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ЦІНА

КРБ.

■

І92

АИІИНО-ПУБЛІЦИСТИЧНИМ ТИЖНЕВИК

біології

введено в дію, якщо не поми

настоятель

Кафедрально

ляюсь, три школи. Одна з них

го

собору

отець

/в

миру

у

Кіровограді. Так,

вона таки

Символічний

школи

передали

/вони ні з чим не рахувалися-

будівельники

першоклас

дуже багато допомагали/,’ і

никам. А коли пролунав
дзінок, я подумала, нехай

і

ключем

І

вчителі,

батьки
1

вересня в урочистій атмосфері
свята мер міста В.Г.Мухін пе

рерізав стрічку разом з дирек
На

прийшли

рослі жителі .102 мікрорайону,

для того, щоб рапортувати, час

яким хотілося, щоб школа була

рапортів минув/... Іноді те, що

поближче. дітлахи, що теж не

школа

відкривається

від того, аби далеко не ходить,

здавалося

Чекали відкриття цієї школи і

вам

відповідальні

становище

працівники

вчасно,

фантастикою

нагадувати,

у

яке

—

чи

сьогодні

будівництві?

До

до

школярів

ті,

ключ

до

країни

стане
знань,

а

цей

І

від

в

країну

цю

неблизький,

але

такий сріблясто-романтичний.

кого залежала сама можливість

На закінчення хочеться до

цього свята у новій школі №

дати, що відкриття школи № 35

35. З короткими привітальними

промовами
юних

звернулися

господарів

до

школи

зовсім не позбавляє проблем і

не вирішує питань,
ють

міську

владу.

які турбу
Адже

при

завідуючий міськУНО В.П.Дри-

тому, що нову школу одержали

га, начальник будівельного уп

більше

равління

учнів,

тресту

ніж
цього

півтори

тисячі

недостатньо

такого

Г1.П.Мірошниченко,

мікрорайону, як 102-ий. Навіть

ЗВЕРНЕННЯ
телебаченням буде проведено
телевізійний марафон.
Від
імені
воїнівінтернаціоналістів /а в області
тільки “афганців"
3452/, 112ти сімей загиблих в Афганістані,
звертаємося до Вас з прохан
ням взяти участь у телемарафоні,
знайти
можливість
виділити кошти на благодійні
цілі, проявити свою громадянсь
ку позицію.
Якщо
Ваше
підприємство
вирішило допомогти у цій бла
годійній
справі,
направляйте
кошти на рахунок Управління у
справах молоді 004609903 в облдирекції
Укрсоцбанку
МФО
323293 з позначкою “На споруд
ження пам’ятника".
Підприємства, що візьмуть
дійову участь у підготовці до
марафону в день його прове
дення, будуть запрошені на те
лебачення для участі в телемарафоні; при бажанні отримають
можливість безкоштовно прорекламувати свою діяльність,
продукцію.

Довідки по телефонах:
24-04-56, 22-16-93, 22-7867
З ПОВАГОЮ Голова Спілки
воїнів інтернаціоналістів В.РАЧ
НЯК, начальник управління у
справах
молоді
облдер
жадміністрації Л.ЄГЕЛЬСЬКА.

вчителька

КОНКУРС
Кіровоградський міськвиконком
оголошує
конкурс
на
кращий
ескізний проект пам’ятника ук
раїнському письменнику Володи
миру Кириловичу Винниченку.
На останньому засіданні викон
кому затверджені програма та
умови конкурсу, а також склад
жюрі, куди увійшли письменники,
художники, архітектори, начальни
ки різних організацій, пов’язаних
з культурою.
Перед
учасниками
конкурсу
ставляться
завдання
засобами
архітектури та монументального
мистецтва увічнити пам’ять Воло
димира
Винниченка.
Пам’ятник
має
бути
споруджений у до
вговічних матеріалах. Місцем спо
рудження
пам’ятника
визнано
звільнений майданчик між старим
і
новозбудованим
корпусом
педінституту імені О.С.Пушкіна.
Для визначення кращих про
ектів встановлені премії /три/ в
купонах і доларах.
За всіма довідками звертатися
по телефонах: 24-29-04 24-25-70.
Наш

кор.

бажаючих

класи

тридцять п'ятої школи вмістити

не можуть, а район продовжує
забудовуватись. Втім, про про
блеми ми поговорити ще встиг

немо... У нелегкий для України

час йдуть малята в школу, мова
про першокласників, вони були

найурочистішими...

