Газета Виш ородсь ої місь ої ради
Палюча небезпе а

Щоденна робота для міста

стор. 2
ДПІ відповідає на запитання
стор. 2

Я ості ор анізатора найперше
видно
двох речах: в мінні
створити оманд і в том , я ця
Партизани
вали
оманда працює. Найяс равіше
Перемо
це виявляється за відс тності
ерівни а. Можна всюди бі ати
стор. 7
Коли в робот в ладаєш самом і, я аж ть, "підштовх вати" справ . А можна вибрати
частин
д ші — сі
омпетентних помічни ів, я і є
с ладності можна
не просто фахівцями, а й міють
подолати
стор. 7 працювати пліч-о-пліч.
Городяни вже бачать зміни і
Там, за Атлантичною
на в лицях, і в ом нальном
водою
стор. 7 осподарстві міста. Зробити
Виш ород най ращим містом
У раїни — мета оманди Виш ородсь о о місь о о олови Ві тора Решетня а. Щоби ви онати
Â²ÒÀªÌÎ
це завдання, потрібна опіт а
щоденна робота. Саме про це й
Працівни ів азово о
оворилося на останній операосподарства, фармацевтів,
працівни ів ліс , винахідни ів тивній нараді т. в. о. місь о о
олови Оле сандра Яновича.
та раціоналізаторів,
Особлив ва б ло приділено
працівни ів цивільно о
під отовці міста до опалювальнозахист — із професійним
о сезон . За плено с ло.
святом, партизанів Др ої
світової війни — з Днем
Під отовлено ошторис на чотипартизансь ої слави,
ри найбільші об'єми робіт з
а всіх християн —
ремонт дахів. Дире тор КПЖіКГ
з Різдвом Пресвятої
Андрію Ведмідю дор чено під оБо ородиці, що збі ається
т вати о рем довід по ожноцьо о ро з Міжнародним
м б дин з відповідними ошднем мир .
торисами.
Зараз от ється до овір оренМісь а рада,
ди
приміщення (території) для
місь ви он ом, реда ція
с лад вання та збері ання піс оазети "Виш ород"
во-соляної с міші для посипання
дорі взим на рампі РайДРШБУ
Поздоровляємо (відповідальний — дире тор
ДП "Чисте місто" І ор Свист н).
деп тата місь ої ради
ДП "Чисте місто" продовж є
Володимира
прибирання в л. Набережної та
Оле сандровича
Шол ден а аж до "Карат " до
ЄФРЕМОВА
Дня міста. За інчені підземні
з днем народження! роботи з чист и річ и Монаш и,
Хай дар є світл радість доля, води я ої заливали в л. Шол Наділяє щастям і добром.
ден а. Необхідні ще іль а днів
У житті нехай ні оли оре
для промив и, і на часі — чистНе тор ає вас своїм рилом.
а оле торів по в л. Дніпровсь ій та Шол ден а. Для цьо о

Місь а рада,
місь ви он ом, реда ція
азети "Виш ород"
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ФОТО Ярослави ТИМОШЕНКО
Під отов а міста до йо о дня народження

ЧИТАЙТЕ У НОМЕРІ

Виходить
з 4 листопада 1995 ро

потрібні фахівці, а значить — і
додат ові ошти.
Меш анці
ба атоповерхіво на цій в лиці
вже тривалий час жив ть під
за розою, що їхні б дин и підмиє, том це питання — одне з
першочер ових.
Триває ремонт зовнішньо о
освітлення міста, завдя и я ом
нашими в лицями б де безпечнеше їздити й ходити в темн
пор доби. Центр озеленення
"Зелена Гама" при рашає Вишород: знімають старі плити,
розбивають азони. По-новом
за рає й с вер нав р и пам’ятни а Шевчен . Зараз т т йд ть
під отовчі роботи .
Ремонт дорі м. Виш орода
здійснюється за рафі ом (відповідальний — заст пни місьо о олови Дмитро Новицьий). Ям овий ремонт і, відповідно, автоб сний маршр т по
в л. Межи ірсь о о Спаса дещо
затрим є азифі ація частини
цієї в лиці. Заплановано (по и
що в е спериментальном
режимі)
рс вання містом
"Бо данів".

Ком нальні проблеми:

Б дь-я а діяльність місті має
ре люватися місцевою владою.
Завершено форм вання омісії
з онтролю за дотриманням
правил тор івлі м. Виш ороді.
Заст пни
місь о о
олови
Марія Решетні ова відповідає за
під отов на роз ляд до ви оном
прое т
рішення про
затвердження Правил бла о строю міста із за важеннями
відповідних сл жб.
Про ладання водопровод по
в л. Піщаній по оджено в ДАІ,
та, на жаль, зв'яз івці не надали
інформацію про свої мережі,
том меш анці цієї в лиці до цих
пір залишаються без води
б дин ах. Відповідальні за вирішення цьо о питання
найближчий час — Дмитро Новицьий та дире тор ВМКП "Водо анал" Володимир Кр шановсь ий.
Об оворення цієї проблеми
ло ічно перейшло до інших
на альних потреб ом нальниів.
Далі на стор. 2
(Почато на стор. 1)

омпле сний підхід
стор. 2

Синьо-жовтий
символ У раїни
За У азом Президента Ющена, День прапора відзначається
напередодні Дня незалежності.
Над Виш ородом синьо-жовтий
прапор замайорів 15 ро ів том .
24 серпня 1991 ро національний символ б в внесений до сесійної зали Верховної Ради У раїни, а
4 вересня то о ж ро затріпотів
над Верховною Радою. Через три
дні на восьмій позачер овій сесії
Виш ородсь ої місь ої ради я взяв
слово і зачитав рішення Верховної
Ради У раїни щодо національно о
прапора та запропон вав встановити національний прапор на
адмінб дин
Виш ороді, попередньо знявши червоно-лаз ровий
прапор УРСР.
Після дебатів про олос вали за
підняття національно о прапора
над адмінб дин ом Виш ородсь ої
місь ої і районної рад майже одностайно (один — "проти"). За зняття державно о прапора УРСР проолос вали тіль и 15 деп татів із 50
за спис ом. Решта " трималися"
чи б ли "проти", рішення не б ло
прийнято, бо за ньо о про олос вало менше половини від за альної
іль ості обраних деп татів (на сесії
б ли прис тні 26).
Під вечір в неділю 8 вересня
1991 ро на площі перед Б дином льт ри "Енер ети " відб лося народне віче меш анців Виш ородсь о о район . Обряд освячення національно о синьо-жовто о
прапора ви онали священи и
У раїнсь ої Авто ефальної Православної (нині Київсь о о патріархат ) і Гре о- атолиць ої цер ов.
Після цьо о до прис тніх зверн лися ерівни и районних ор анізацій
УРП (О. Дробаха) та Народно о
Р х (В. Саю ), народний деп тат
У раїни В. Єщен о, деп тат обласної ради А. Черняхівсь ий, заст пни олови райви он ом
Далі на стор. 2

Îáãîâîðþºìî Êîíöåïö³þ ðîçâèòêó ì³ñòà

ФОТО Андрія МАКСІМОВА

Âðàõóéòå íàø³ ïîáàæàííÿ

Ми живемо зовсім поряд з Києвом, а столиця — це вели ий льт рний центр. Хотілося б, щоби
ласні ерівни и більше возили
дітей зі ш іл на ці аві заходи і прил чали до пре расно о. Ми поб вали на виставці робіт х дожни а
Бориса Спорні ова і вважаємо, що
в д ховном плані відвід вання
та ої вистав и може дати більше,

аніж іль а ро ів ш олі. Потрібно
започат вати р бри "К льт ра" і заздале ідь сповіщати про
все ці аве, що б де проходити
Виш ороді та Києві.
Хочемо відзначити, що нова влада
— місь ий олова, деп тати — почала робити все для то о, щоби наш
Виш ород став затишним, чистим,
привабливим містом. Ремонт ють
доро и, є освітлення в лиць, роблять
доріж и для пішоходів, біля ш іл
"лежачі поліцейсь і". Потрібно ще в
центрі зробити підземні переходи,
а та ож на з пинці "Чай а". Там хоч
ізробилипішохідн доріж ,алета ий
інтенсивний р х, машини не з пиняються, що неможливо перейти через
доро до з пин и на др ий бі .
І ще та е побажання. З пин а
"Чай а" вже розвалюється, вже
відпало залізне по риття. Добре,

що це б ло вночі, а я би вдень,
оли люди стоять на з пинці? І
бетонні плити теж ледве тримаються, не приведи Боже, щоби хтось
сидів під ними. Потрібно цю спор д зовсім зняти та поставити нов
на цьом місці. Ця мала архіте т рна форма б ла зведена 1960 році
і за цей час вже зробила свою
справ .

З пова ою Антоніна ШУЛЬГА,
Олена МИХАЙЛОВА
***
У нашій ор анізації б ло
більше двохсот осіб. За два
ро и вмерло чолові тридцять,
ба ато хто лежить, інші майже
не ходять. Галина Листавнича, 1925 р. нар., Ганна
Непомняща 1923, р. нар., Віра Орєшова, 1921 р. нар., Катерина Не одено, 1922 р. нар., Ірина Пирожен о,

1910 р. нар., Парас а Черня ,
1922 р. нар., Іван Єфремов, 1913 р.
нар., інвалід I р пи ВОВ, Тетяна Де тяр, 1927 р. нар., та ще 25 чолові :
часни и війни, славні, засл жені, та,
на жаль, занедбані, заб ті люди, що
жив ть тіль и на пенсію. Щоправда,
раніше давали допомо 30-40 рн.
раз
рі . Спасибі, зараз почали
давати по сто, а ом сь і більше.
Та й ціни рост ть. Ось Надія Степанівна Коваль. Ветеран праці, часни війни. До 85 ро ів тр дилася на
ороді, бі ала на всі мітин и, свята,
відвід вала всі збори й заходи —
завжди б ла в щавині подій. Торі
жовтні вмер її люблений он
Саш о. І жін а, що пережила олод,
розр х , війн , не витримала — се
пішло ш ереберть: почалися хвороби, незд жання й т. інш. Лі и доро і,
пенсія мізерна. Допома ають їй діти,

але при та ій зарплаті їм самим прожити б нормально.
Де ж ви пропали зараз, ті, що
перед виборами стіль и обіцяли?
Вас 34 деп тати, тіль и четверо
тимчасово не працюють, решта всі
вели і діячі, підприємці тощо. Та й
інші (більше трьохсот чолові ), я і
рвалися допомо ти міст , — оловним чином, бізнесмени. Ви обіцяли, от вам і є можливість ви онати
хоча б частин ваших обіцяно .
Доведіть, що старі люди в нас
пошані, повазі, т рботі й пам'ятайте: о о раніше, о о пізніше, Вас
че ає та ж доля й те ж життя, те ж
ставлення вже з бо Ваших дітей,
он ів і майб тніх бізнесменів і підприємців.

В. ЖИТКОВ,
олова первинної ор анізації
ветеранів і пенсіонерів
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Виш ород

Щоденна робота для міста Синьо-жовтий символ У раїни
(Почато на стор. 1)
Місь ою аварійно-відновлювальною сл жбою придбано спецодя , оплач ється оренда автомашини. Та ще потрібні матеріали, с лад для них (землевпорядни
Сер ію К бра
дор чено
віднайти територію для цьо о), а
оловне —
апремонт машини"аварій и", я а справила вже свій
42-й день народження.
Виш ородці вже відч ли, що
ом нальни и наводять лад
місті. За рафі ом вивозять сміття від житлових б дин ів, том
числі й б дівельне (хоча це
потреб є додат ово о транспорт і робочих р , а ні бюджетом
оштів на це не передбачено, ні в
варплат посл а з вивезення
б дівельно о сміття не входить).
На ад ємо меш анцям Вишорода: ви можете замовити
транспорт для вивезення

б дівельно о сміття та не абаритних предметів
КПЖ і КГ
(диспетчерсь а, тел. 25049 —
цілодобово, за тел. 54885 —
понеділо -п'ятниця, з 8 до 13
та з 14 до 17 одини).
Краще зробити це завчасно, і тоді вас самих не драт ватим ть післяремонтні "монблани" та залиш и меблів
біля смітни ів.
За щоденними проблемами на
оперативній нараді не обмин ли й
під отов до свята. Відповідальний за сценарій свят вання Дня
міста заст пни дире тора КПЖ і
КГ Бо дан Р дено доопрацьов ватиме йо о разом з се ретарем
місь ради Юрієм Т аличем.
Оперативна нарада пройшла швид о, онстр тивно,
визначивши реальні завдання
на найближчий тиждень.

Влас. інф.

(Почато на стор. 1)
М. Любачен о, деп тат Д. Са айда та інші. Потім р па часни ів мітин
вир шила до
адмінб дин
приміщення, де
при вході представни и місьої ради М. Остапов, С.
Поташни і В. Саю встановили національний синьо-жовтий
прапор.
При цьом б ла спроба зняти
червоно-лаз ровий
прапор
УРСР. Заст пни олови місь ви он ом М. Остапов за ли ав
прис тніх ви онати рішення
восьмої позачер ової сесії місьої ради, де йшлося про встановлення синьо-жовто о прапора
пор ч з червоно-лаз ровим прапором УРСР. Йо о підтримали
деп тати-демо рати В. Саю ,
Т. Тан ова, Д. Са айда .
Наст пно о дня національний
прапор б ло піднято на по рівлю

адміністративної спор ди пор ч
із червоно-лаз ровим прапором УРСР.
28 січня 1992 ро
синьожовтий прапор отримав стат с Державно о, і то о ж дня
червоно-лаз ровий прапор
б ло знято з по рівлі адмінспор ди міста Виш орода. В
знятті прапора УРСР взяли
часть деп тати-демо рати
В. Романів і В. Саю . Ці аво,
що синьо-жовтий прапор
залишився на своєм місті,
йо о не б ло перенесено на
центральн що л і том він
зараз майорить на по рівлі
тріш и не по центр адмінспор ди.

Володимир САЮК,
деп тат Виш ородсь ої
місь ої ради

ÊÏÆ ³ ÊÃ ïîâ³äîìëÿº
Заяв и від населення
з 07.09.06 р.
по 13.09.06 р.:
Сантехнічна дільниця:
надійшло — 104,
ви онано — 92.
Еле тродільниця:
надійшло — 76,
ви онано — 69.
Ремб ддільниця:
надійшло — 13,
ви онано — 9.

