими на місці олишніх боліт і незаймано о ліс .
Саме т т творилася історія,
т т робилися революції, т т
черпали своє натхнення П шін і Грибоєдов, Достоєвсь ий
і Го оль, Чай овсь ий і Глина.
Проте, поб вати в Сан тПетерб рзі все нія не вдавалося. Для про ляно і е с рсій з моєю 16-річною доч ою

ближче до рідно о б дин
напри лад, иївсь і в лиці.
І ось, одно о з вихідних днів
ми про лювалися Подолом
районі Контра тової площі,
оли я ийсь хлопець с н в
нам р и ре ламн листів .
Глян вши на неї, ми заці авилися. Це б ла а ція для нас,
абонентів мобільно о оператора life:). Потрібно б ло надіслати SMS на певний номер, і
за це обіцяли моментальні
призи
ви ляді ф тболо та
інших с венірів, а та ож
подальший розі раш поїздо
на чотирьох до Фороса або
Сан т-Петерб р а, я що ми
зареєстр ємо
р п
з
чотирьох абонентів life:).
Доч а, звичайно, ле о спалах є, оли ч є про та і а ції,

ми
зазвичай вибирали місця том
Êðîñâîðä

че ати подар н ів, а рез льтат відомий відраз . Ця "миттєва лотерея" їй подобається.
Вирішивши не зволі ати, вона
відправила SMS і... нічо о не
ви рала. Схоже, неба ато
переймалася з цьо о привод .
Н , трапляється. Ф тбол
тепер доведеться
пити в
ма азині.
Я же ми здив валися, оли
через дея ий час одержали
повідомлення, що стали призерами розі раш п тіво , і
тепер чотирьох можемо їхати
на три дні до Сан т-Петерб ра або Фороса! В адайте, я е
місто ми вибрали?
Їхати вирішили з моєю
мамою і сестрою. Місто, звичайно, вразило не тіль и
мене, я а вперше потрапила
сюди, але і мам . Вона весь
час ш ала в Петерб рзі той
Ленін рад, я ий знала за часів
своєї ст дентсь ої пори: ходила до інстит т , бл ала знайомими в лицями. Все впізнавано, я що оворити про старі
пам'ятни и і палаци, але саме
місто пост пово змінюється,
стає с часнішим, жвавішим,
привабливішим для т ристів.
Головне, що відраз помічаєш, - це дивовижна чистота.
Ні смітин и, ні папірця.
Хоча Сан т-Петерб р має
власн
а р
історичної
що не потрібно дов о російсь ої столиці (адже йо о
жартома навіть називають
"Мос вою на Неві", ставлячи
нарівні з політичним центром
Росії), але я ось мимоволі
хочеш порівнювати йо о із
всесвітньо відомими містами.
У ньом
помічаєш я сь
"парижність", я а виявляється
вели ій іль ості афе, винесених на трот ари,
водних
трамваях, від ритих, доброзичливих обличчях перехожих.

Мимовільно напрош ється і
порівняння з Венецією. У
самом місті півсотні річо ,
р авів і прото , чотири
десят и шт чних
аналів.
Через них пере ин ті дивовижні за
расою мости і
міст и. Звичайно ж, вели а
іль ість водоймищ надавала
архіте торам
безмежні
можливості для втілення їх
фантастичних зад мів. Місто
роз ин лося на сотнях островів і острівців.
Найсильніше враження про
поїзд
залишила
моєї
доч и саме е с рсія по аналах Сан т-Петерб р а. По
водних доріж ах і стежин ах
міста сн ють верт і річ ові
трамваї і незліченні човни и
приватних власни ів - їх вже
стало стіль и, що на жвавих
річ ових перехрестях саме
час ставити с ворих ре лювальни ів і світлофори. На
теплоходах справляють весілля, вип с ні вечори, дні народження та інші свята - цей
звичай
орінився міцно,
майже я поїзд и Дніпром для
иян.
До речі, про Дніпро. Він я
мінім м втричі давніший за
Нев - досить молод річ ,
ві я ої лише чотири тисячі

Äîðîãó íàøó äîíå÷êó, îíóêó, ïðàâíó÷êó
Îëþ Êîðîëåíêî
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.

По оризонталі:
1. Відомий раїнсь ий іно-режисер (фільм "Приятель небіжчи а").9.
У римсь ій міфоло ії —
бо иня
фр тових дерев. 10. Або ж смерання. 12. ... Радзиня, видатна латвійсь а а триса.13. Висо ий жіночий олос. 14. Німець ий січень.
15. Рід австралійсь их дерев родини миртових. 17. П'єса І. Ми итена (1931). 20. Між мі та соль. 21
Фахівець, що має справ з метал р ією. 22. Юрі ... —
відомий
естонсь ий а тор. 23. Певний
режим харч вання людини. 25.
Слово "паралель" — написане
зворотном поряд . 28. У є ипетсь ій міфоло ії — післяжиттєве втілення людини. 31. У омерційних
фірмах - фахівець із прос вання
вироблено о фірмою товар . 32.
Рі а з найбільшим світі басейном.
34. Спортивно-розважальна ра.
35. Сорт вино рад , придатний для
ви отовлення білих столових вин.
36. Малознаюча людина. 37. Море
итайців і орейців. 39. Стенлі ... —
визначний амери ансь ий інорежисер. 40. І раш а: тр б а з дзералами й ольоровими с ельцями.

По верти алі:
2. Зображення о ось чи чо ось
романтичним, ідеалізованим. 3. ...
(Шерилін Сар ісян), відома америансь а іноа триса, співач а. 4.
Хто тр диться за фрезерним станом? 5. Квіти разом із орщи ом,
я ом вони рост ть. 6. Уведення в
с лад виборно о ор ана нових членів (без довиборів). 7. Приміщення
для медично о опромінювання
людей льтрафіолетом. 8.Спра лоо ...— одне із семи діл милосердя
для тіла. 11. Сорт пийназдоровлиа (чаю) із ібіс са. 16. Ми ола
...— визначний раїнсь ий поет,
письменни , шевчен іат. 18. Автоматизована система правління
(абр.). 19. ... (де аданс) — течія
літерат рі й мистецтві ін. XIX - поч.
XX ст. 24. Давній спосіб ведення
морсь о о бою. 29. Місцевість
Києві. 30. Вид давньо р зинсь о о
театр в XII-XVIII ст. 33. Атмосфера
слави, пошани нав оло о ось. 38.
У римсь ій міфоло ії — бо иня
врожаю, ба атства.

C лав Іван ПАВЛЮК

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,
прабаб ся Пишна №462

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

ро ів. Але Нева має свою ні з
чим не порівнянн холодн
рас .
До морсь их воріт міста
шварт ються білосніжні ромади о еансь их лайнерів з
тисячами т ристів на борт .
Більш то о, вони з пиняються
мало не в самом
центрі
міста моста лейтенанта
Шмідта.
Здавалося б, поїзд а на
три дні, але ми всти ли подивитися стіль и, що вистачить
на цілий т ристичний атало . Навіть др зів завели
серед та их же щасливчи ів,
що ви рали в а ції "Літо life:)
для чотирьох", я і ми. Зараз
передзвонюємося з новими
знайомими, обмінюємося SMS,
фото рафіями. Я що оворять,
що об'єдн є оре, то нас, навпа и, об'єднала радість, щастя і
спіх
розі раші. Сподіваюся,
не востаннє. Адже ми з доч ою
не заб ли ин ти монет в один
з аналів. Значить, повернемося до тебе, Петерб р .

Оль а ЯКОВЕНКО,
Виш ород №479

Виш ор о д
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
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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
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