Будь

лагідною до них. Доле?

величезного

В.ЛЕВОЧКО.

КУБКИ
ЗАЛИШАЮТЬСЯ В
КІРОВОГРАДІ
З 21 по 23 серпня в
місті
на
майданчиках
фізкультурно-оздоровч
ого комплексу “Водник"
тресту
“Кіровоградводбуд"
проходили фінальні зма
гання по волейболу і
футболу.
присвячені
першій річниці Незалеж-*
ності України.
У змаганнях по во
лейболу перемогу отри
мали наші земляки, ко
манда “Водник" тресту
“Кіровоградводбуд"
/тренер Л.М Балабат/.
Переможці
завоювали
путівку у фінал Всеук
раїнських ігор.
Такого ж успіху до
сягла і команда фут

болістів тренера
В.А.
Безсмертного.
На закритті змагань
головний суддя Спар
такіади ЦР “Колос" М.М.
Карпов /до речі, змаган
ня йшли у залік Спар
такіади підприємств Де
ржавного комітету вод
ного господарства Ук
раїни/
подякував усім
учасникам
і
ор
ганізаторам свята,
що
пройшло на достойному
рівні. І найперша подяка
звучала на адресу тре
сту “Кіровоградводбуд"
і
його
начальникаболільника всіх матчів
В.М. Берещенка.
Ю.
Грицкула.
м.
Кіровоград.

блеми, пов’язані з пошуком
шляхів
виходу
системи
освіти з кризового стану,
освіти’ виступив начальник оновленням змісту навчаль
управління
освіти них програм. Цим та іншим
Кіровоградського питанням приділяли увагу в
міськвиконкому Віктор Дри- своїх виступах В.Давиденко,
В.Громовий,
С.ХлопотІна,
га.
В.Едигей
та
Йшла
мова
про
кон В.Поярков,
цепцію розбудови освіти в інші. Прийнято постанову.
незалежній Україні. Належ
на увага зверталась на про
Р.ДАЙДАКУЛОВ.

ОСВІТЯНИ РАДИЛИСЯ
Конференція
педагогів
Кіровограда розпочалася з
покладання
квітів
до
підніжжя
пам’ятника
Т.Г.Шевченку. З доповіддю
“Про
шляхи
розбудови
національної
української
школи як стрункої цілісної
системи
безперервної

сьогодні всіх

для

“ Кіров р, градбуд"

У останні дні літа відбулася зустріч керівництва облдержадміністрації
з сім’ями загиблих у Афганістані наших земляків. На ній обговорю
валися питання
виконання
законів про соціальний захист сімей
воїнів-інтернаціонал істів.
Також
порушувалося
питання
про
будівництво пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам усіх поколінь, про
який і йде мова в зверненні до керівників підприємств, організацій,
установ, громадян нашої області’. •

У
1988
році
воїниінтернаціоналісти
та
комсо
мольці області вирішили спору
дити в м.Кіровограді пам’ятник
воїнам-інтернаціоналістам
усіх
поколінь
Кіровоградщини.
Цю
справу
розпочав
обласний
комітет ЛКСМУ.
Молодь області на потреби
будівництва зібрала
146 тис.
крб.
Кошторисна
вартість
пам’ятника становила в
1988
році 117 тис. крб. За три роки
було виконано робіт на 256 тис.
крб. -- додатково вкладались
комсомольські кошти.
У зв’язку з реорганізацією в
жовтні 1991 року обласної ком
сомольської організації, поглиб
ленням
фінансово-економічної
кризи, підвищенням цін на буд
матеріали та змінами в системі
оподаткування,
в
даний
час
закінчення будівництва опинило
ся під загрозою.
Управління у справах молоді
обласної
державної
адміністрації вирішило взяти на
себе завершення будівництва
пам’ятника, але для цього бра
кує коштів в сумі 2 млн. крб. З
метою збору коштів на споруд
ження пам’ятника, організації
лікування
воїнів
інтернаціоналістів та надання
допомоги сім’ям загиблих, у ве
ресні цього року Управлінням у
справах
молоді
облдер
жадмїністрації, Спілкою воїнів
інтернаціоналістів та обласним

свято

першовересневе

цей

ключ

дзвінок нагадує, що шлях

тором школи С.Д.Бондарцем.

міськвиконкому /зрозуміло, не

Андрій

Сташи

від

Попрацювали

будівельники,

Її відкриття чекали всі: до

Андрій

шин/.