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

Ком нальні проблеми: омпле сний підхід
Появ ново о, молодо о й енерійно о начальни а КПЖ і КГ Андрія
Ведмідя відч ли я що не сі мешанці міста, то принаймні більшість,
бо робота цієї сл жби ипить і
рез льтати, я аж ть, ”на лице”.
І ось сьо одні Андрій Ведмідь
знайомить читачів азети іще з
однією новин ою:
— Є ряд посл ЖКГ, я і необхідно проводити я
вартирах, та і в
б дин ах, але я і не входять до
вартирної плати. Та само не входять до стр т рно о тариф і апітальні ремонти б дин ів і мереж.
Та і ремонтні роботи мають б ти
передбачені місцевим бюджетом.
На жаль, в цьом році та их витрат
не передбачено. Том в дея их
випад ах ми з ініціативи меш анців
і за їх допомо ою проводимо
ремонти під’їздів (КПЖ за пов є
матеріали, а жильці ви он ють
роботи). Зараз ми впровадж ємо
нов форм витанцій, де плата
за ці посл и, я і не входять в
перелі
без оштовних, б де
в лючена я додат ова посл а

вартплат . Можна розділити
виплат за додат ові посл и на
іль а місяців.
Перший та ий е сперимент
(заміна стоя а холодно о водопостачання) з ініціативи меш анців
б ло проведено в одном з під'їздів
по в л. Гр шевсь о о, 7. За їхні
роші ми за пили матеріали і провели замін стоя а на пласти овий.
Оплата за проведення робіт в лючена вартплат .
Це б ло неле о, ос іль и працівни и зіштовхн лися із рядом с ладностей: перш за все, меш анці сіх
вартир обов'яз ово повинні б ли
б ти вдома, бо робота проводилася одночасно в сіх вартирах
(б дино старий, та звана "хр щов а", підвально о приміщення в
б дин немає, стоя овий вентиль
— в підлозі вартири першо о
поверх , що створює додат ові
незр чності жителям).
— С іль и та а заміна стоя а
ошт є?
— Приблизно 160 рн. з однієї
вартири на придбання матеріалів,

Палюча небезпе а

Дерев'яні

онстр

ції самозаймаються при температ рі

300 °С, але при дов ом

онта ті деревини з

арячою

поверхнею процес самозаймання може відб тися і при
температ рі 100 °С. Том

необхідно робити розділ и або

відст пи, тобто потовщення лад и стіно печі або тр би.
Не слід встановлювати
поблиз топ ово о отвор

плюс-мін с 10 %, ос іль и ціна залежить від іль ості поверхів і від
розташ вання стоя а. В он ретном випад б в один стоя на вісім
вартир чотириповерхово о б дин. Робот КПЖ ви онано без
додат ової плати.
З ідно із За оном про реформ
ЖКГ, я а зараз впровадж ється в
життя, ошти для спішно о проведення та их апітальних ремонтних
робіт ми в майб тньом маємо
пропорційно, частинами в лючати
в вартплат , але тоді вона підвищиться на іль а десят ів ривень.
В ба атьох б дин ах орієнтовна
тривалість ефе тивної е спл атації
вн трішніх водосто ів, тр бопроводів холодної, арячої води, опалення вже вичерпана, і вони потреб ють апремонт (тобто заміни).
Том зараз, оли бра є державних
оштів, адаю, та ий вихід є оптимальним для вирішення цих
питань.
— Вже наблизився осінньозимовий період, чи
отові
б дин и міста до опалювальноо сезон ?
— Та , ми отові до опалювально о сезон . Армат ри, я
ми
поставили в цьом році, більше, ніж
б ло в мин лом . Зас в и, я і потрібно б ло замінити, замінені, причом ми ви отовляємо їх самі під
ожне он ретне місце. Але без
проблем не б ває, та , б дино 3

по в лиці Б. Хмельниць о о досі не
під отовлений до опалювально о
сезон через не-справності тр б
вн трішньоб дин ової мережі. А
план б дин та ий, що техноло ічний отвір розташований під вартирою, і, щоб поремонт вати мереж , потрібно зривати підло . Господар вартири відмовляється вп с ати наших працівни ів, ми вивіш вали о олошення, розмовляли з
ним, з йо о с сідами, надсилали
листи. Увесь б дино може залишитися без тепла, і в цьом б демо
винні не ми, і не "Тепломережа".
Вже час піджимає, і я що осподар
не піде наз стріч, нам доведеться
звертатися до правоохоронних
ор анів, ос іль и житель переш оджає ви онанню наших сл жбових
обов'яз ів.
— Останнім часом в під'їздах
ба атьох б дин ів стало світліше.
— Та , дійсно, зараз наші еле три и обходять сі б дин и, ремонт ють освітлення в під'їздах, підвалах. За останній тиждень 20 б динів б ло освітлено, це майже вся
в л. Гр шевсь о о, Хмельниць о о,
чотири б дин и по проспе т
Мазепи. До інця вересня план ємо за інчити перевір і ремонт
еле тричних систем і за пити світильни и. Наші двірни и стежать за
тим, щоб сі неполад и с валися.
— Нам в реда цію приходять
листи, де меш анці с аржаться

на алюжі біля б дин ів, на
доро ах. Я зарадити проблемі?
— Ця проблема справді остро
стоїть Виш ороді, бо зливова аналізація в місті част ово відс тня. В свій
час місто швид о й хаотично заб дов валося, ба ато де немає опорних
схем, дренажних спор д, я наслідо
— вода підвалах, дворах, на дороах.
Щоб вирішити цю проблем , потрібен енеральний план заб дови міста
з планом ре онстр ції старої і б дівництва нової системи зливової аналізації. Та ий енплан розробляється
на замовлення мера і, я д маю, найближчим часом ця проблема б де
вирішена.

З Андрієм ВЕДМІДЄМ
спіл валася
Ярослава ТИМОШЕНКО
Фото автор и
НА ФОТО: Вони я існо
ви он ють свою робот .
Слюсар-зварювальни
Василь Пирожен о та слюсар-водій Василь Саранч
бездо анно замінили
тр бопровід
по в л. Гр шевсь о о, 7.
Нова витанція з від

ами

жителів.

рісла та інші деталі меблів
аміна.

За вісім місяців 2006 ро
в
Київсь ій області зареєстровано 1
270 пожеж, що на 8 % більше, ніж
за анало ічний період мин ло о
ро . За ин ла 131 особа (серед
них двоє дітей), во нем знищено
890 б дівель, 111 одиниць техніи, 289 тонн р бих ормів.
Збит и від пожеж становлять 7
тис. 530 ривень (+71 %). Найбільше пожеж сталося в житловом се торі — 909, тобто 72 % від
за альної іль ості.
Вини али пожежі з найрізноманітніших причин, але ось що ці аво: причини раз раз ті самі. Здається, люди ні оли не навчаться

дотрим ватись правил пожежної
безпе и. Необережність поводженні з во нем призвела до
вини нення 546 пожеж, несправність систем опалення — до 203,
пор шення правил монтаж та
е спл атації еле тро осподарства — до 370, п стощі дітей з
во нем — до 18.
У нас, Виш ороді, пожежа в
б дин 1-а по в л. Симонен а 2
серпня вини ла в підвалі між 1-м
та 2-м під'їздами, в захаращеном
приміщенні. Б дино і меш анці,
що перенесли стрес, ще тривалий час б д ть реабіліт ватися.
Пам'ятайте — пожежа зазвичай вини ає там, де на неї не очіють. Від вас ба ато в чом залежить, чи в доброб ті жити, чи
опла вати те, чо о можна б ло
ни н ти.
Андрій САМОЙЛЕНКО,
інспе тор
Виш ородсь о о РУГУ
МНС У раїни

ÄÏ² â³äïîâ³äàº íà çàïèòàííÿ ïëàòíèê³â

Чи повинно підприємство-платни єдино о
подат за став ою 10% сплач вати подато
на репатріацію з доход , я ий виплач ється
юридичній особі-нерезидент ?
Правила сплати подат
на репатріацію
встановлені ст.13 За он У раїни "Про
оподат вання приб т
підприємств".
Резидент або постійне представництво
нерезидента, що здійснюють на ористь
нерезидента або
повноваженої ним
особи б дь-я
виплат з доход з джерелом йо о походження з У раїни, отримано о та им нерезидентом від прова-

дження
осподарсь ої
діяльності,
зобов'язані трим вати подато з та их
доходів за став ою
розмірі 15 відсот ів
від їх с ми та за їх рах но . Це правило
застосов ється незалежно від обраної
резидентом
системи
оподат вання.
Подато сплач ється до бюджет під час
та ої виплати, я що інше не передбачене
нормами міжнародних
од, я і набрали
чинності. Тобто нерезидент отрим є с м
доход за вирах ванням подат .

Оле сій КОЧАТ
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Виш ород

Телепро рама

УТ-1

1+1

06.00 Добро о ран , У раїно!
06.10, 06.30, 07.00, 08.00
Новини
06.55 Глоб с У раїни
07.10 Ера бiзнес
07.55 Православний алендар
08.20 Ш ола танцю
08.30 Фондова панорама
08.45 Ран овi поради
09.00, 18.45, 21.40 Дiловий свiт
09.15 Т/с "Мач ха"
10.00 Т/с "Оль а Сер iївна"
11.20 Життя триває
12.15, 19.00 Д/с "Захисни и
ди их тварин"
12.45 Сл жба розш дiтей
13.20 Далi б де...
14.05 Народна сл жба
порят н — 01
15.45 Iнди о
16.10 М льтфiльм
16.35 Т/с "Мiй най ращий
др — приб лець"
17.05 Т/с "Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
19.30 Т/с "Спецпiдроздiл"
20.35 Вечiрня аз а
21.25 Точ а зор
22.05 Наш ф тбол
22.40 Сит ацiя

06.30 Снiдано з 1+1
07.00 М/с "Р салонь а"
08.00 Т/с "Мiс Офiс"
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 "Любов я
протистояння"
13.00 Т/с "Сестри по
ровi"
14.00 ТСН
14.20 Т/с "Усе
враховано"
15.20 Т/с "Усi жiн и —
вiдьми"
16.20 Сiмейнi справи
17.20 Т/с "Петя
Блис чий"
18.20 Т/с "Повернення
М хтара-3"
19.30 ТСН
20.10 Т/с "5 хвилин до
метро" Ремонт
21.15
Т/с "Сестри по
телевізорів
ровi"
8(050)
763-15-35,
22.20 Х/ф "Правильнi
№498
пацани"45-379

ТОНІС

ICTV

06.40, 08.15 Свiт, я ий шо є
07.05 Спецпрое т
07.55 Бан нота
08.05 Нер хомiсть
09.10П н тпризначення—мир
10.10 Розва и ба атiїв
11.15 Х/ф "Учора,
сьо однi, завтра"
13.40, 05.35 Най расивiшi
б дин и свiт
14.20 Свiт природи ВВС
15.25, 01.00 Найза ад овiшi
мiсця свiт
15.50 Х/ф "Кри охання"
17.40 П н т призначення —
майб тнє
19.15 Невiдома планета
19.40 П'ятий вимiр
21.20 Шо Опри Вiнфрi
22.15, 02.15 Свiтсь i хронi и
22.40 Таємницi вiйни
00.10, 03.50 Т/с "С то
ан лiйсь i вбивства"
01.25 М/с "Р ба и"
03.05 Невiдомi живi об'є ти
04.45 Дивнi свята свiт

05.10 Т/с "Незаймана"
06.00 Сл жба розш дiтей
06.05 Фа ти тижня
06.30, 07.50 Дiловi фа ти
06.40, 08.35 300 се / од
07.45 Фа ти
08.10 Каламб р
08.45 Фа ти
09.10 Х/ф "Кон орд.
Аеропорт 79"
11.35 Каламб р
12.45 Фа ти
13.05 Т/с "Квантовий
стрибо "
14.10 Х/ф "Ме си анець"
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"
19.50 Т/с "В лицi розбитих
лiхтарiв"
21.00 Кл б олишнiх др жин
22.00 Х/ф "Вiр с"
00.05 Фа ти
00.40 Х/ф "Зни лi, але
незаб тi"

ІНТЕР

ТРК ”КИЇВ”

ЕНТЕР-ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

06.30, 11.30, 18.00, 23.00
Дивись!
07.00 М/с "Черепаш и-нiндзя"
07.30, 12.00, 19.30, 23.30
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 "Сто добрих
справ Еддi Ма -Да да"
17.00 Т/с "Район БеверлiХiллз"
18.30 Т/с "Зоряний шлях
"Вояджера"
21.00 Голод
22.00 Вi на
00.00 Т/с "Район БеверлiХiллз"
01.00 Сiм новин
01.15 Сьоме небо
05.00 Сiм новин
05.15 Сьоме небо
05.30 Новини спорт

06.00 Са ндтре и
07.10 Дитячий сеанс
08.35 Топ-10. Кiнотрейлери
09.10 Х/ф "Тан о
смертi"
11.00 Корот ий метр
11.30 Х/ф "Ш м вiтр "
13.10 Топ-10. Кiнотрейлери
13.45 Х/ф "Тварина"
15.25 Корот ий метр
16.05 Х/ф "Молодi"
17.50 Кiнофайли
18.05 Х/ф "Лев зим "
20.40 Постер-шо
21.00 Х/ф "Двiйни "
23.10 Т/с "Стар Тре "
00.15 Опiвнiчна спе а
01.20 Х/ф "Безвiсти
ви радений"
03.00 Х/ф "Тан о
смертi"
04.35 Х/ф "Натал а
Полтав а"

07.00 ТК "Вiстi"
10.00, 18.15, 01.30 Т/с
"Приречена стати
зiр ою"
10.45, 20.00, 02.15 Т/с
"Вовчиця"
11.30 Х/ф "Малинове
вино"
13.00, 16.00, 19.00, 03.00
Вiстi
13.20, 16.20, 19.45, 03.40
Вiстi. Мос ва
13.35 Х/ф "Їхали ми, їхали"
14.50 Реальна фантасти а
15.10, 23.40, 05.00 Новини
льт ри
15.30, 06.00 П'ятий вимiр
16.35 Хр щов, я ий пропав
безвiсти
17.25, 00.40 Приватне
життя
20.45, 03.55 Т/с
"Майстер i Мар арита"
21.35 Вiстi. С.-Петерб р
21.50, 05.20 Моя срiбна
ля
22.40 Ю. Маз ро .
Незаб тнi олоси
23.20, 04.45 Вiстi +
00.00, 06.25 Театральний
лiтопис
00.30 Вiстi. Спорт

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК ”УКРАЇНА”

06.10 Вели а полiти а
06.30, 07.10, 08.10, 12.20, 22.40,
00.15 Бiзнес-час
07.00 — 09.00 Час новин. 07.50,
01.20 Автопiлот-новини
09.30, 23.25, 05.35 Час-тайм
09.55, 12.35, 13.55, 23.55, 00.35
О ляд преси
10.00 — 18.00 Час новин. 10.15
Майдан
11.55 — 17.55 IнфоВi но. 13.15
Доро ами раїнцiв
14.15 У раїнсь ий п'єдестал
15.20 5 елемент
15.50 Це — У раїна!
16.15 Драйв
17.15 За рита зона
18.15 Особливо небезпечно
18.45 Київсь ий час
19.00, 02.00 IнфоВечiр
19.20, 02.20 Час е ономi и
19.30, 20.10, 02.30, 03.10 Новий
час
20.00, 22.30, 23.00, 00.00, 00.40,
01.25, 03.00, 05.25 Час новин
21.00, 04.00 Час
22.00, 04.50 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. За ад а Вели ої
няжни
09.15 Х/ф "Останнє лiто
дитинства"
13.50 Т/с "Повернення
М хтара"
15.00 Iнстин т бивати
16.00 Непояснене. Фантазiї та
фетишi
17.00 У пош ах при од
18.00 Вi на
18.15 Т/с "К ла iн i партнери"
19.00 Х/ф "Офiцери"
21.00 А. Фрейндлiх. Не та а, я сi
22.00 Вi на
22.25 Т/с "Се ретнi матерiали"

07.20 Вiсни роботодавця
08.30 Д/с "Соба и вiд А до Я"
09.00 Дiм живих iсторiй
10.15 Т/с "Вовчиця"
09.30 Д/ф "Приватний Де Голль"
10.30 Життя, осяяне расою
11.15 Ключовий момент
11.10, 15.40 Т/с "Жiн а з
12.00 Новини. Iнтерспорт
ароматом ави"
12.00 М/с "При оди Боле а i
12.15 Т/с "У ритмi тан о"
13.15 Т/с "Диявол з Орлi" Льоле а"
12.30 Д/с "Живi ле енди моря"
14.00 Жива природа
13.00 Чорний вадрат
15.15 Фестиваль "Голосистий 13.30 В остях Д. Гордона
14.30 Київ ласичний
КiВiН"
15.00 С пер ни а
15.30, 17.30, 20.30, 23.30 СТН
17.45 Че ай на мене
16.30 Любовнi iсторiї
19.00 Т/с "Вовчиця"
17.15 Домоманiя
20.00 Т/с "У ритмi тан о"
18.00 Шлях до спiх
18.20 Д/с "Енци лопедiя
21.00 Подробицi. Iнтерспорт
таємниць"
21.30 Т/с "Полювання на
18.50 Свiт бiзнес
19.00 У центрi ва и
Iзюбря"
21.00 Х/ф "На
22.45 Чер ова амера
Дерибасiвсь iй арна
по ода, або На Брайтон-бiч
23.30 Д/ф "Київ во нi"
знов йд ть дощi"
00.00 Подробицi
22.30 Київсь i мiнiатюри
00.30 Квадратний метр
23.50 Т/с "Аш"
09.30 М льтфiльм

06.00 Добро о ран !
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
04.00 Новини
10.10 Малахов +
11.15, 02.00 Лолiта. Без
омпле сiв
12.15 Дете тиви
13.00 Iншi новини
13.25, 01.30 Контрольна
за пiвля
14.15 Х/ф "Конвалiя
срiбляста"
16.05 Федеральний с ддя
17.25, 04.05 Кримiнальна
Росiя
17.55, 23.45 Т/с "5
хвилин до метро"
18.55, 03.05 Т/с "Любов
я любов"
20.00, 01.00 Час
20.30 Че ай на мене
21.20 Д/ф "Зорянi матерiодинач и"
22.25 Т/с "Сестри по
ровi"
23.30 Нiчнi новини
04.35 Вели а с переч а
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06.15 Т/с "Динотопiя"
06.55, 07.10, 07.35, 08.15
Пiдйом!
07.00 М/с "Злю и-бобри"
07.45, 15.25 Обш i
побачення
08.30 Т/с "Сабрина —
юна вiдьма"
09.25 Т/с "Ст денти-2"
10.30 Т/с "Кобра-11"
11.40 Х/ф "Острiв
с арбiв-3"
13.30, 19.00, 00.05 Репортер
13.55 М/с "Злю и-бобри"
14.55 Т/с "Сабрина —
юна вiдьма"
15.55 Т/с "Я я з стрiв
твою матiр"
16.30 Т/с "Моя
амери ансь а нянь а"
17.05 Т/с "Джоан з
Ар адiї"
Знімемо
18.00 Т/с "Т ристи"
приміщення до
19.25 Т/с "Ст денти-2"
40 м2 під офіс
20.25 Побачити все!
Тел; 23-9-23,
21.00 Т/с "Солдати-8"
8 (067) 907-19-38.
22.00 Х/ф "Хазяй а
№497
дом "