введена.

ШКОЛА

О.М.Прошаченко,

речі, на Україні у цьому році

КРИМІНАЛЬНА

СЛУЖБА

Після закінчення навчального
року багато іноземних студентів
не поїхали на канікули. Літо
вони проводили “весело" в на
шому
невеселому
нині
Кіровограді, користуючись без
контрольністю з боку міліції.
Продовжували жити в гуртожит
ках, займатися скуповуванням і
перепродажем, ‘обміном валюти,
допускали різні правопорушен
ня, втягували наших дівчат в
проституцію
/без
особливих
труднощів, треба сказати/. Од
ним словом, іноземці почува
ються у нас, як вдома, що
виходячи з досвіду інших країн
Співдружності /ви либонь чули

САЇВСЬКА

СТУРБОВАНА

про інциденти в університеті
Дружби Народів/, не завжди
подобається і жителям нашого
міста,
і
міліції.
Начальник
кримінальної
служби
УВС
В.І.Литвиненко
знайшов
потрібним попередити началь
ників Кіровського і Ленінського
райвідділів
міліції
про
не
обхідність гарненько зайнятися
“іноземними
студентами
на
канікулах”.
Трошки
запізно,
правда.
Канікули
скінчилися.
Втім, порядок в студентських
гуртожитках, якого бажає Віктор
Іванович, завжди потрібний.
В.
ФЕДОРОВА.

КОПАНКА

Був колись у селі Соснівці Олександрівського району хороший ста
вок. З чистою джерельною водою,
рибою, дарував він жителям в спекотливі дні щасливу прохолоду. Назива
ли його споконвіків Саївською копан
кою. Кажуть, давним-давно жив біля
нього дід от і назвав так.
Нині ставок, як і подібні йому в
багатьох інших селах, знаходиться в
плачевному стані. Замулений, зарос
ший. З двома калюжами на дні. От
щоб не дати і йому загинути, місцеве
начальство вирішило взятися за очи
щення копанки.
Почали роботу в минулому році,
але далі вона чомусь припинилась.
Чому це так, я вирішила поцікавитися
в голови місцевої сільради Г.М.Рябка.
Він дещо порадував відповіддю, ска
завши, що незабаром роботи по очи
щенню відновляться, а не велися
минулі місяці з однієї причини: людей
для цього наймали з райсільгоспхімії.
У жнива їх, звичайно, забрали в поле.
Тепер є надія, що вони знову повер
нугься в замулене дно.
До
речі,
Григорій
Микитович
повідомив, що став наповнювався во
дою завдяки дощам та снігу, який
розтавав після зими. А взагалі цей
ставок нечищений щє із 1936 року. І,
як сказав Г.М.Рябко, там було уже по
груди мулу. Та слова жителів села,
особливо молоді, розходяться з сло
вами голови сільради. Вони твердять,
що
мулу там
було
трохи
вище
кісточок, а де купалися — був пісок.
Незадоволення молоді зрозуміле:
було спекотливе, жарке літо, тільки 6
купатися, та нема де. Доводиться
їздити в сусідні села і надіятися, що
на той рік у Соснівці буде свій гарний
став. У який, як говорив Григорій
Микитович, запустять рибу. Та вона й
раніше там водилася, звичайно, тоді,
коли- в ньому була вода.
Т МОРОЗ,
Олександрівський район.

СКІЛЬКИ

У
магазинах
Світяоводська
з’явилась
нова лікувально столова во
да. За своїми якостями во
на аж ніяк не поступається
знаменитій
"Мирго
родськіи", бо завдяки наяв
йому в ній брому нор
малізус діяльність нервової
системи, що у наш час
постійних
стресів
зовсім
немаловажно.
Добувається ця вода по
близу села Демидівки Кре
менчуцького
району
По
лтавської області, тому й
називається
Де
мидівською”.

МОЛОКА МОЖНА
КОЗЛА

ЯкОсь у місцевій пресі
промайнуло
повідомлення
про крадіжку з хліва десь
на
околиці
Кіровограда
кількох
тварин
козлячої
н а ці о н а л ь н о с т і .
Автор
замітки, міркуючи над мо
типами злодійства, вислов
лював
припущення,
що.
можливо, крадії використо
вували кізочок з еротичною
метою/ такі випадки були
раніше
зафіксовані/.
але
тут
же
й
сумнівався
у
достатній вірогідності, цієї
версії.
оскільки
серед
зниклої
живності
були и
цапки.
Якщо
нещасні
створіння ще не знайдені,
можемо підказати один із
можливих варіантів їхньої
доЛі.
Інформація
щойно
надійшла з прилеглих до
кордонів
братьої
Польщі
регіонів.
Отже, вам у руки яки
моєї» чином потрапило под
ружжя козлів. При елемен
тарному догляді
в
нього
через
певний
час
появ
ляється нащадок Ви. беру
чи гріх на душу.* загашуєте
малятко конячою...
тобто
козлячою
дозою

“Д І'.М и ді вської
НОРМАЛЬНО...

ВИ ГІИ В

Смачна новинка з яви
лась і в торговельній ме
режі Бобринця. Особливо
радіє
з
цього
приводу
дітвора, бо цією новинкою
стало смачне морозиво. Ви
готовляють
його
на
місцевому
маслозаводі
і
продають в магазинах, зок
рема в фірмовому “Mono
ко",
за
значно
нижчою
ціною. Сьогодні це теж не
маловажно.
Перефразувавши народ
доводиться
ну
мудрість,
суверенітет
констатувати
навчить, як в світі жить.
ІВАНЕНКО.
О.

з

вдоїти

снодійного.
вкл а д а є т е
безвільне тіло в торбину з
різними бебехами и нагост
рюєте лижі в комерційний
рейс до Гданьська чи По
знані Якщо на митниці не
трапиться конфузу и коз
цятко благополучно пере
тне демаркаційну лінію на
тому
боці.
попляскайте
його по щоках, хлюпніть у
писок водицею и можете
сміливо здавати місцевим
панам
за...
приблизно
мільйон злотих
Коли цю
суму перегнати в долари чи
фальшиво ґонконзькі
Фут
болки. цапенята при дооре
налагодженому
процесі
дітонародження
можуть
вас озолотити. Безпечніше
звичайно,
проводити
подібні операції зі своїми
козами, а не з поцуп лени
ми. Тим більше, що при
дбати рогатеньких зараз не
проблемі.
Червінець
за
пляшку прокислого молока
примушує народ викручува
тися шляхом випасання кіз
мано не на асфальті
і
нічого, виходить

Наш кор.

І

ФЕРМЕРІВ
ПОБІЛЬШАЛО
На останній сесії Новоук
раїнської Ради народних депу
татів прийнято
рішення
про
надання
земельних
ділянок
громадянам для ведення фер
мерських господарств. Земля
здебільшого
передавалася
у
приватну власність. Лише жите
лю Кіровограда М.Я.
Кулику
передано 8 гектарів із земель
колгоспу імені Кірова у тимча
сове користування на умовах
оренди. От коли він переїде на
постійне місце проживання у
Воронівку вирішиться і питання
передачі йому землі у яриватну
власність.
Наш
кор.

Вже з місяць по вулиці Шевченка в Кіровоград»
запрацювала невеличка майстерня з ремонту фотоапа
ратури. її власник
Ігор Семенович Лук’яненко —
ремонтує абсолютно всі марки фотоапаратів. Оплата
— як зручніше
готівкова і безготівкова. Ще ви,
друзі, можете отримати безплатну консультацію з
приводу саморемонту. Його телефон: 22 35 56.
Фото
В.Гриба.

СФАЛЬШИВИЛИ... НА 100 ТИСЯЧ
та/, значить її елемен
тарно могли завезти до
нас з того ж Харкова чи
Дніпра. Повторно були
попереджені і касири.
Пильність — і ще раз
пильність.
Позаминулого
вівторка ця пересторога
спрацювала
на
“ура”.
Спостережлива касирка
одного з магазинів дуже
вже прискіпливо стала
придивлятись до под
аних їй 25-купонних ку
пюр.Наче й нормальні,
але щось таки в них
насторожило.
Прибулі
працівники
міліції
підтвердили її підозри:
купюри виявились фаль
шивими. Не якимись там
скомбінованими чи пере
клеєними, а досить май
стерно
*
зробленими
/ймовірно, що на ре
нксероксі/. Правда, дея
ка відмінність, все ж бу
ла. По-перше — в коль
орі
/він
трохи
яск
равіший,
якийсь соко
витіший/, по-друге — на
банкнотах були відсутні
водяні знаки — при роз
гляді на світло папір, з
якого виготовлені “двадцятьп’ятки",
абсолютно
чистий.*
Ну
і
третя
відмінність — якщо кап
нути на купюру водою,
фарба розпливається.
На
перших
порах
оперативникам
було
відомо
тільки те, що
“фальшивки" у магазин
приніс водій приватного
таксі. Далі події розвива
лись за відпрацьованим
сценарієм, і, як кажуть
кримінальники,
“в
ре