06.00 М/ф "Принцеса на
орошинi"
07.20 Autonews
07.50 Т/с "Жiн а
дзер алi"
09.00 Ф тбольний ї -енд
10.00 Х/ф "Бейб-2. Порося
мiстi"
12.10 ТБ-про рама
13.00 Подiї
13.15 Подiї. Спорт
13.30 Х/ф "Любов до
рошей"
15.30 Подiї
16.00 Срiбний апельсин
17.00 Подiї
17.30 Фабри а мор
18.15 Щиросердне зiзнання
18.55 Ф тбол. У раїна.
"Чорноморець" — "Метал р "
21.00 Подiї
21.50 Х/ф "Весiльна
вечiр а"
00.00 Подiї свiтi
00.25 Концерт

УТ-1

1+1

ІНТЕР

ТРК “КИЇВ”

ТЕТ

ЕНТЕР -ФІЛЬМ

07.10 Ера бiзнес
07.35 Б дiвельний
майданчи
07.45 Дай лап !
09.00, 18.45, 21.40 Дiловий
свiт
09.15 Т/с "Мач ха"
10.05 Т/с "Оль а Сер iївна"
11.15 Життя триває
12.00, 15.00, 18.30, 21.00
Новини
12.15, 19.00 Д/с
"Захисни и ди их тварин"
12.45 Сл жба розш
дiтей
13.15 Д/ф "Олена
Юровсь а. Цiна золота"
14.05 Перехрестя
15.45 Iнди о
16.25 Класнi ро и
16.45 Т/с "Мiй
най ращий др —
приб лець"
17.10 Т/с "Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
19.30 Т/с
"Спецпiдроздiл"
20.35 Вечiрня аз а
21.25 Точ а зор
22.05 Д/ф "Розстрiляний
романс"
22.40 Парламентсь ий день
22.55 Трiй а. Кено
23.00 Пiдс м и
23.45 По ляд
00.10 Д/ф "Вiдомi
розвiдни и XX столiття"

06.30 Снiдано з 1+1
07.00 М/с "Р салонь а"
08.00 Т/с "Мiс Офiс"
09.00 Т/с "Усi жiн и —
вiдьми"
10.00 До мент
11.00, 14.00 ТСН
11.10 Т/с "5 хвилин до
метро"
12.05 Т/с "Любов я
протистояння"
13.00 Т/с "Сестри по ровi"
14.20 Т/с "Усе враховано"
15.20 Т/с "Усi жiн и —
вiдьми"
16.20, 03.15 Сiмейнi справи
17.20 Т/с "Петя
Блис чий"
18.20 Т/с "Повернення
М хтара-3"
19.30, 01.00 ТСН
20.10 Т/с "5 хвилин до
метро"
21.15 Т/с "Сестри по
ровi"
22.20 Х/ф "Мiледi"
01.40, 06.20 Сл жба
розш
дiтей
01.45 Т/с "Джоннi Зеро"
02.30 Т/с "Петя
Блис чий"

06.00 Рано
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 ВВС
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 "Київ во нi"
00.00 Подробицi
00.30 Перша е спедицiя
05.15 М льтфiльм
05.30 Карао е на майданi

06.00, 19.00 У центрi ва и
07.30, 15.30, 17.30, 20.30,
23.30 СТН
08.00, 18.50 Свiт бiзнес
08.15 М льтфiльм
08.30 Д/с "Соба и вiд А до Я"
09.00 Дiм живих iсторiй
09.30 Х/ф "Мiстер Пiт iн
ш ереберть"
11.10, 15.40 Т/с "Жiн а з
ароматом ави"
12.00 М/с "При оди Боле а i
Льоле а"
12.10 М/с "При оди Ре са"
12.20 Х/ф "Мiстер Пiт iн на
естрадi"
14.00 Х/ф "Дiти Дон
Кiхота"
16.30 Любовнi iсторiї
17.00 Е ономiчний вiсни
17.50 Перлини ласичної
м зи и
18.20, 23.50 Д/с
"Енци лопедiя таємниць"
21.00 Х/ф "Шамани
п стелi"
22.30 Форм ла здоров'я
23.00 Споживач
00.20 Т/с "Аш"
00.50 Х/ф "На Дерибасiвсь iй
арна по ода, або На
Брайтон-бiч знов йд ть дощi"

06.30, 11.30, 18.00, 23.00
Дивись!
07.30, 12.00, 19.30, 23.30
Дiм-2
08.30 Т/с "Першi поцiл н и"
09.00 Т/с "Сто добрих
справ Еддi Ма -Да да"
09.30 Вели е прання
10.30 Т/с "Район
Мелро з"
13.00 М/с "Веселi мелодiї"
14.00, 20.30 М льтфiльм
15.00 М/с "Малень i
с пер ерої"
15.30 М/с "Соба и-пожежни и"
16.00 Єралаш
16.30 Т/с "Сто добрих
справ Еддi Ма -Да да"
17.00 Т/с "Район БеверлiХiллз"
18.30 Т/с "Зоряний шлях
"Вояджера"
21.00 Голод
22.00 Вi на
00.00 Т/с "Район БеверлiХiллз"
01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Сiм новин
01.15, 02.15, 03.15, 04.15,
05.15, 06.00 Сьоме небо
01.30, 02.30, 03.30, 04.30,
05.30 Новини спорт
01.45, 02.45, 03.45, 04.45,
05.45 Семеро VJ

06.00 Са ндтре и
07.10 Дитячий сеанс
08.40 Кiнофайли
09.10 Д/ф "Звичайний
фашизм"
10.55 Постер-шо
11.30 Д/ф "Звичайний
фашизм"
12.55 Кiнофайли
13.30 Х/ф "Лев
зим "
16.10 Постер-шо
16.30 Х/ф "Тесс"
18.35 Кiнофайли
19.05
"Тесс"
ТОВ Х/ф
“Моноліт”
20.40 Фотосесiя
на
постійн
і
21.00 Х/ф "Зло"
тимчасов
23.00 Т/с "Стар Тре "
робот
потрібні:
00.05
Опiвнiчна
спе а
01.10
Х/ф "Двiйни
— водій
ат. С" Е;
03.10
— в аХ/ф
н т а"Хан
ж н има"и ;

ТОНІС

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК “УКРАЇНА”

06.00 Кл б-700
06.40, 07.40, 08.40, 18.40,
20.40, 23.40, 02.40 24 одини
07.10, 08.10 Свiт, я ий шо є
07.55 Бан нота
08.05 Нер хомiсть
09.10, 19.40 П'ятий вимiр
10.10, 14.40 Свiт природи
ВВС
11.05 Мiста свiт
11.40, 22.15, 02.15 Свiтсь i
хронi и
12.00, 21.20 Шо Опри
Вiнфрi
13.05, 05.35 Най расивiшi
б дин и свiт
13.35, 04.45 Дивнi свята свiт
15.40, 01.00 Найза ад овiшi
мiсця свiт
16.10, 19.15 Невiдома
планета
16.35, 22.40 Таємницi вiйни
17.35, 03.05 Невiдомi живi
об'є ти
00.10, 03.55 Т/с "С то
ан лiйсь i вбивства"

05.25 Т/с "Незаймана"
06.15 Фа ти
06.45 М/с "Свiт фантазiй Тоша"
07.15 М/с "Флiппер i Лопа а"
07.45, 08.45 Фа ти
08.10, 12.20, 13.05 Каламб р
09.10 Т/с "Марш
Т рець о о"
10.10 Т/с "А ентство
"Мiсячне сяйво"
11.10 Т/с "Каменсь а"
12.45 Фа ти
13.20 Т/с "Квантовий
стрибо "
14.20 Т/с "Щит"
15.25 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"
21.00 Т/с "Бальза iвсь ий
вi , або Усi чолові и сво..."
22.00 Х/ф "Щось"

06.00 Добро о ран !
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
04.00 Новини
10.10 Малахов +
11.15, 02.00 Лолiта. Без
омпле сiв
12.15 Дете тиви
13.00 Iншi новини
13.25, 01.30 Контрольна
за пiвля
14.15, 20.30 Нехай оворять
15.05, 22.25 Т/с "Сестри
по ровi"
16.05 Федеральний с ддя
17.25 Поза за оном
17.55, 23.45 Т/с "5
хвилин до метро"
18.55, 03.05 Т/с "Любов
я любов"
20.00, 01.00 Час
21.20 Д/ф "Батальйон
перевертнiв"
23.30 Нiчнi новини
04.05 Поза за оном
04.35 Зiр и на льод

06.10, 18.45 Київсь ий час
06.20, 09.55, 12.35, 13.55,
23.55, 00.35 О ляд преси
06.30, 07.10, 08.10, 12.20,
22.40, 00.15 Бiзнес-час
07.00 — 09.00 Час новин.
07.50, 01.20 Автопiлотновини
09.30, 23.25, 05.35 Час-тайм
10.00 — 18.00 Час новин.
10.15 Час оментарiв
10.55 — 17.55 IнфоВi но.
11.15, 19.30, 20.10, 02.30,
03.10 Новий час
11.40, 15.50 Це — У раїна!
13.15 Особисте життя
полiти iв
14.15, 15.20 5 елемент
16.15 У раїнсь а
незалежнiсть
17.15 Територiя за он
18.15 Вiд рита зона
19.00, 02.00 IнфоВечiр
19.20, 02.20 Час е ономi и
20.00, 22.30, 23.00, 00.00,
00.40, 01.25, 03.00, 05.25
Час новин
21.00, 04.00 Час
22.00, 04.50 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 А. Фрейндлiх. Не
та а, я сi
10.25 С ботнiй вечiр
12.15 Х/ф "Повернення
резидента"
13.35 Т/с "Повернення
М хтара"
15.00 Iнстин т бивати
16.00 Непояснене.
Спонтанне за орання
людей
17.00 Ш ачi. Аномальна
зона. Слiдами зни лої
е спедицiї
18.00 Вi на
18.15 Т/с "К ла iн i
партнери"
18.50 Х/ф "Життя одне"
21.00 Правила життя.
Армiйсь а дiдiвщина
22.00 Вi на
22.25 Т/с "Се ретнi
матерiали"
23.25 Мюнхен. Справжнi
вбивцi

06.10 Т/с "Динотопiя"
06.55, 07.10, 07.35, 08.15
Пiдйом!
07.00 М/с "Злю и-бобри"
07.45, 15.25 Обш i побачення
08.30 Т/с "Сабрина — юна
вiдьма"
09.15 Т/с "Ст денти-2"
10.25 Т/с "Кобра-11"
11.30 Х/ф "Третє бажання"
13.30, 19.00, 00.00 Репортер
13.55 М/с "Злю и-бобри"
14.55 Т/с "Сабрина — юна
вiдьма"
15.55 Т/с "Я я з стрiв твою
матiр"
16.25 Т/с "Моя
амери ансь а нянь а"
17.00 Т/с "Джоан з Ар адiї"
18.00 Т/с "Т ристи"
19.15, 00.15 Спортрепортер
19.25 Т/с "Ст денти-2"
20.25 Побачити все!
21.00 Т/с "Солдати-8"
22.00Х/ф"Усiм жи и— озли"
00.25 Банзай-ТБ
00.55 Х/ф "Яйця р то"

05.00 Х/ф "Три товст ни"
06.30 Подiї
07.20 Срiбний апельсин
07.50 Усмiхнися
09.00 Ф тбол в особах
09.40 Фабри а мор
10.40 Т/с "У пош ах
апiтана Гранта"
12.00 ТБ-про рама
13.00, 17.00 Подiї
13.30 Х/ф "Весiльна
вечiр а"
15.30 Подiї
16.00 Срiбний апельсин
17.40 Т/с "Жiн а
дзер алi"
18.40 Фабри а мор
19.40 Щиросердне
зiзнання
21.00 Подiї
21.35 Подiї. Спорт
21.50 Х/ф "Щасливчи
Гiлмор"
00.00 Подiї свiтi
00.25 Х/ф "Повернення
рай"
02.30 Подiї
02.50 Подiї. Спорт
03.00 Телетеатр
04.00 Подiї
04.20 Подiї. Спорт
04.30 Т/с "У пош ах
апiтана Гранта"

К плю три імнатн

вартир

в це ляном б дин
власни а.
Телефони: 5-22-33, 8-(067)509-30-52. №522

РТР-ПЛАНЕТА

07.00 ТК "Вiстi"
10.00, 18.15, 01.30 Т/с
"Приречена стати зiр ою"
10.45, 20.00, 02.15 Т/с
"Вовчиця"
11.30 Ю. Маз ро . Незаб тнi
олоси
12.05, 20.45, 03.55 Т/с
"Майстер i Мар арита"
13.00, 16.00, 19.00, 03.00 Вiстi
13.20, 16.20, 19.45, 03.40 Вiстi.
Мос ва
13.35 Х/ф "Особистi рах н и"
14.55 М льтфiльм
15.10, 23.40, 05.00 Новини
льт ри
15.30, 06.00 Петерб р . Час i
мiсце
16.35 Цiл й мене мiцнiше
17.25, 00.40 Приватне життя
21.35 Вiстi. С.-Петерб р
21.50, 05.20 Т -104. Останнi
— в о д і й а в т о н а - слова льотчи а К знєцова
22.40 Апо риф
вантаж вача;
23.20, 04.45 Вiстi +
З/п 1500-2000 рн.
00.00, 06.25 Театральний
Тел: (04496)5-38-80. №471 лiтопис

ЧЕТВЕР 21 ВЕРЕСНЯ 2006 РОКУ
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Телепро рама
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УТ-1

1+1

ІНТЕР

ТРК ”КИЇВ”

06.00 Добро о ран ,
У раїно!
06.10, 06.30, 07.00, 08.00
Новини
06.55 Глоб с У раїни
07.10 Ера бiзнес
09.00, 18.45, 21.40
Дiловий свiт
09.20 Т/с "Мач ха"
10.05 Т/с "Оль а
Сер iївна"
11.20 Життя триває
12.00, 15.00, 18.30, 21.00
Новини
12.15, 19.00 Д/с
"Захисни и ди их тварин"
12.45 Сл жба розш
дiтей
13.15 В остях Д.
Гордона
14.05 Територiя безпе и
15.20 М/с "Черепаш им танти нiндзя-2"
16.35 Т/с "Мiй
най ращий др —
приб лець"
17.05 Т/с "Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
19.30 Т/с
"Спецпiдроздiл"
20.30 Вечiрня аз а
20.45 Ме алот
21.25 Точ а зор
22.05 Подат овий а ент
22.25 Парламентсь ий
день
22.40 Сит ацiя
22.50 С перлото. Трiй а. Кено

06.30 Снiдано з 1+1
07.00 М/с "Р салонь а"
08.00 Т/с "Мiс Офiс"
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 "Любов я
протистояння"
13.00 Т/с "Сестри по
ровi"
14.00, 19.30 ТСН
14.20 Т/с "Усе враховано"
15.20 Т/с "Усi жiн и —
вiдьми"
16.20, 03.10 Сiмейнi справи
17.20 Т/с "Петя
Блис чий"
18.20 Т/с "Повернення
М хтара-3"
20.10 Т/с "5 хвилин до
метро"
21.15 Т/с "Сестри по ровi"
22.20 Х/ф "Бi борд"
01.00, 06.10 Сл жба розш
дiтей
01.05 Т/с "Джоннi Зеро"
02.00 Т/с "Петя
Блис чий"

06.00 Рано
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 ВВС
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 "Бiзнес на родах"
00.00 Подробицi
00.30 Перша е спедицiя
05.00 Ши анемо!

06.00, 08.00 У центрi ва и
07.30, 15.30, 17.30, 20.30,
23.30 СТН
08.10, 18.50 Свiт бiзнес
08.15 М льтфiльм
08.30, 12.00 М/с "При оди
Боле а i Льоле а"
08.40, 12.10 М/с "При оди
Ре са"
09.10 Дiм живих iсторiй
09.30 Х/ф "Дiти Дон
Кiхота"
11.10, 15.40 Т/с "Жiн а з
ароматом ави"
12.20 Х/ф "Подар но до
Рiздва"
14.00 Х/ф "Любов'ю за
любов"
16.30 М зи а
17.00 Молодiжна сл жба
17.50 Форм ла здоров'я
18.20, 23.50 Д/с
"Енци лопедiя таємниць"
19.00 У центрi ва и.
Цивiльнi сл хання. Проблеми
ом нальних тарифiв
21.00 Х/ф "Шлях зброї"
23.00 Чорний вадрат
00.20 Т/с "Аш"
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06.00 Кл б-700
06.40, 07.40, 08.40, 18.40,
20.40, 23.40, 02.40 24 одини
07.00, 07.50, 08.55, 19.00,
00.00, 03.00 24 одини.
Спорт
07.10, 11.05 Мiста свiт
07.55 Бан нота
08.05 Нер хомiсть
08.15 Свiт, що шо є
09.10, 19.40 П'ятий вимiр
10.10, 14.40 Свiт природи
ВВС
11.40, 22.15, 02.15 Свiтсь i
хронi и
12.00, 21.20 Шо Опри
Вiнфрi
13.05, 05.35 Най расивiшi
б дин и свiт
13.35, 04.45 Дивнi свята свiт
15.40, 01.00 Найза ад овiшi
мiсця свiт
16.10, 19.15 Невiдома
планета
16.35, 22.40 Таємницi вiйни
17.35, 03.05 Невiдомi живi
об'є ти
00.10, 03.55 Т/с "С то
ан лiйсь i вбивства"
01.25 М/с "Р ба и"

05.20 Т/с "Незаймана"
06.15 Фа ти
06.30, 07.50 Дiловi фа ти
06.40, 08.35 300 се / од
07.15 М/с "Флiппер i
Лопа а"
07.45 Фа ти
08.10, 12.20, 13.05
Каламб р
08.45, 12.45 Фа ти
09.10 Т/с "Марш
Т рець о о"
10.10 Т/с "А ентство
"Мiсячне сяйво"
11.10 Т/с "Каменсь а"
13.15 Т/с "Квантовий
стрибо "
14.20 Т/с "Щит"
15.25 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"
19.50 Т/с "В лицi
розбитих лiхтарiв"
21.00 Т/с
"Бальза iвсь ий вi , або
Усi чолові и сво..."
22.00 Х/ф "Керрi"
01.00, 03.20 Фа ти
01.30 Х/ф "Генрiх VIII"
03.40 Х/ф "Вi но"
04.20 Х/ф "Дже Восьмьор iн
— амери анець"

06.00 Добро о ран !
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
04.00 Новини
10.10 Малахов +
11.15, 02.00 Лолiта. Без
омпле сiв
12.15 Дете тиви
13.00 Iншi новини
13.25, 01.30 Контрольна
за пiвля
14.15, 20.30 Нехай оворять
15.00, 22.25 Т/с "Сестри по
ровi"
16.00 Федеральний с ддя
17.25 Поза за оном
17.55, 23.45 Т/с "5 хвилин до
метро"
18.50, 03.05 Т/с "Любов я
любов"
20.00, 01.00 Час
21.20 В. Соломiн. Останнi 24
одини
23.30 Нiчнi новини
04.05 Поза за оном
04.30 Смiшнi люди

УТ-1

1+1

ІНТЕР

06.00 Добро о ран ,
У раїно!
06.10, 06.30, 07.00, 08.00
Новини
09.00, 18.45, 21.25
Дiловий свiт
09.15 Т/с "Мач ха"
10.00 Т/с "Оль а
Сер iївна"
11.20 Життя триває
12.00, 15.00, 18.30, 21.00
Новини
12.15, 19.00 Д/с
"Захисни и ди их тварин"
12.45 Сл жба розш
дiтей
13.15 Ваш вихiд!
14.05 613. Єврейсь а
про рама
15.15, 16.10 М льтфiльм
15.45 Iнди о
16.35 Т/с "Мiй
най ращий др —
приб лець"
17.05 Т/с "Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
19.30 Т/с
"Спецпiдроздiл"
20.35 Вечiрня аз а
21.35 Спорт
21.55 Толо а
22.40 Парламентсь ий
день
22.55 Трiй а. Кено

06.30 Снiдано з 1+1
07.00 М/с "Р салонь а"
08.00 Т/с "Мiс Офiс"
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 "Любов я
протистояння"
13.00 Т/с "Сестри по ровi"
14.00 ТСН
14.20 Т/с "Др зi"
15.20 Т/с "Усi жiн и —
вiдьми"
16.20, 03.05 Сiмейнi справи
17.20 Т/с "Петя Блис чий"
18.20 Т/с "Повернення
М хтара-3"
19.30 ТСН
20.10 Т/с "5 хвилин до
метро"
21.15 Т/с "Сестри по ровi"
22.20 Х/ф "Перевертнi"
00.15 ТСН
01.00, 06.20 Сл жба розш
дiтей
01.05 Т/с "Мiж раєм i
пе лом-2"

ТОНІС
06.00 Кл б-700
06.40, 07.40, 08.40, 18.40,
20.40, 23.40, 02.40 24 одини
07.10 Мiста свiт
07.55 Бан нота
08.05 Нер хомiсть
08.15 Свiт, що шо є
09.10, 19.40 П'ятий вимiр
10.10, 14.40 Свiт природи
ВВС
11.05 Мiста свiт
11.40, 22.15, 02.15 Свiтсь i
хронi и
12.00, 21.20 Шо Опри
Вiнфрi
13.05, 05.35 Най расивiшi
б дин и свiт
13.35, 04.45 Дивнi свята свiт
15.40, 01.00 Найза ад овiшi
мiсця свiт
16.05, 19.15 Невiдома
планета
16.35, 22.40 Таємницi вiйни
17.35, 03.05 Невiдомi живi
об'є ти
00.10, 03.55 Т/с "С то
ан лiйсь i вбивства"

Виш ород

06.00
Е НСа
Т Ендтре
Р - Ф ІиЛ Ь М
ТЕТ
07.10 Дитячий сеанс
06.00 Са ндтре и
06.30, 11.30, 18.00, 23.00
Дивись!
07.10 Дитячий сеанс
07.00 М/с "Черепаш и08.40 Кiнофайли
нiндзя"
09.10 Х/ф
07.30, 12.00, 19.30, 23.30
"Непiдс дний"
Дiм-2
08.30 Т/с "Першi
11.05 Фотосесiя
поцiл н и"
11.40 Х/ф "Час лiтати"
09.00 Т/с "Сто добрих
13.30 Кiнофайли
справ Еддi Ма -Да да"
14.00 Х/ф "Тесс"
09.30 Вели е прання
10.30 Т/с "Район
15.55 Фотосесiя
Мелро з"
16.25 Х/ф "Тесс"
13.00 М/с "Веселi мелодiї"
18.20 Кiнофайли
14.00, 20.30 М льтфiльм
15.00 М/с "Малень i
18.40 Х/ф
с пер ерої"
"Кентервiльсь ий
15.30 М/с "Соба ипривид"
пожежни и"
20.40 Хiт-парад
16.00 Єралаш
16.30 Т/с "Сто добрих
21.00 Х/ф "Нi ди
справ Еддi Ма -Да да"
бi ти"
17.00 Т/с "Район
22.55 Т/с "Стар Тре "
Беверлi-Хiллз"
18.30 Т/с "Зоряний шлях 00.00 Опiвнiчна спе а
"Вояджера"
01.10 Х/ф "Зло"
21.00 Голод
03.05 Х/ф
22.00 Вi на
"Непiдс дний"
00.00 Т/с "Район
04.30 Х/ф "Час лiтати"
Беверлi-Хiллз"

РТР-ПЛАНЕТА
07.00 ТК "Вiстi"
10.00, 18.15, 01.30 Т/с
"Приречена стати зiр ою"
10.45, 20.00, 02.15 Т/с
"Вовчиця"
11.30 До ментальна
амера
12.05, 20.45, 03.55 Т/с
"Майстер i Мар арита"
13.00, 16.00, 19.00, 03.00
Вiстi
13.20, 16.20, 19.45, 03.40
Вiстi. Мос ва
13.35 Х/ф "Пробач —
прощавай!"
14.45 М льтфiльм
15.10, 23.40, 05.00 Новини
льт ри
15.30, 06.00 Хто там...
16.35 В. Похльоб iн. Смерть
лiнара
17.25, 00.40 Приватне життя
21.35 Вiстi. С.-Петерб р
21.50, 05.20 I. Бабель.
Фатальний три тни
22.40 Романти а романс
23.20, 04.45 Вiстi +
00.00, 06.25 Театральний
лiтопис
00.30 Вiстi. Спорт

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК”УКРАЇНА”

05.30 Ран овий ви раш
07.00 Вi на
07.15 Т/с
"Афромос вич"
08.00 Вi на
08.15 Правила життя.
Армiйсь а дiдiвщина
10.30 Х/ф "Життя одне"
12.40 Х/ф "Повернення
резидента"
13.55 Т/с "Повернення
М хтара"
15.00 Iнстин т бивати
15.55 Ф тбол. К бо
У раїни. "Ол ом" —
"Динамо" (К)
18.00 Вi на
18.15 Т/с "К ла iн i
партнери"
19.00 Х/ф "Фантомас проти
С отланд-Ярда"
21.00 Спецрозслiд вання.
Кримiнал на доро ах
22.00 Вi на
22.25 Т/с "Се ретнi
матерiали"
23.25 Пiймати Усам Бен
Ладена
00.35 Вi на. Спорт

07.50, 15.25 Обш i
побачення
08.30 Т/с "Сабрина —
юна вiдьма"
09.20 Т/с "Ст денти-2"
10.25 Т/с "Кобра-11"
11.35 Х/ф "Старий iлер"
13.30, 19.00, 00.20, 04.30
Репортер
13.55 М/с "Злю и-бобри"
14.25 М/с "При оди В дi i
йо о др зiв"
14.55 Т/с "Сабрина —
юна вiдьма"
15.55 Т/с "Я я з стрiв
твою матiр"
16.25 Т/с "Моя
амери ансь а нянь а"
17.00 Т/с "Джоан з
Ар адiї"
18.00 Т/с "Т ристи"
19.15, 00.35
Спортрепортер
19.25 Т/с "Ст денти-2"
20.25 Побачити все!
21.00 Т/с "Солдати-8"
22.00 Х/ф "Усi без
тями вiд Мерi"
00.45 Ди i хлопцi
01.10 Х/ф "Депресiя
Манхеттенi"
03.00 Сл жба розш
дiтей

06.00 До . фiльм
06.30 Подiї
07.20 Срiбний апельсин
07.50 Т/с "Жiн а дзер алi"
09.00 Щиросердне зiзнання
09.45 Фабри а мор
10.30 Т/с "У пош ах
апiтана Гранта"
12.00 Щиросердне зiзнання
13.00 Подiї
13.15 Подiї. Спорт
13.30 Х/ф "Щасливчи
Гiлмор"
15.30 Подiї
16.00 Срiбний апельсин
17.00 Подiї
17.30 Фабри а мор
17.55 Ф тбол. К бо
У раїни. "Явiр" — "Шахтар"
20.00 Щиросердне зiзнання
21.00 Подiї
21.40 VIP — ви iдно, цi аво,
престижно
21.50 Х/ф "Зiт нення"
00.00 Подiї свiтi
00.25 Х/ф "Любов до
рошей"
02.30, 04.00 Подiї
03.00 Телетеатр
04.30 Т/с "У пош ах
апiтана Гранта"

ТРК ”КИЇВ”

ТЕТ

ЕНТЕР-ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

06.00 Рано
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 ВВС
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 "Бiзнес на поло ах"
00.00 Подробицi
00.30 Перша е спедицiя
05.00 Усе для тебе

06.00, 19.00 У центрi ва и
07.30, 15.30, 17.30, 20.30,
23.30 СТН
08.00, 18.50 Свiт бiзнес
08.15, 17.00 М льтфiльм
08.30, 12.00 М/с "При оди
Боле а i Льоле а"
08.40, 12.10 М/с "При оди
Ре са"
09.00 Дiм живих iсторiй
09.30 Х/ф "Любов'ю за
любов"
11.10, 15.40 Т/с "Жiн а з
ароматом ави"
12.20 М/ф "Лапландсь i аз и"
13.30 Дивосвiт дитинства
14.00 Х/ф "Таємниця
записни а"
16.30 Перлини ласичної
м зи и
17.50 М зи а
18.10 Корисна розмова
18.20, 23.50 Д/с "Енци лопедiя
таємниць"
21.00 Х/ф "Останнiй
провiд"
23.00 Форм ла здоров'я
23.20 Вiсни роботодавця
00.20 Х/ф "Шлях зброї"

06.30, 11.30, 18.00, 23.00
Дивись!
07.00 М/с "Черепаш инiндзя"
07.30, 12.00, 19.30, 23.30
Дiм-2
08.30 Т/с "Першi
поцiл н и"
09.00 Т/с "Сто добрих
справ Еддi Ма -Да да"
09.30 Вели е прання
10.30 Т/с "Район
Мелро з"
13.00 М/с "Веселi
мелодiї"
14.00, 20.30 М льтфiльм
15.00 М/с "Малень i
с пер ерої"
15.30 М/с "Соба ипожежни и"
16.00 Єралаш
16.30 Т/с "Сто добрих
справ Еддi Ма -Да да"
17.00 Т/с "Район
Беверлi-Хiллз"
18.30 Т/с "Зоряний
шлях "Вояджера"
21.00 Голод
22.00 Вi на
00.00 Т/с "Район
Беверлi-Хiллз"

06.00 Са ндтре и
07.10 Дитячий сеанс
08.40 Кiнофайли
09.10 Х/ф "Пiснi моря"
11.05 Хiт-парад
11.40 Х/ф
"Кентервiльсь ий
привид"
13.25 Кiнофайли
13.40 Х/ф "Осiнь"
15.25 Хiт-парад
16.00 Х/ф "Фонтан"
17.55 Кiнофайли
18.15 Х/ф "Бранцi
небес"
20.40 Завтрашнє iно
21.00 Х/ф "Смiттяр"
22.50 Т/с "Стар Тре "
00.00 Опiвнiчна спе а
01.05 Х/ф "Нi ди
бi ти"
02.50 Х/ф "Пiснi моря"
04.30 Х/ф "Осiнь"

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

05.25 Т/с "Незаймана"
06.15 Фа ти
06.30, 07.50 Дiловi фа ти
06.40, 08.35 300 се / од
06.45 М/с "Свiт фантазiй Тоша"
07.15 М/с "Флiппер i Лопа а"
07.45 Фа ти
08.10, 12.20, 13.05 Каламб р
08.45 Фа ти
09.10 Т/с "Марш
Т рець о о"
10.10 Т/с "А ентство
"Мiсячне сяйво"
11.10 Т/с "Каменсь а"
12.45 Фа ти
13.15 Т/с "Квантовий
стрибо "
14.20 Т/с "Щит"
15.25 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"
19.50 Т/с "В лицi розбитих
лiхтарiв"
20.50 Т/с "Бальза iвсь ий
вi , або Усi чолові и сво..."
22.00 Х/ф "Ретро рад"
00.00 Фа ти
00.35 Х/ф "Генрiх VIII"

06.00 Добро о ран !
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
04.00 Новини
10.10 Малахов +
11.15, 02.00 Лолiта. Без
омпле сiв
12.15 Дете тиви
13.00 Iншi новини
13.25, 01.30 Контрольна
за пiвля
14.15, 20.30 Нехай оворять
15.00, 22.25 Т/с "Сестри
по ровi"
16.00 Федеральний с ддя
17.25 Поза за оном
17.55, 23.45 Т/с "5 хвилин
до метро"
18.55, 03.05 Т/с "Любов
я любов"
20.00, 01.00 Час
21.20 Людина i за он
23.30 Нiчнi новини
04.05 Поза за оном
04.30 Найвеселiший онцерт

06.10, 18.45 Київсь ий час
06.20, 09.55, 12.35, 13.55,
23.55, 00.35 О ляд преси
06.30, 07.10, 08.10, 12.20,
22.40, 00.15 Бiзнес-час
06.40, 07.40, 08.40, 20.50,
07.00 —09.00 Час новин.
07.50, 01.20 Автопiлот-новини
09.30, 23.25, 05.35 Час-тайм
10.00 — 18.00 Час новин.
10.15 Час оментарiв
10.55 — 17.55 IнфоВi но.
11.15, 19.30, 20.10, 02.30,
03.10 Новий час
11.40, 15.50 Це — У раїна!
13.15 У раїнсь а незалежнiсть
14.15, 15.20 5 елемент
16.15 У раїнсь ий п'єдестал
17.15 Не перший по ляд
18.15 Перший вiддiл
19.00, 02.00 IнфоВечiр
19.20, 02.20 Час е ономi и
20.00, 22.30, 23.00, 00.00,
00.40, 01.25, 03.00, 05.25 Час
новин
21.00, 04.00 Час
22.00, 04.50 За рита зона
00.50 Ко тейль