зультаті оперативно-розшукових заходів", вони
вийшли на людей, безпо
середньо причетних до
появи в Кіровограді "не
справжніх” грошей. Взя
ли їх у четвер, під вечір,
а вже в п’ятницю, о
дванадцятій годині дня в
Кіровоградському
міськвідділі
внутрішніх
справ
була
скликана
прес конференція
для
журналістів /оперативки
ки і тут спрацювали опе
ративно/. Провели її на
чальник
міськвідділу
Ю.П.Тимчишин і началь
ник відділу захисту еко
номіки від злочинних по
сягань обласного УВС
А.Г.Животовський.
На двох столах пред
ставникам преси демон
струвались акуратні куп
ки “розфасованих” фаль
шивих талонів на цукор
/за серпень/,
валюта,
справжні банківські упа
ковки вартістю в 25 ку
понів, етикетки для “ик
ры минтая /пробойной
соленой/", “горіхової на
стоянки гіркої", “агдаму
портвейну
белого"
та
інше.
Як бачите, фірма пра
цювала з розмахом і не
ма певності, що опера
тивники знайшли абсо
лютно все, що возили з
пункту № 1 /розташова
ного в одній із країн
ближнього
зарубіжжя/
піймані “гінці”. Звичай
но, і в гаражі, і в кварт
ирах попошукали добря
че, але ж є ще знайомі,
родичі чи й просто коле
ги по ремеслу /зловмис

ники працювали в одно
му
з
кооперативів/.
Правда,
і
прес конфе
ренція, як уже згадува
лось, проводилась по га
рячих слідах, так що і
Юрій Павлович, і Ана
толій Гордійович погод
жувались, що, можливо,
випливе
й
ще дещо<
потрібен час.
Як стало відомо в
процесі допиту, затри
мані
‘ були
лише
“кур’єрами”, перевозячи
друковану продукцію ізза меж України. Везли
вони фальшивих грошей
на суму 100 000 /купю
рами по 25 купонів/. 78
тисяч у них вилучили під
час обшуку, трохи більше
тисячі
знаходиться
в
обігу в Кіровограді, а ще
20 тисяч у “гінців" /за їх
словами/...
вкрапи
у
поїзді, забравши на до
дачу ще й добрячу суму
рублів.
Так що хай радіють
злодії, що поживились
“на шару"...
Кіровоградці, мабуть,
пам’ятають, яка незро
зуміла ейтуація склалась
у місті в кінці червня.
Тоді на руках городян
лишились сотні неотова
рених талонів на цукор
/його просто не було в
магазинах/,
хоча
за
всіма нормами цього со
лодкого продукту мало б
вистачити усім. Але... Як
з’ясувалось
згодом,
сотні тонн цукру було
продано за фальшивими
запрошеннями.
Можли
во,
мають
до
цього
ВІЛНПІІІРНйа

і

ютпи.і»»....:

Ця новина вразила
Бсларусь:
ВСЮ
обікрали
шестикрат
чемпіона
ного
Олімпійських ігор в
Барселоні
Віталія
Злодії
Щербо.
підібрали момент, ко
ли спортсмена не бу
ло
вдома,
забрали
всю валюту, відео і
стереотехніку,
цінні
речі. Словом, запиши
ли ні з чим. Та ще й
склали все до сумки,
яку Щербо привіз із
Барселони. За фактом
крадіжки
порушено
кримінальну
справу.
Чи матиме це якісь
результати?..
Новоросійську
В
другий
місяць про
давжують
шукати
маньяка, що приму
заговорити все
сив
місто
Невідомий
мужчина
озброєний
небезпечною бритвою
наніс під водою пора
нення
п’яти
дівчаткам підліткам.
За характером злочи
ну “підводний теро
рист" є сексуальним
маньяком,
На ноги
піднята
гро
мадськість,
міліція,
але поки що ніяких
результатів.