06.10, 18.45 Київсь ий час
06.20, 09.55, 12.35, 13.55,
23.55, 00.35 О ляд преси
06.30, 07.10, 08.10, 12.20,
22.40, 00.15 Бiзнес-час
07.00 — 09.00 Час новин.
07.50, 01.20 Автопiлотновини
09.30, 23.25, 05.35 Частайм
10.00 — 18.00 Час новин.
10.15 Час оментарiв
10.55 — 17.55 IнфоВi но.
11.15, 19.30, 20.10, 02.30,
03.10 Новий час
11.40, 15.50 Це — У раїна!
13.15 Драйв
14.15, 15.20 5 елемент
16.15 "Арсенал"
17.15 Доро ами раїнцiв
18.15 Чи на п'ять?
ВІДКРИТО АПТЕКУ 19.00, 02.00 IнфоВечiр
19.20, 02.20 Час е ономi и
в м. Виш ороді,
20.00, 22.30, 23.00, 00.00,
в л. Набережна, 12/9. 00.40, 01.25, 03.00, 05.25
Оптові ціни. Прийом Час новин
21.00, 04.00 Час
замовлень на лі и
22.00, 04.50 Перший вiддiл
за тел. 54-9-32 №469 00.50 Рестораннi новини

05.30 Ран овий ви раш
07.00 Вi на
07.15 Т/с
"Афромос вич"
08.00 Вi на
08.15 Спецрозслiд вання.
Кримiнал на доро ах
10.00 Х/ф "Фантомас
проти С отланд-Ярда"
12.05 Х/ф "Зайчи "
13.50 Т/с "Повернення
М хтара"
15.00 Iнстин т бивати
16.00 Непояснене. Дивнi
зни нення
17.00 Ш ачi. С арби
тамплiєрiв. Бран а царицi
Анни
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.
Повiтрянi пiрати
22.00 Вi на
22.25 Т/с "Се ретнi
матерiали"
23.25 Повiтряний
тероризм. Тривалий рейс
00.45 Вели а п'ятiр а

07.00 ТК "Вiстi"
10.00, 18.15, 01.30 Т/с
"Приречена стати зiр ою"
10.45, 20.00, 02.15 Т/с
"Вовчиця"
11.30 Чорнi дiри. Бiлi плями
12.05 Т/с "Майстер i
Мар арита"
13.00, 16.00, 19.00, 03.00
Вiстi
13.20, 16.20, 19.45, 03.40
Вiстi. Мос ва
13.35 Х/ф "Я а вас
смiш а"
15.10, 23.40, 05.00 Новини
льт ри
15.30, 06.00 Мiднi тр би
16.35 Геор iй Переможець
17.25, 00.40 Приватне життя
20.45, 03.55 М. Б л а ов.
Романи i доля
21.35 Вiстi. С.-Петерб р
21.50, 05.20 Чортове олесо
А. Бабаджаняна
22.40 Епiзоди
23.20, 04.45 Вiстi +
00.00, 06.25 Театральний
лiтопис

06.00 Д/ф "Росiйсь а дивiзiя
ТРК “УКРАЇНА”
SS"
06.00 Д/ф "Темнi очi безоднi"
06.10 Т/с "Динотопiя"
06.30 Подiї
06.55, 07.10, 07.35, 08.15
07.20 Срiбний апельсин
Пiдйом!
07.50 Усмiхнися
07.00, 13.55 М/с "Злю ибобри"
09.00 Щиросердне зiзнання
07.50, 15.25 Обш i
09.40 М льтфiльм
побачення
10.00 Фабри а мор
08.30, 14.55 Т/с "Сабрина
12.10 ТБ-про рама
— юна вiдьма"
13.00 Подiї
09.10 Т/с "Ст денти-2"
13.30 Концерт
10.20 Т/с "Кобра-11"
15.30 Подiї
11.25 Х/ф "Притя ання
16.00 Срiбний апельсин
либини"
17.00 Подiї
13.30, 19.00, 00.00, 04.30
17.40 Т/с "Жiн а
Репортер
14.25 М/с "При оди В дi i йо о дзер алi"
18.40 Фабри а мор
др зiв"
19.40 Щиросердне зiзнання
15.55 Т/с "Я я з стрiв
твою матiр"
21.00 Подiї
16.25 Т/с "Моя
21.50 Х/ф "План етт i Ма амери ансь а нянь а"
Лейн"
17.00 Т/с "Джоан з Ар адiї" 00.00 Подiї свiтi
18.00 Т/с "Т ристи"
00.20 Х/ф "Зiт нення"
19.15, 00.15 Спортрепортер
02.30 Подiї
19.25 Т/с "Ст денти-2"
03.00 Телетеатр
20.25 Побачити все!
04.30 Подiї
21.00 Т/с "Солдати-8"
05.00 Портрети ди ої
22.00 Х/ф "У шо тiль и
природи
дiвчата"
05.30 Д/ф "Охоронцi"
00.20 Швид ий ол!

НОВИЙ КАНАЛ

Виш ород
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1+1

06.00 Добро о ран ,
У раїно!
07.55, 08.25 Православний
алендар
08.20 Ш ола танцю
08.45 Ран овi поради
09.00, 18.45, 21.25 Дiловий
свiт
09.15 Т/с "Мач ха"
10.00 Т/с "Оль а Сер iївна"
11.20 Життя триває
11.40 Надвечiр'я
12.00, 15.00, 18.30, 21.00
Новини
12.15 Д/с "Захисни и ди их
тварин"
13.05 Живе ба атство У раїни
13.25 Толо а
14.15 Край
15.20 М льтфiльм
15.40 Мiстеч о Надiя
16.00 Кро до зiро
16.30 Т/с "Мiй най ращий
др -- приб лець"
17.05 Т/с "Мач ха"
18.00 У раїнсь ий вимiр
18.55 Ф тбол. У раїна.
"Ворс ла" — "Динамо" (К)
21.50 Ваш вихiд!
22.40 Парламентсь ий день
22.55 Трiй а. Кено
23.00 Пiдс м и
23.35 Абзац
23.55 Темни
00.35 Д/ф "CiA 2015"

06.30 Снiдано з 1+1
07.00 М/с "Р салонь а"
08.00 Т/с "Мiс Офiс"
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 "Любов я
протистояння"
13.00 Т/с "Сестри по
ровi"
14.00 ТСН
14.20 Т/с "Др зi"
15.20 Т/с "Усi жiн и —
вiдьми"
16.20, 03.10 Сiмейнi справи
17.20 Т/с "Петя
Блис чий"
18.20 Т/с "Повернення
М хтара-3"
19.30 ТСН
20.10 Т/с "5 хвилин до
метро"
21.15 Т/с "Сестри по
ровi"
22.20 Х/ф "Смертельна
зброя-4"
01.00 ТСН

ICTV

ТОНІС

1+1
07.00 Бо атирсь i i ри
08.00 Прихована амера
09.00 Хто там?
10.00 М/с "Чiп i Дейл
поспiшають на допомо "
10.30 М/с "Качинi iсторiї"
11.00 Смачна раїна
12.00 Кiно деталях
13.00 Сховане життя
13.30 Концерт "Хорошi
жарти"
15.15 Ближче до зiро
16.15 Єралаш
16.30 Найроз мнiший
18.15 Т/с "Хто домi
хазяїн?"
19.30 ТСН
20.10 Криве дзер ало
22.15 Х/ф "Люди
чорном "

06.00 Ран ова молитва
06.10 Пiдс м и
06.40 Абзац
06.50 Темни
07.35 Справа честi
08.15 Форсайт
08.30 Д/ф "По ров"
09.05 Дитячий в/ он рс
"Євробачення-2006"
09.40 Пани нахаби
10.05 Хто домi хазяїн?
10.35 Живе ба атство У раїни
11.05 М зи а
11.35 Вихiднi по- раїнсь и
12.00 Чотири стiни
12.30 Кордон
12.50 На проб
13.05 Парламент
14.00 Контрольний па ет
14.35 Здорово
15.00 Перехрестя
15.35 Х/ф "Захар Бер т"
17.15 Наша пiсня
18.05 Рада
18.35 М льтфiльм
19.10 Фiнал. Дитячий
в/ он рс "Євробачення2006"
20.40 Ме алот
21.00 Новини
21.20 Спорт
21.40 Доро а додом
22.15 Реверс
22.40 Сл жба розш дiтей
22.50 С перлото. Трiй а. Кено
23.00 Подiї свiт . Пiдс м и
23.35 Енер опанорама

Продам недоро о а/м
Газ53 в арном стані,
на ход .
с. Нові Петрівці,
Леніна 283 №508

ТОНІС

ICTV

07.25 Прилади i механiзми
07.50 Планета ри
08.25 Усiма широтами
08.50 Вели а планета
09.25 Листiв и
10.05, 15.15 Мiста свiт
10.40 Свiт природи ВВС
11.50 Реальна про рама
12.30 Е стремi с
12.45 Безстрашнi
13.20 Свiт, що шо є
13.50 Тварини, що зни ли
XX столiттi
14.15 Пiдводний свiт
14.50 Унiверситет дизайн
15.45 Грандiознi б дiвлi
16.45 Шо Опри Вiнфрi
17.40 Спецпрое т
18.10 Се рети археоло iї
18.45 Про лян и з
архiте торами
19.15 Вели i
20.15 Ци л. Iсторичнi
розслiд вання
21.00 Х/ф "Останнiй
р їз"
22.55 Дива и
23.30 Т/с "Парф ми
мин ло о"

05.55 Фа ти
06.15 Свобода слова
08.10 Автопар
08.50 С пернянь а
09.50 М/ф "Астерi с проти
Цезаря"
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 "Гер лес"
18.45 Фа ти
19.05 Квартирне питання
19.55 Х/ф "Смо iн "
22.15 Бо с. Бiй за звання
iнтер онтинентально о
чемпiона. WBC. З.
Байсан ров — М. А. Р бiо
23.15 Х/ф "Помста
мерцiв"
01.15 Х/ф "Охоронець"
"
власності
на нер хоме

Свідоцтво на право
майно, видано Ровівсь ою сільс ою радою
09.07.1996р. на ім’я ХВОСТЕНКА Івана
Мойсейовича, вважати недійсним.№520

16 вересня 2006 ро
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ІНТЕР

ТРК ”КИЇВ”

ТЕТ

ЕНТЕР-ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

06.00 Рано
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 ВВС
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 Ювiлей Л. Iзмайлова
01.00 Подробицi
01.30 Musichall. Концерт К.
Потрібні
Мiно
робітни и на
02.30 Перша е спедицiя.
шиномонтаж
Кiно
Тел. моб: 8(068) 351-91-13
04.15 М льтфiльм
5-70-70 №500

06.00 У центрi ва и
07.30, 15.30, 17.30, 20.30,
23.30 СТН
08.00, 18.50 Свiт бiзнес
08.15, 12.20, 16.40, 22.30
М льтфiльм
08.30, 12.00 М/с "При оди
Боле а i Льоле а"
08.40, 12.10 М/с "При оди
Ре са"
09.00 Дiм живих iсторiй
09.30 Х/ф "Таємниця
записної ниж и"
11.10, 15.40 Т/с "Жiн а з
ароматом ави"
13.00 Молодiжна сл жба
14.00 Х/ф "Слово для
захист "
17.00 Споживач
17.50 Подолання
18.20, 23.50 Д/с
"Енци лопедiя таємниць"
19.00 У центрi ва и. Час мера
21.00 Х/ф "Той, що
про рав"
23.00 Київ ласичний
00.20 Х/ф "Райд жна
доро а"

06.30, 11.30, 18.00, 23.00
Дивись!
07.00 М/с "Черепаш и-нiндзя"
07.30, 12.00, 19.30, 23.30 Дiм-2
08.30 Т/с "Першi поцiл н и"
09.00 Т/с "Сто добрих справ
Еддi Ма -Да да"
09.30 Вели е прання
10.30 Т/с "Район Мелро з"
13.00 М/с "Веселi мелодiї"
14.00, 20.30 М льтфiльм
15.00 М/с "Малень i
с пер ерої"
15.30 М/с "Соба и-пожежни и"
16.00 Єралаш
16.30 Т/с "Сто добрих справ
Еддi Ма -Да да"
17.00 Т/с "Район БеверлiХiллз"
18.30 Т/с "Зоряний шлях
"Вояджера"
21.00 Голод
22.00 Вi на
00.00 Т/с "Район БеверлiХiллз"

06.00 Са ндтре и
07.10 Дитячий сеанс
08.45 Кiнофайли
09.10 Х/ф "Чесний,
роз мний, неодр жений"
11.05 Завтрашнє iно
11.40 Х/ф "Ч жа бiла i
рябий"
13.30 Кiнофайли
14.00 Х/ф "Смiттяр"
15.50 Завтрашнє iно
16.25 Х/ф "Капелюх"
18.25 Кiнофайли
18.40 Х/ф "Лисиця"
20.35 Кiно алендар
21.00 Х/ф "Корольрибал а"
23.35 Т/с "Стар Тре "
00.40 Опiвнiчна спе а
01.50 Х/ф "Бранцi небес"
04.05 Х/ф "Чесний,
роз мний, неодр жений"
05.20 Х/ф "Морсь ий вов "

07.00 ТК "Вiстi"
10.00, 18.15, 01.30 Т/с
"Приречена стати зiр ою"
10.45, 20.00, 02.15 Т/с
"Вовчиця"
11.30 Епiзоди
12.05 М. Б л а ов. Романи i
доля
13.00, 16.00, 19.00, 03.00
Вiстi
13.20, 16.20, 19.45, 03.40
Вiстi. Мос ва
13.35 Х/ф "Пора
тай ово о пролiс а"
15.10 Новини льт ри
15.30 Паризь ий ж рнал
16.00 Вiстi
16.20 Вiстi. Пiвнiчний Кав аз
16.35 Моя срiбна ля
17.25 Мiсце з стрiчi
20.50 Дзер ало
21.05 Бать iвщина i долi
21.50, 03.55 Фестиваль
"Юрмала-2006"
23.20, 06.25 Театральний
лiтопис
23.45 Х/ф "Сива
ле енда"
05.25 Х/ф "Останнiй
шахрай"

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 Вi на
08.15 Слiдство вели.
По раб вання столiття
10.15 Незба ненно, але
фа т
11.25 Паралельний свiт
12.30 Х/ф "Мiй добрий
тато"
13.55 Т/с "Повернення
М хтара"
15.00 Iнстин т бивати
16.00 Непояснене.
Перевтiлення людей
17.00 У пош ах при од
18.00 Вi на
18.15 Т/с "К ла iн i
партнери"
19.00 Очевидець.
Неймовiрнi iсторiї
20.00 При оломшливi
ре орди свiт .
Найнебезпечнiшi професiї
21.00 Незба ненно, але
фа т
22.00 Вi на
22.25 Х/ф "Я о олош ю
вам вiйн "
00.20 Вi на. Спорт

06.10 Сл жба розш
дiтей
06.15 Т/с "Динотопiя"
07.00 Пiдйом!
07.05, 13.55 М/с "Злю ибобри"
07.50, 15.25 Обш i
побачення
08.30, 14.55 Т/с "Сабрина
— юна вiдьма"
09.05 Обережно, модерн!
09.20 Т/с "Ст денти-2"
10.30 Т/с "Кобра-11"
11.35 Х/ф "У шо тiль и
дiвчата"
13.30, 19.00, 00.10 Репортер
14.25 М/с "При оди В дi i
йо о др зiв"
15.55 Т/с "Я я з стрiв
твою матiр"
16.30 Т/с "Моя
амери ансь а нянь а"
17.05 Т/с "Джоан з
Ар адiї"
18.00 Т/с "Т ристи"
19.25 Т/с "Убивча сила-3"
20.35 Побачити все!
21.10 Х/ф "Зар чни "
23.40 Се с

06.00 Д/ф "Охоронцi"
06.30 Подiї
07.20 Срiбний апельсин
07.50 Т/с "Жiн а
дзер алi"
09.00 Щиросердне зiзнання
09.40, 05.50 М льтфiльм
10.00 Фабри а мор
11.00 Д/ф "Чорний пояс"
12.10 Щиросердне зiзнання
13.00 Подiї
13.30 Х/ф "Смо i i
Бандит-2"
15.30 Подiї
16.00 Срiбний апельсин
17.00 Подiї
17.40 Т/с "Жiн а
дзер алi"
18.40 Х/ф "Принцеса на
бобах"
21.00 Подiї
21.40 VIP — ви iдно, цi аво,
престижно
21.50 Концерт
23.20 Ф тбол в особах
00.00 Подiї свiтi
00.25 Х/ф "План етт i
Ма -Лейн"

06.10, 18.45 Київсь ий час
06.00 Кл б-700
05.20 Т/с "Незаймана"
06.00 Добро о ран !
06.40. 07.40, 08.40, 18.40,
06.10 Сл жба розш
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 06.20, 09.55, 12.35, 13.55,
23.55, 00.35 О ляд преси
20.40, 23.40, 02.40 24 одини дiтей
Новини
06.30, 07.10, 08.10, 12.20,
07.00, 07.50, 08.55, 19.00,
06.15 Фа ти
10.10 Малахов +
22.40, 00.15 Бiзнес-час
00.00, 03.00 24 одини.
06.30, 07.50 Дiловi фа ти
11.15, 02.05 Лолiта. Без
07.00 — 09.00 Час новин.
Спорт
06.40, 08.35 300 се / од
омпле сiв
07.50, 01.20 Автопiлот-новини
07.10 Мiста свiт
06.45 М/с "Свiт фантазiй
12.15 Дете тиви
09.30, 23.25, 05.35 Час-тайм
07.55 Бан нота
Тоша"
13.00 Iншi новини
10.00 — 18.00 Час новин.
08.05 Нер хомiсть
07.15 М/с "Флiппер i
13.25, 01.35 Контрольна
10.15 Час оментарiв
08.15 Свiт, що шо є
Лопа а"
за пiвля
10.55 —17.55 IнфоВi но.
09.10 П'ятий вимiр
07.45 Фа ти
14.15 Нехай оворять
11.15, 19.30, 20.10, 02.30, 03.10
10.10, 14.40 Свiт природи
08.10, 12.20, 13.05
15.05, 22.40 Т/с
Новий час
ВВС
Каламб р
"Сестри по ровi"
11.40, 15.50 Це — У раїна!
11.10 Мiста свiт
08.45, 12.45 Фа ти
16.05 Федеральний
13.15 Доро ами раїнцiв
11.40, 02.15 Свiтсь i хронi и
09.10 Т/с "Марш
с ддя
14.15 Страва вiд шефа
12.00, 21.20 Шо Опри
Т рець о о"
14.35 Та а орисна страхов а
17.25 Поза за оном
Вiнфрi
10.10 Т/с "А ентство
15.20 5 елемент
17.55 Поле ч дес
13.05 Най расивiшi б дин и
"Мiсячне сяйво"
16.15 Чи на п'ять?
свiт
11.10 Т/с "Каменсь а"
18.55, 03.00 Т/с
17.15 Особливо небезпечно
13.35 Дивнi свята свiт
13.25 Т/с "Квантовий
"Любов я любов"
18.15 За рита зона
15.40 Найза ад овiшi мiсця
стрибо "
20.00, 01.00 Час
19.00, 02.00 IнфоВечiр
свiт
14.25 Т/с "Щит"
20.25 КВН-2006. Лiтнiй
19.20, 02.20 Час е ономi и
16.10 Невiдома планета
15.35 Т/с "Марш
бо
20.00, 22.30, 23.00, 00.00,
16.35 Таємницi вiйни
Т рець о о"
23.40 Що? Де? Коли?
00.40, 01.25, 03.00, 05.25 Час
17.35 Невiдомi живi об'є ти
16.40 С пернянь а
03.50 I. Кiо. Останнiй
19.15 Грандiознi б дiвлi
17.45 Ш ола ремонт
новин
вели ий ма
20.15 Сильнi свiт цьо о
18.45 Фа ти. Вечiр
21.00, 04.00 Час
04.30
Вели
i
пере
они
22.25 Життя i страсті Христовi 19.20 Х/ф "А я же Боб?"
22.00, 04.50 У раїнсь а
05.30
Че
ай
на
мене
23.15 Таємницi, ч деса,
21.30 Свобода слова
незалежнiсть
06.15
Слово
пастиря
чарiвництво
00.00 Фа ти
00.50 Рестораннi новини

УТ-1

СУБОТА 23 ВЕРЕСНЯ 2006 РОКУ

Телепро рама

ІНТЕР

ТРК “КИЇВ”

ТЕТ

ЕНТЕР ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

06.00 Т/с "Хлопцi i
дiвчата"
08.00 М/с "Амери ансь ий
хвости Файвела"
09.00 Бадьоро о ран !
09.30 А адемiя смiх .
Най раще
10.15 Моя хата с раю
11.00 Ши анемо!
12.00 Шанс
13.30 Х/ф "Ро сана"
16.00 Концерт "На 10 ро iв
молодший"
17.00 I ри патрiотiв-3
18.45 Концерт "На 10 ро iв
молодший"
21.00 Подробицi. Iнтерспорт
21.30 Концерт "На 10 ро iв
молодший"
23.45 Камедi- лаб. У раїна
00.45 Х/ф "Нишпор и з
Бродвею"
02.15 Перша е спедицiя. Свiт

06.00 У центрi ва и
07.30, 15.30, 17.30, 20.30,
23.30 СТН
08.00 Свiт бiзнес
08.15, 13.00 М льтфiльм
08.40 М/с "При оди Ре са"
08.50 Вiсни роботодавця
09.30 Х/ф "Слово для
захист "
11.00 Е ономiчний вiсни
11.30 Вибери своє майб тнє
11.40 Д/с "Соба и вiд А до Я"
12.10 Форм ла здоров'я
12.30 Класнi ро и
13.30 Х/ф "Люди i
мане ени"
14.40 Д/с "Живi ле енди
моря"
15.00 Авто ласи а
15.40 Днiпровсь i хвилi
16.00 Х/ф "Таємниця
чорних дроздiв"
17.50 Гаряча тема
18.05 Любовнi iсторiї
18.30 Шлях до спiх
18.45 Споживач
19.10 В остях Д. Гордона
20.15 Корпорацiя "Сiмба"
21.10 Чорний вадрат
21.40 Х/ф "Дача"
23.00 Хiт-базар
23.50 Д/ф "Невидима мiсiя"
00.50 Х/ф "Той, що
про рав"

06.30, 11.30, 23.00 Дивись!
07.00 М/с "Чарiвнi аз и"
07.30, 12.00, 19.30, 23.30 Дiм2
08.30 М/с "За iн "Гала ти а"
09.00, 20.30 М льтфiльм
09.30 Єралаш
10.00 М/с "Веселi мелодiї"
10.30 Ти — с пермодель-2
13.00 Т/с "Саммерленд"
14.00 Х/ф "Не залишай"
15.30 Т/с "Неш Бриджес"
16.30 Життя пре расне
18.00 Єралаш
18.30 Т/с "Горець"
21.00 Голод
22.00 Заборонена зона
00.00 Слава за хвилин
01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Сiм новин
01.15, 02.15, 03.15, 04.15,
05.15, 06.00 Сьоме небо
01.30, 02.30, 03.30, 04.30,
05.30 Новини спорт
01.45, 02.45, 03.45, 04.45,
05.45 Семеро VJ

06.00 Са ндтре и
07.05 Дитячий сеанс
08.25 Кiнофайли
08.35 Х/ф "Вiльний
вiтер"
10.55 Щоб пам'ятали
11.45 Х/ф "Моонз нд"
14.20 Кiно алендар
14.40 Х/ф "У матросiв
немає запитань"
16.20 "Союзм льтфiльм "
-- 110 ро iв
16.55 Дитячий сеанс
18.25 Кiнофайли
18.40 Х/ф "Др а
нат ра"
20.30 Топ-10.
Са ндтре и
21.00 Х/ф "Чорний
ястр б"
23.45 Щоб пам'ятали
00.30 Т/с "Х-м танти"
01.40 Х/ф "Корольрибал а"
04.00 Кiнотрейлери
05.40 Х/ф "Мейбл на
олесi, або "Гарячий"
фiнiш"

07.00 ТК "Вiстi"
10.00 "Аншла " i омпанiя
10.40, 22.55 Блеф- л б
11.25 Рiзночитання
11.55 Бiблiйний сюжет
12.20 М льтфiльм
12.30 За сiмома печат ами
13.00, 16.00, 19.00, 03.00
Вiстi
13.15, 23.40 Т/с
"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 Нац. iнтерес
18.15, 02.15 Iсторичнi
хронi и
19.20, 03.20 Чесний
дете тив
19.50, 03.50 Нав оло
смiх . Нон-стоп
20.30, 04.30 К льт рна
революцiя
21.25, 05.20 С ботнiй вечiр
00.55 Х/ф "Арифмети а
любовi"

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

06.30 Генiї та лиходiї
07.00, 09.00, 11.00, 17.00 Новини
07.10 Єралаш
07.20 Х/ф "Ж овсь ий"
09.10 Д/ф "Перший раз
одр жена"
10.15 Здоров'я
11.10 Сма
11.30, 00.30 Фазенда
12.00 М. Бернес. "I сподiваюся,
що це взаємно"
13.00 Ф тбол. Росiя. ЦСКА —
"Ло омотив"
15.10 Х/ф "НП районно о
масштаб "
17.10 Новi пiснi про оловне
18.45 Вели i пере они
20.00, 01.00 Час
20.20 Зiр и на льод
22.05 Х/ф "Грошi на двох"
Час
01.20 Ноїв Ковче
02.15 Спiває Д. Рiд
02.45 Шино "13 стiльцiв"
04.00 Спiває Х. I лесiас

06.10, 18.45 Київсь ий час
06.20, 12.35, 13.55, 23.55,
00.35 О ляд преси
06.30, 07.10, 08.10, 09.50,
22.40, 00.15 Бiзнес-час
07.00 — 09.00 Час новин.
09.30, 23.25, 05.35 Час-тайм
10.00 — 19.00 Час новин.
10.15 Не перший по ляд
10.40 Ш ола бiзнесстрате iй
10.55 — 17.55 IнфоВi но.
11.15 Ви пра тично здоровi
11.40 Драйв
12.25 Страва вiд шефа
12.40 Гра долi
13.15 Колiя
13.30 Зодчий
14.15 Вiд рита зона
15.20 Перший вiддiл
15.50, 04.10 Це -- У раїна!
16.15 Особисте життя
полiти iв
16.45 Та е орисне
страх вання
17.15 "Арсенал"
18.15, 04.15 Час за
Гринвiчем
19.30, 02.00 5 опiйо
21.00, 21.45, 22.30, 23.00,
00.00, 00.40, 01.25, 05.25
Час новин
21.20, 03.30 Вели а полiти а

СТБ
05.45 Ран овий ви раш
07.15 Х/ф "Фiнiст —
Ясний Со iл"
09.00 Їмо вдома
09.30 К лiнарний двобiй
10.35 Кiмната смiх
11.55 Сам собi режисер
13.00 Х/ф "Данiєла
Стiлл. Серцебиття"
14.55 Х/ф "Спра а
помсти"
18.00 Неймовiрнi iсторiї
охання
19.00 С ботнiй вечiр
21.00 Заборонена зона
22.00 Х/ф "Ст дент а"
00.10 Х/ф "По овори з
нею"
02.20 Вели а п'ятiр а

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК “УКРАЇНА”

07.30 Х/ф "Блис "
09.20 Весiлля за 48
один
10.30 Ульотна вiдп ст а
11.05 Жертва моди
11.45 Алло, араж!
12.15 Р йнiвни и мiфiв
13.20 Т/с "Ксена —
принцеса-воїн"
14.15 Т/с "Деніс
Пеппер"
15.15 Т/с
"Прис орена
допомо а"
15.50 Т/с "Убивча
сила-3"
17.00 Репортер
17.10 Спортрепортер
17.20 Т/с "Солдати-8"
19.25 Весiлля за 48
один
20.30 Х/ф
"Президент i йо о
он а"
22.45 Х/ф "8 миля"
00.55 Спортрепортер

06.30 Подiї
07.10 Х/ф "Респ блi а
ШКIД"
09.00 Подiї
09.30 Подiї. Спорт
09.40 VIP — ви iдно,
цi аво, престижно
09.50 Срiбний апельсин
11.00 Х/ф "Смо i i
Бандит-2"
13.00 Х/ф "Витiв и
Бiвера"
15.00 Концерт
16.55 Ф тбол. У раїна.
"Метал р " — "Метал р "
18.55 Ф тбол. У раїна.
"Днiпро" — "Шахтар"
21.00 Подiї
21.50 Х/ф "Серце
дра она"
00.00 Подiї свiтi
00.30 Х/ф "Камас тра.
Iсторiя охання"
03.00 Подiї
03.30 Х/ф "Досьє
людини в "мерседесi"
04.30 Подiї
05.00 Х/ф "Досьє
людини в "мерседесi"
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06.00 Ран ова молитва
06.10 Д/ф "Далi"
07.00, 23.35 Д/ф "Без права
на вiдпочино "
07.35 Подiї свiт . Пiдс м и
08.15 Авто онтинент
08.35 Патрiот
09.05 Кро до зiро
09.35 Кл б С пер ни и
10.00 Телефорт на
10.45, 22.20 Е iпаж
11.20 Нова армiя
11.50 Доро а додом
12.20 Унi альна У раїна
12.45 Сiльсь ий час
13.15 Садиба +
13.45 Здоров'я
14.10 А дiєнцiя
14.40 Вi но в Амери
15.05 Бла овiсни
15.45 Милосердя
16.10 Олiмпiйсь а панорама
16.40 Ф тбол. Лi а чемпiонiв
17.15 В остях Д. Гордона
18.10 Дiловий свiт. Тиждень
18.55 Ф тбол. У раїна.
"Таврiя" — "Карпати"
21.00 Новини
21.35 Далi б де...
22.45 Сл жба розш дiтей

ІНТЕР

ТРК “КИЇВ”

ТЕТ

ЕНТЕР ФІЛЬМ

РТР-ПЛАНЕТА

07.00 Бо с по-справжньом .
Д. Даддi — А. К елас
08.00 Смачна раїна
09.05 Лото-забава
10.00 М/с "Чiп i Дейл
поспiшають на допомо "
10.30 М/с "Качинi iсторiї"
11.00 Криве дзер ало
13.00 Катастрофи
13.30 Бо атирсь i i ри
14.30 Х/ф "Дивiться, хто
за оворив"
16.30 Фестиваль "Ялта-2006"
18.15 Т/с "Хто домi
хазяїн?"
19.30 ТСН
20.20 Х/ф "Люди
чорном -2"
22.15 Т/с "Конвалiя
срiбляста"
23.05 Бо с по-справжньом .
Д. Даддi — А. К елас
00.05 Х/ф "Бiйцiвсь а
риб а"

06.00 Т/с "Хлопцi i дiвчата"
07.00 М льтфiльм
07.15 Про инься i спiвай!
08.00 М/с "Космiчнi
рят вальни и"
09.00 Квадратний метр
10.00 До и всi вдома
11.00 Карао е на майданi
11.45 Усе для тебе
12.45 Мелорама
13.15 Жива природа
14.30 А адемiя смiх .
Най раще
15.15 Новi пiснi про оловне
16.45 Х/ф "Дiамантова р а"
19.00 Концерт "На 10 ро iв
молодший"
21.00 Подробицi тижня
22.00 Концерт "На 10 ро iв
молодший"
23.00 Спорт-тайм
23.45 Х/ф "Ле енди осенi"
02.15 Х/ф "Нi оли не
овори "нi оли". Iсторiя
Дейдре Хол"

07.00, 13.00 М льтфiльм
07.30 СТН
08.10 Корпорацiя "Сiмба"
08.30 М/с "Черепаш им танти нiндзя"
09.00 Споживач
09.30 Х/ф "Таємниця
чорних дроздiв"
11.15 Домоманiя
11.30 С пер ни а
11.50 Д/с "Соба и вiд А до Я"
12.15 Манюнi
12.30 Д/с "Таємнича
Афри а"
13.30 Х/ф "Люди i
мане ени"
15.00 Хiт-базар
15.30 Алюр
15.45 Подолання
16.00 Свiй дiм
16.20 Концерт "Зростайте
пiд сонцем мир i добра"
17.40 Людина нашо о час
18.00 Київ ласичний
18.30 Форм ла здоров'я
19.00 Любовнi iсторiї
19.30 Заводься
20.00 Київсь i мiнiатюри
20.30 СТН
21.40 Х/ф "Поранена"
23.20 Д/ф "Нацисти.
Остання облава"

06.30, 11.30, 18.00, 23.00
Дивись!
07.00 М/с "Чарiвнi аз и"
07.30, 12.00, 19.30, 23.30 Дiм2
08.30 М/с "За iн "Гала ти а"
09.00, 20.30 М льтфiльм
09.30 Єралаш
10.00 М/с "Веселi мелодiї"
10.30 Д/с "Непоясненi
таємницi"
13.00 Т/с "Саммерленд"
14.00 Х/ф "Не залишай"
15.30 Т/с "Неш Бріджес"
16.30 Концерт "Хорошi жарти"
18.00 Єралаш
18.30 Ключi вiд форт Б аяр
21.00 Голод
22.00 Заборонена зона
00.00 Слава за хвилин
01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Сiм новин
01.15, 02.15, 03.15, 04.15,
05.15, 06.00 Сьоме небо
01.45, 02.45, 03.45, 04.45,
05.45 Семеро VJ

06.00 Са ндтре и
07.05 Дитячий сеанс
08.25 Кiнофайли
08.35 Х/ф "Торпедоносцi"
10.15 Щоб пам'ятали
11.05 Х/ф "Крiпосна
а триса"
13.00 Топ-10. Са ндтре и
13.25 Х/ф "Чорний
ястр б"
16.10 Iсторiя iно США
17.35 Дитячий сеанс
18.00 Кiнофайли
18.15 Х/ф "При орща
порох "
20.35 Топ-10. Кiнотрейлери
21.00 Х/ф "Весiлля мо о
най ращо о др а"
23.00 Щоб пам'ятали
23.50 Т/с "Х-м танти"
00.55 Х/ф "Др а нат ра"
02.25 Кiнотрейлери
05.30 Х/ф "Один
тиждень"

07.00 ТК "Вiстi"
10.00 Надбання респ блi и
10.15 Смiхопанорама
10.40 Сам собi режисер
11.25 Збiрна Росiї
11.55 Хто домi хазяїн?
12.20 М льтфiльм
12.30 Переп товi острови
13.00 Вiстi
13.15, 23.40 Т/с
"Державний ордон"
14.30 "Городо "
15.00 "Фітіль"
15.40 М льтфiльм
15.50 Х/ф "Аляс а, сер!"
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, 05.20 Че ання
iмператрицi
22.55 Н. Хмельов.
Позначений театральною
Форт ною

ICTV

ГРТ МІЖНАРОДНЕ

5 КАНАЛ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК “УКРАЇНА”

06.10, 18.45 Київсь ий час
06.20, 15.50 Це -- У раїна!
06.30, 07.10, 08.10, 09.50,
22.40, 00.15 Бiзнес-час
06.40, 07.40, 08.40, 20.50,
23.40, 00.25, 01.45, 03.50 Час
спорт
07.00 — 09.00 Час новин.
Кожнi 30 хв.
09.30 Вi но в Амери
10.00 — 19.00 Час новин.
10.15 Особисте життя
полiти iв
10.45 Страва вiд шефа
10.55 — 17.55 IнфоВi но.
11.15 Енер етичний ж рнал
12.20 5 опiйо
14.15 "Арсенал"
15.20 Час за Гринвiчем
16.15 Не перший по ляд
16.30 Гра долi
17.15 У раїнсь ий п'єдестал
18.15, 04.15 У раїнсь а
незалежнiсть
18.45 Хроноло iя тижня
19.30, 02.00 Майдан
21.00, 03.30 Час
21.45, 22.30, 23.00, 00.00,
00.40, 01.25, 05.25 Час новин
22.00, 04.50 Територiя за он
23.25, 05.35 Час-тайм

05.30 Ран овий ви раш
07.00 Х/ф "Офiцери"
09.00 Їмо вдома
09.30 Ди ий молодня
10.35 Вiч-на-вiч. Горила
проти леопарда
11.40 Роз оп ючи правд .
Клеопатра. Утрачений
фараон
12.40 Ш ачi. Рит альна
чаша царя с iфiв
13.25 Ч дотворцi
14.20 Заборонена зона
15.25 Телефiльм
16.00 При оломшливi
ре орди свiт .
Найнебезпечнiшi професiї
17.00 Очевидець.
Неймовiрнi iсторiї
19.00 Ви ад а або
реальнiсть. Привиди пор ч з
нами
20.00 За ад ова за ибель
порома "Естонiя"
21.00 Заборонена зона
22.00 Х/ф "Принцип
домiно"

07.40 Цер ва Христова
07.55 Запитайте лi аря
08.25 Х/ф "Президент i
йо о он а"
10.50 На ач
11.25 Шо манiя
12.00 ЖВЛ
12.35 100 най ращих...
13.30 Т/с "Ксена —
принцеса-воїн"
14.25 Т/с "Деніс
Пеппер"
15.25 Т/с "Прис орена
допомо а"
15.55 Т/с
"Дале обiйни и-2"
17.00 Репортер
17.20 Т/с "Солдати-8"
19.20 Х/ф "Робiн Г д —
принц злодiїв"
22.10 Х/ф "ДМБ знов
в бою"
23.25 Ф тбол. Гол!
00.30 Спортрепортер
00.40 Х/ф "Про ляття
талiсмана"
02.20 Зона ночi
02.25 Д/ф "Лобановсь ий,
Блохiн та iншi"

ТОНІС
06.15 Листiв и
06.40 Тварини, що зни ли
XX столiттi
07.05 Розва и ба атiїв
07.50, 00.30 Свiт, я ий
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
10.35 Ди ий свiт
майб тньо о
11.00 Дива и
11.50 Т/с "Граф МонтеКрiсто"
12.55 Мiста свiт
13.25 Се рети археоло iї
14.00 Вели i
15.00 Ци л. Iсторичнi
розслiд вання
15.50 П н т призначення —
мир
16.50 Х/ф "Пiтер Белл-2"
18.55 Х/ф "Це не я, це —
вiн!"
20.40 Х/ф "Плюшевий
синдром"
22.45 Космiчна ера
23.45 Життя i страстi
Христовi
00.55 Найза ад овiшi мiсця
свiт

06.30 Фа ти
06.50 Х/ф "Золотi ро и"
08.15 Або я, або соба а
08.55 Х/ф "Гер лес"
10.45 Кл б олишнiх др жин
11.45 Квартирне питання
12.45 Фа ти
13.15 Х/ф "Король
повiтря. Лi а чемпiонiв"
15.10 М/ф "Астерi с i
Клеопатра"
16.30 Х/ф "Смо iн "
18.45 Фа ти тижня
19.20 Т/с "Леся + Рома"
19.55 Х/ф "Небеснi
лицарi"
22.00 Х/ф "Казанова"
01.55 Д/ф "Сперминатор"
02.45 Х/ф "Кiнець операцiї
"Резидент"

Київсь им ма істральним
еле тричним мережам

Виніс, обшив а, теплення
бал онів, лоджій.
Salamandra— Німеччина
Winhaus— Т рція
Е опласт— У раїна
Тел; 52-544.
Кредит; без вихідних

без досвід

— асири;
— продавці;
— вантажни ;

З/П від 950
Додат ов

Можна без досвід
роботи!
м. Виш ород,
Тел: 8 (296) 2-33-38,
№505

Жіночих та чоловічих виробів із

нат ральної ш іри

13.40 Г мор
15.40 Х/ф "Принцеса на
бобах"
18.00 Autonews
18.40 Х/ф "Наречена i
забобони"
21.00 Щиросердне зiзнання
22.20 Ф тбольний ї -енд
23.20 Х/ф "Траса 60"
01.30 Д/ф "Зламанi лялеч и"
02.30 Телетеатр
04.00 Х/ф "Камас тра.
Iсторiя охання"
06.00 М льтфiльм

роботи
рн+премія

інформацію можна отримати

Виробничом
підприємств
на постійн робот
потрібен:
Оператор автоматичної 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).№510

Тіль и 15 — 17 вересня
ДУБЛЯНКИ, КУРТКИ,
ПЛАЩІ, ПІДЖАКИ

БК "ЕНЕРГЕТИК",
І поверх
9.00 — 19.00

13.00 Шо -бiз

площею 127 м2. Тел 8 (067) 405-27-60 м. Виш ород

С ладальни и-монтажни и орп сних
меблів із ДСП, алюмінієвих і металопласти-

Фірмі "Рось"

11.00 Х/ф "Серце дра она"

№506

Здається нежитлове приміщення біля доро и, за альною

в л. Шол ден а, 1.

ЯРМАРОК-РОЗПРОДАЖ

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

09.50 Срiбний апельсин

(ЕКОмар ет)

№507

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

09.00 Подiї

адресою: м.Виш ород, в л.Шол ден а,1

ДП “Чисте місто” на постійн робот потрібні:
— прибиральни и в лиць;
— дорожні робітни и; — еле тромонтер;
— тра торист;
За довід ами звертатися: м.Виш ород,
в л.Б.Хмельниць о о, 2
№514

ових онстр

07.10 Х/ф "Витiв и Бiвера"

за телефоном 8(296)2-33-38 або за

Звертатися за адресою:

206-65-24

06.55 Подiї. Спорт

КАСИРІВ

терміново потрібні

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,
№408
8 (067) 464-87-93

06.30 Подiї

Вели а тор івельна омпанія
запрош є на робот

( м. Виш ород,1 )

ілля антрацит

Металопласти ові ВІКНА і ДВЕРІ+
мос ітна сіт а
подар но .

06.30 Генiї та лиходiї
07.00, 09.00, 11.00, 17.00
Новини
07.10 Криве дзер ало
07.30 Х/ф "Дивнi
дорослi"
09.25 Ш ачi
10.15 Грай, армонь
люблена!
11.10 Неп тнi нотат и
11.25 До и всi вдома
12.15 Нехай оворять
13.00 Вели i династiї
14.00 К мири
14.30 Д/с "Росiяни"
15.30 Смiшнi люди
16.55 Єралаш
17.20 Сiмнадцять
миттєвостей долi М.
Таривердiєва
20.00 Час
20.50 Х/ф "Солдатсь ий
де амерон"
22.50 Х/ф "Вовча ров"
00.30 Х/ф "Передчасна
людина"
02.10 Х/ф "Алло,
Варшава!"

ЕКОмар ет

№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 до 17 робочі дні
за тел: 8(044) 249-15-48 або (04498)5-29-71(м.Вишневе)

Продаємо в

Виш ород

1+1

УТ-1
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Телепро рама

16 вересня 2006 ро

№517

Весілля! Бан ети!
Дні народження!
Ми отові прийняти
до 150 остей мальовничом
точ Виш орода.
Помірні ціни! Домашня хня!
Тел: 8 (096) 930-96-78
№516

№509

№488

Швейній фабриці
"ДИТЯЧИЙ ТЕКСТИЛЬ"
На постійн робот потрібні:
— швач и;
— за рійни ;
— відділ ОТК;
— вантажни ;
Місце знаходження: м. Виш ород
8(296) 25-311, 25-312, 8 (044) 33170-99, 331-70-98 . №494

Тема
Виш ород
ßê ñ³ëü çåìë³ — öÿ ñèëà äîáðîòè

Травень 2006 р. — юні волонтери Виш ородсь о о
район в Національном товаристві ЧХ У раїни
Відомо, що потя до добра,
бла одійних справ, я і решта
позитивних навичо , най раще форм ється дітей змал. Саме в дитинстві і ранній
юності ми переживаємо найщиріші поч ття й найбла ородніші пра нення, я і потім
ер ють нашими вчин ами
протя ом сьо о життя.
Саме том ор анізація Товариства Червоно о Хреста, я а
пропа є манізм, милосердя,
доброт
— одвічні цінності
людства — вели
ва надає
роботі з молоддю. В нашом
районі ожний чень є членом
Товариства ЧХ. У ожній ш олі
створена і а тивно працює первинна ор анізація Товариства,
я а займається шефсь ою
роботою та працює за напрям-

ом "Форм вання здорово о
способ життя".
Юні волонтери ЧХ лише цьо о
ро
"Весняній а ції добра"
зібрали
манітарної допомо и
майже на 10 тис. ривень. Крім
то о, впоряд ов вали братсь і
мо или часів ВВВ, територію біля
своїх ш іл, висадж вали віти,
дерева, щі, допома али самотнім
немічним інвалідам та людям
похило о ві . І мені д же приємно, що волонтери спеціалізованої
ш оли "С зір'я" та ЗОШ № 1 м.
Виш орода, Лютізь ої ЗОШ,
Димерсь ої ЗОШ №1, Воропаївсь ої, Любимівсь ої ЗОШ, Катюжансь ої, Демидівсь ої спеціалізованих ш іл, імназії "Інтеле т"
м. Виш орода та їх наставни и:
Тетяна Диба, Галина Петр
і
Ми ола Горбен о б ли ращими

"Весняній а ції добра".
Неодноразово
волонтери
імназії "Інтеле т" ор анізов вали дебатні про рами на
теми: "Чи модно б ти здоровим", тор аючись болючих
питань профіла ти и ВІЛ/СНІД , нар оза-лежності, тютюнопаління, пияцтва. Зі своїми
про рамами та ор анізаторами
(Сл жбою справах неповнолітніх, ЦССМ, РОТЧХ, відділом
освіти, спеціалістами з ЦРЛ)
юні волонтери виїжджали в
різні ш оли район і завжди
та і з стрічі б ли д же орисними для сіх часни ів.
Про рама "Вивчаємо міжнародне манітарне право" вчить
поважати літніх людей, вихов є
дітей поч ття людяності, ч йності. Кращими ви ладачами
цьо о рс в районі є Гри орій
Але сеєн о, нинішній дире тор
Гаврилівсь ої ЗОШ, Олена
Діден о з Димерсь ої імназії.
Запроваджена про рама навчання дітей надання першої
медичної допомо и. До Всесвітньо о дня надання першої
медичної допомо и 10 вересня
2005 р. РОТЧХ провела он рс
на ращий санбюлетень на
тем "Профіла ти а ш ільно о
травматизм ". Схвальн оцін
ж рі отримали санбюлетні,

16 вересня 2006 ро

ви отовлені чнями Димерсьої ЗОШ № 1, Новопетрівсь ої
ЗОШ № 2, Ж инсь ої і Воропаївсь ої ЗОШ.
Про юних волонтерів район
хочеться
с азати
словами
волонтерсь о о імн :
"Волонтерсь ий р х — це
завжди допомо а,
Волонтерсь ий р х — це
серці триво а,
Волонтерсь ий р х — це я і ти,
Це море любові й доброти".
Районна ор анізація Червоно о Хреста щиро вдячна сім
освітянам, я і тісно співпрацюють з нашою ор анізацією,
зал чаючи дітей до Червонохресно о р х , пропа ючи
йо о ідеї, я і вихов ють дітей
висо оморальні людсь і принципи.
Висловлюємо надію, що
осіння бла одійна а ція "Милосердя" пройде в районі під
девізом "Від серця до серця"
та зал чить ще більше юних
волонтерів і справи їх б д ть
рясні. З новим навчальним
ро ом! Успіхів вам і натхнення
й ба ато добрих справ ваш
с арбнич .

Таміла ОРЕЛ,
олова РОТЧХ

Ñüîãîäí³ — Äåíü ôàðìàöåâòè÷íîãî ïðàö³âíèêà

Коли в робот в ладаєш частин

Фас вальниця Надія БАСАРАБ
Із появою омерційних апте
ба ато працівни ів фармацевтичної ал зі перейшло на робот
приватні підприємства, в державних апте ах залишилися тільи найвідданіші цій роботі люди.
Завід вач а апте ою Виш ородсь ої центральної районної
лі арні Галина ЛЕГКА працює в
аптеці з 1983 ро : “Я люблю свою

д ші — сі с ладності можна подолати

робот , том й залишилася т т. Раніше ми ви отовляли і розчини для ін'є цій — відповідальність величезна,
зарплата мізерна, не дивно, що ба ато хто пішов. У зв'яз із зменшенням
фінанс вання довелося від рити оспрозрах н овий відділ. Допомі Ві тор Оле сандрович Решетня , тоді
оловний лі ар: підтримав, надав
приміщення для апте и. З бюджетних оштів не б ло ви ористано ні
опій и. Тепер отрим ємо непо ані
приб т и і навіть допома аємо лі арні. Сьо одні вже маємо три аптечні п н ти. Та ож обсл ов ємо чорнобильців. Управління охорони здоров'я Київсь ої ОДА надає без оштовні лі и для потерпілих на ЧАЕС,
ми розподіляємо їх по район .

“‡Ï,
(Почато див.

Самостійно в аптеці
розчини ми не ви отовляємо, бо і працівни ів
не вистачає, і обладнання доро е — дешевше
п вати на заводах.
Я що порівнювати з
іншими районними
лі арнями, то становище
нас раще: ми можемо
забезпечити людин ,
я а потрапила до лі арні, сім необхідним,
Завід вач а Галина ЛЕГКА
хоча б перші дні.
не
з пинятися на дося н том ,
Своїм оле ам день професійпрацювати
над підвищенням валіно о свята хоч побажати, щоб
здоров'я не підводило. У нас та а фі ації. Зі святом!”.
робота, що потреб є постійно о
Ярослава ТИМОШЕНКО
дос оналення, то ж зич оле ам
Фото автор и

Á‡

¿ÚÎ‡ÌÚË˜ÌÓ˛

Партизани
вали Перемо

7

Під час Вели ої Вітчизняної війни в
тил воро а діяло понад 6 200 партизансь их за онів й підпільних р п,
я их боровся понад 1 мільйон чолові . Головні дари партизани наносили по ом ні аціях с противни а: за
період воєнних дій знищили 58
броньованих потя ів, 50 тисяч автомобілів, підірвали 12 тисяч мостів,
здійснили понад 20 тисяч атастроф
залізничних ешелонів і т.д. Підпільні
р пи й ор анізації збирали й доставляли розвід вальні відомості,
інформ вали населення про дії
Радянсь ої Армії й т.інш.
Самовіддана діяльність партизанів і підпільни ів одержала всенародне визнання. Близь о 200 тисяч
партизанів і підпільни ів на ороджені орденами й медалями, 233 з них
отримали звання Героя Радянсь оо Союз .
Значний внесо
наближення
перемо и над воро ом внесли часни и партизансь о о р х , що нині
проживають
Виш ороді: Ганна
Павлівна Веремейчи — зв'яз івець Білор сь о о партизансь о о
за он "За Радянсь Бать івщин ";
Галина Гри орівна Вой іна —
хазяй а явочної вартири з'єднанні Ковпа а; на ороджена орденом
Вітчизняної війни; Василь Сидорович Єр о — із 13 ро ів боєць партизансь о о за он "Перемо а"
( омандир На мен о); Прас ов'я
Сер іївна Моз о — боєць оперативної р пи з'єднання Ковпа а.
У нашом місті — мо или партизан Вели ої Вітчизняної війни: Віталія Федоровича Гри орен а —
бійця за он На мен а (Черні івсь а
обл.), Ми оли Кирсановича
Д дни ова — бійця молдавсь о о
партизансь о о за он ім. Ворошилова, Наталії Ман їлівни Ш ольної — медсестри партизансь о о
за он
( омандир Воробйов),
Федора Тимофійовича Д бинсьо о — омандира взвод розвіди, Любові Ми олаївни Марчен о
— бійця білор сь о о партизансьо о за он ім. С ворова.
Пам'ять про них завжди житиме в
серцях вдячних нащад ів.

Петро ЖУЛАНОВ,
олова місь ої ради ветеранів

‚Ó‰Ó˛

№№ 33, 35, 36)

Особливості амери ансь о о менталітет

Після Чи а о маршр т моєї
мандрів и пролі
протилежний
інець Спол чених Штатів Америи — в Портленд. За я ихось
чотири з лиш ом одини Boeing
переніс мене на бере Тихо о
о еан . Там мене вже з стрічали
земля и. Справа в том , що чотири ро и том сюди на постійне
місце проживання переїхала пані
Зоя, людина пенсійно о ві ,
меш ан а мо о рідно о села, що
на Житомирщині. Разом з нею
сюди перебралася її доч а Майя
із синами Андрієм та Юрієм.
Ос іль и пані Зоя жила в селі
неподалі від моєї сестри і нині

продовж є підтрим вати з нею
приятельсь і відносини, періодично надсилає листи та телефон є, то, довідавшись про
мою поїзд до США, запросила завітати до неї в ості. Та я
опинився в Сайлемі — місті з
населенням близь о 130 тисяч
меш анців, адміністративном
центрі штат Оре он.
Б дин и
т т
переважно
одно-двоповерхові. І цьом є
своєрідне пояснення. Одним з
визначних місць населено о
п н т є золотистий пам'ятни
людині з со ирою, прозваною
Піонером. За неписаним правилом, жодна б дівля в Сайлемі
не повинна перевищ вати висот пам'ятни а. У та ий спосіб
сайлемці під реслюють свою
пошан до людини, я а першою
прийшла на цю землю, почала її освоювати, спор дивши
насамперед для себе житло.
Вище я вже за важ вав, що
амери анці дбайливо ста-

вляться до нав олишньо о
середовища, нама аються
не втр чатися
природні
процеси. Проілюстр вати це
дозволю собі наст пним
при ладом.
Неподалі від Сайлема знаходиться аньйон, через я ий
проля ає 114 а рів хвойних
лісів, що їх подар вав навесні
1984 ро
для ромадсь о о
ви ористання
я ийсь
Лео
Сесла . До цьо о йо о родина
продовж 75 ро ів трим вала
ці ліси в первісном стані. Особливість зелено о масив
поля ає ще й
том , що на
йо о території знаходиться
ас ад із семи
водопадів.
Висота найвищо о з них — 177
ф тів (НА ФОТО). Подей ють,
що Лео Сесла мав підприємство з ви отовлення морозива,
я им част вав сіх, хто приходив помил ватися витворами
природи.
До речі, я зазначено в

пам'ятці про цю територію, іддя осподар передав дар но
ромадсь ості з єдиною мовою: земля залишатиметься в
незайманом стані для наст пних по олінь. Цьо о правила
т т, зрештою, не хильно дотрим ються. Р хатися т т дозволяється тіль и про ладеними
стеж ами. Коли
внаслідо
б ревію чи від старості звалиться дерево й пере ородить
шлях, працівни и спеціальної
сл жби розпиляють йо о тіль и
на ширин стеж и і прийм ть
олод з доро и. Решта дерева, за межами стеж и, залиша-

ється
незайманою. Я що ж
хтось дозволить собі відхилитися від маршр т , при затриманні б де не айно оштрафований.
Встановлені відповідні правила поведін и й застереження
і для тих, с ажімо, хто навід ється
містеч о Лін ольн-сіті,
щоб на власні очі побачити
води Тихо о о еан (НА ФОТО).
Нічо о не поробиш, та ий він
амери ансь ий менталітет.

Ми ола СЕРГІЙЧУК
Фото автора
Далі б де

***
До настрою пла сивої природи
Хіба добавити б ще де іль а
штрихів:
Два-три маз и с мної непо оди
Від телефонних міжмісь их
дзвін ів,
Твої слова, нанизані на вічність,
Та по ляд твій різь запітніле с ло…
А може, це над мана тра ічність
То о що є…
Чи то о, що б ло.

Анатолій ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ

Перший т р ІІ ола Першості
м. Києва з ф тбол для дитячих
оманд ВМФК "Чай а" пройшов невдало: всі оманди про рали своїм
с перни ам, і тіль и оловна
оманда "Чай а"подар валаде ільом сотням вболівальни ів перемо .
Та і т т все с ладалося не на
ористь виш ородців. Перший
тайм наші хлопці "провалили".
С перни и з оманди "Зір а-2" виявилися молодими, мобільними
равцями, захопили і ров ініціатив і де іль а разів б ли д же близьі до ол в наші ворота. Проте
"Чай а"
с ладі Володимира

Смачна отр та
В осінній дощ не д же хочеться виходити з дом . Хіба що
… по риби. Уявиш собі с оворід , де ш варчать сметані
лисич и, і вже не ля ає ні сірий світано , ні холодний д ш з
дерев. Коли ж ви несете додом цілий оши печериць чи
опень ів, то не відч ваєте томи. Вся сім'я сідає чистити
ніж и і апелюш и рибоч ів, а потім др жно до стол .
Після першої таріл и дехто проБліда по ан а,
сить добав и. Стоп! Не захоплюй- м хомори смердютеся! Плодові тіла всіх їстівних ри- чий і білий, стр чо
бів належать до важ о перетравлю- звичайний, зморш и,
ваних прод тів через хітиноподіб- пав тинни оранжений міцетин, я ий міститься в с ла- во-р дий ласифі ді рибної літ овини. Переїси ри- ю т ь с я я
риби
боч ів (а надто — ввечері) чи зали- повільної то сичної дії
шиш сма от на післязавтра (тобто — перші симптоми
більше доби, дарма що в холодиль- з'являються через 6 ни ), пор шиш робот травно о 48 один. Печериці жовтош ірі,
тра т і печін и. А оли до омпанії рядов а біло- оричнева з бна,
добропорядних їстівних попаде вовнян а рожева, молочни сіронавіть один малюсінь ий отр йний рожевий — риби швид ої то риб, то сичні ефе ти розвивають- сичної дії (перші озна и отр єння
ся д же швид о, том що, потра- з'являються через 30 хвилин).
пляючи в ор анізм, риби підсилюПри отр єнні б дь-я ими видають процеси се реції та всмо т - ми рибів починаються шл н ововання. Смачні і поживні риби иш ові розлади різно о ст пеня
мож ть стати отр тою, я що вони вираженості (н дота, блювота,
виробляють фітото сини (то сичні біль в животі, пронос й інто си аречовини), здатні навіть незначній ції — по іршення стан , слаб ість,
іль ості ви ли ати смерть чи ра- розбитість). Одраз ж ви ли айте
ження ор анізм людини. Небезпеч- "швид медичн допомо ", а до
ні для життя не тіль и отр йні риби, приб ття лі арів промийте шл що містять то сичні ал алоїди, але й но холодною водою (випийте не
мовно їстівні, я що пор шити пра- менше 3-х літрів води, ви ли аювила їхньої
лінарної оброб и. чи блювот ).
Андрій САМОЙЛЕНКО,
Перед тим, я смажити, добре проІнспе тор Виш ородсь о о
миті риби треба варити не менше
РУ ГУ МНС У раїни
15 хвилин добре підсоленій воді.

¬≥Ú‡∫ÏÓ
люб мат сю

Д м Софію Іванівн

із с. Вища Д бечня
з 80-річчям!
Дя ємо їй за тепло, життєв
м дрість і любов до нас, дітей, вн ів і правн ів.
Бажаємо здоров’я, всьо о
най ращо о і ще дов о-дов о
рад вати нас.
№518

Сім’ї дочо Д ми,
Ганжи, Ейжвертіної

Ком нальном підприємств
житлово о і ом нально о осподарства Виш ородсь ої місь ої
ради на постійн робот потрібні:
— По рівельни и; — Водії;
— Підсобний робочий;
— Садівни и; —Вантажни и;
— Еле трозварювальни и;
— Слюсар-сантехні ; — Двірни и;
— Пічни и;— Еле тромонтер;
Оплата за домовленістю.
Звертатися за тел: 54-885 №519

Оле САНЖАРА

Приносьте і надсилайте свої фото за адресою: пл.
Шевчен а, 1, . 63, тел: 22037

Õîäèòü ãàðáóç ïî ãîðîäó
— Овочі солоній воді втрачають
близь о 70 відсот ів вітамінів. Том
солити їх раще напри інці варіння.
— Щоб раще збере лися вітаміни, свіж зелень ре оменд ється
тримати в прохолодном місці, в
затін .
—
Мити і
чистити
овочі
требапередподачею на стіл.
— Підсмажені на верш овом маслі орені
зелені в б льйоні
не розваряться і віддад ть йом
свій аромат. Кріп, пастерна , лавровий лист лад ть за 5 хв до повної отовності перших страв, щоб
вони не втратили аромат .
— Чистити циб лю слід мисці з
водою, щоб не сльозились очі.
По ришена циб ля при смаженні не
та під оряє, стає золотисто-жовтою, я що об ачати її в борошні.
— Щоб цвітна ап ста при варці
не потемніла і збере ла расивий
білий олір, оли почне за ипати, слід
по ласти вод шматочо ц р .
— Б ря и, на відмін від інших
овочів, солоній воді не варять,
бо вони від цьо о стають менш
смачними, чорніють.
— Щоб томатний со с б в остріший, до ньо о додають лимонн

ÌÅÖÅÍÀÒÈ ÏÐÎÁÓÄÆÓÞÒÜ
Ч довий подар но отримали
ці дні навчальні за лади
Виш ородщини. Йдеться про
алендар-щорічни "У раїнознавство" Центр
раїнознавства Київсь о о національно о
ніверситет
імені Тараса
Шевчен а, виданий за за альною реда цією до тора історичних на , професора Володимира Сер ійч а ( поряднии Валентина Піс н, Анатолій
Ціп о, Олена Щербатю ).
Примірни и алендаря, що вже
став поп лярним і незамінним
для чнів та чителів середніх
ш іл, ст дентів та ви ладачів
вищих навчальних за ладів, сіх,
хто ці авиться проблемами раїнсь ої історії, льт ри та раїнознавства, поповнили бібліотеи освітніх за ладів район за-

Ôîòîêîíêóðñ “Îáëè÷÷ÿ ì³ñòà”

ËÞÁÎÂ

вдя и т рботливості ерівни ів
МПП "Віраж" Ірини та Антона
С хор ових, їх небайд жості до
запитів підростаючо о по оління.
Саме том вони профінанс вали
придбання щорічни а, що проб дж є любов до раїнства.
Головне спрям вання вміщених ньом матеріалів —
раїнсь а людина, особистісний
вимір. Це справді фахове видання, я е заповнило про алин в
царині ниж ово о рин
щодо
цієї темати и періодичних
видань.
У алендарі перелічено основні національні та релі ійно-звичаєві свята, річниці віхових
подій. Вміщено матеріали, що
стос ються р лих дат від дня
народження та смерті видатних
с спільних, на ових та льт р-

ислот чи сі лимона.
— Лимони добре збері аються
не тіль и в холодильни . Я що
за орн ти їх в пер аментний папір і
по ласти в с хий пісо , то вони не
зіпс ються протя ом іль ох місяців.
— Я що лимон обдати о ропом
перед тим, я розрізати йо о, він
стане ще запашнішим. Я що потрібно лише іль а рапель лимона,
не варто o розрізати йо о. Можна
прот н ти лимон сірни ом, видавити сі і знов діроч зат н ти.
— Картоплю слід збері ати в
темном , прохолодном місці, бо
на світлі вона зеленіє і в ній з'являється ш ідлива речовина.
— Обчищен артоплю не слід
дов о тримати
воді, бо вона
втрачає рохмаль, вітамін С і
по ано розварюється. Щоб артопля не чорніла, додайте
вод
трохи оцт . Відварюючи артоплю, по ладіть 2-3 доль и часни, лавровий листо або сир
циб лин . Картопля б де смачнішою.
— Картоплю, зварен "в м ндирі", ле о чистити, я що відраз
після варіння облити її холодною
водою. Картопляне пюре б де
смачнішим, я що до ньо о рім
масла, додати аряче (!) моло о.
— Картоплю смажать на сильно
розі рітій с овороді і солять, оли
с ибоч и з сіх бо ів зар м'яняться.

ÄÎ ÓÊÐÀ¯ÍÑÒÂÀ
них діячів, я і народилися в
У раїні або працювали на її
теренах.
Д хом раїнства пройняті сі
розділи алендаря-щорічни а:
"Часопис-датівни ", "Концепти",
"Діялося...", "Портрети", "У раїнсь ий по ляд за рай-обрій".
Автори вміщених статей, досліджень, спираючись на онретні фа ти, ба атий архівний
матеріал, епістолярн спадщин
обраних особистостей, аналіз ючи нинішній стан раїнсь оо політи м , дають змо
читачеві самом зробити висново на чиєм боці історична
правда.

Валентина ДУХОТА,
начальни районо о відділ
освіти

ÕÎ×ÅØ, ÙÎÁ ÂÑÅ
ÁÓËÎ ÄÎÁÐÅ —
ÇÐÎÁÈ ÖÅ ÑÀÌ

тижня

Олена РОГОВЕНКО

Тимен а, Єв ена Б рин а, Сер ія
Пономарен а, Володимира Сер ієн а, Єв ена Потапова, Павла
Воробйова, Оле сія Данил а, Оле сандра Безмало о, Дмитра Крайово о, Оле сандра Костерно о й
Оле сандра Ма ди в інці тайм
провела іль а небезпечних онтрата , і одн з них ч довим даром з
розворот завершив Оле сандр
Ма да. Тіль и розпочався ІІ тайм, я
Юрій Юрч , я ий вийшов на замін , забив свій чер овий ол — і
рах но став 2:0. А на 72 хв. Володимир Сер ієн о
своєм стилі,
оловою, провів третій м'яч ворота молодих иян. Під інець з стрічі
наші хлопці трохи розслабилися і
дали змо "Зірці" забити " ол престиж " — 3:1. Після цієї перемои "Чай а" вийшла на 1 місце.
Рез льтати: переможці — "Чай а"
(Виш ород), 11 і ор, 29 очо ; др е
місце — "Джипер" (Київ), 10 і ор,
27 очо ; на третьом — "Атлет" (Київ),
11 і ор, 20 очо .

Виш ород
Василь КАРПЕНКО:
Мав и; Миш а

яс равими,
По лич остей, що раді б ть
з тобою,
Вина налий чи при ости їх
авою
Вечірньою, осінньою порою.
Хай пав тиння бабино о
літа,
Немов поштар, що добрі
звіст и носить,
Твої надії понесе по світ
І др зів щирих
твій дім
запросить

оп
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При рась імнат
вітами
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Дати тижня

16 вересня — Міжнародний
день охорони озоново о шар ;
День винахідни а і раціоналізатора; День фармацевтичноо працівни а;
17 вересня — День працівни ів цивільно о захист ; День
працівни а ліс
22 вересня — День партизан-сь ої слави;
23 вересня — 60 ро ів від
дня народження Тамари Стратієн о (1946), а триси, ди тора раїнсь о о телебачення.
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