Суперечка
між
двома братами точи
лася кілька і^один, до
ки один з них не
подався до кухні за
ножем Удар в груди
виявився
смертель
ним
А посварилися
вони через те, ш.о
кому
з’ясовували:
слід успадкувати вдо
ву ще одного брдта.
•ь
*

Кримінал

Про те, що на Україні
“гуляють" фальшиві ку
поки,
республіканська
преса повідомила уже
давно. Спочатку вигульк
нули вони в Харкові,
Дніпропетровську, тепер
з’явились
і
в
Кіровограді. Хоча, якщо,
бути точною до кінця, не
в усіх випадках можна
говорити про фальшиві
гроші. В деяких — про
сто
про
майстерно
скомбіновані купюри, ко
ли із банкноти вартістю
в 100 купонів, завдяки
вмілим маніпуляціям, ут
ворювалось два папірці і
на кожному з них із
зворотнього боку накле
ювалась купюра в 1 ку
пон і домальовувались
два нулі. /Не думаю, що
розкриваю професійний
секрет махінаторів: про
нього
вже
давно
повідомило
українське
радіо/. Завдяки практич
но одному й тому ж
кольок, нервовій штов
хамині в чергах, коли
розплачуватись часто до
водиться на ходу, та й
недостатній
пильності
касирів,
в Кіровограді,
наприклад,
підроблено
сотню “засікли" аж в Укрсоцбанку,
коли
підраховували
гроші з
інкасаторських сумок.
Однак, як вважали в
міліції, це. звичайно, не
приємно, але і в паніку
впадати не варто. Ну,
з’явилось десь там 2-3
купюри /в одному з дит
садків при видачі за
рплати вигулькнула ще
одна самопальна банкир

ДОВКОЛА

войяжери /в гаражі од
ного з них знайдено 55
мішків цукру/. Правда,
навіть по талонах такої
кількості не купиш, так
що проробляються версії
щодо торговельників, і.
як
сказав
начальник
міськвідділу Ю.П.Тимчи
шин, є певні успіхи.
Однак, всі крапки над
і поставить слідство. А
тим
часом,
шановні
кіровоградці
і
гості
міста, одержуючи 25-купонну купюру на здачу
чи під час зарплати, ре
тельно роздивляйтесь її
на
світло.
Не
усміхайтесь! У вас її все
одно вилучать, як тільки
щось запідозрять. І не
тільки не відшкодують
втрачену суму, а ще й
можуть
притягти
до
відповідальності — по
тій же 79 статті, за збут
підроблених
грошей,
Навіть якщо ви сном,
духом нічого не знали,
Як
нагадав
начальник
ВЗЕЗП обласного УВС
А.Г.Животовський,
йе
знання
закону
не
звільняє
від
відповідальності
перед
законом.
о
„
О.Пилипенко,

н.ь. коли матеріал був
готовий до друку, стало
відомо^ що фальшиві 25
купонні банкноти почали
випливати” в банку Зна
чить. не всі ще касиои
п ро я в л я ю ть
професіин\/
пильність. На відміну віл
їх колег з так і не назва*
ного на міліцейській прес
конференції магазину^ А
навіщо;
Головне.
ЩО
сумлінна працівниця вбе
регла бюджет області вія
відчутної економічної д
версії:
навіть
і
в
обезцінении час
1ОП

В спецгосподарст
вах Біробіджана ство
рена бригада ловців
великої рогатої худо
би. Жителі в останні
роки
завели
корів
але поскільки навіть в
селах з пасовиськами
і пастухами — про
блеми, в містах тим
більше,
Тому
неспішні
телички
з’явились на вулицях
і в скверах.
Вирішено заклика
ти власників до по
рядку. В місті збудо
вано
спеціальний
загін,
своєрідний
арештмайданчик для
корів.
“Затриманих”
там годують і навіть
доять.
•4;
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И.

Нещодавно у Тер
нопільському
міському ставі знай
дено
труп
позвірячому вбитого й
потім
втопленого
військовослужбовця
У злочині звинувачу
ються
бійці
УНСО
/У к р а ї н с ь к о і
Національної
Само
оборони/, що повер
нулися
з
Наддністрянщини.
Керівництво
УНСО
відхрещується
від
усього,
заявляючи.
Що це були сторонні
особи у формі ор
ганізації.
Слідство
триває,
Кілька
підозрюваних осіб зЗ
арештовано.

У

вівторок
■ 8 ВЕРЕСНЯ
УТ (1 ПРОГРАМА)

понеділок
Н 7 ВЕРЕСНЯ
УТ (1 ПРОГРАМА)
16.00 УТН. 16.05 Документаль
ний фільм “Ангеле мій". 16.35
Вересневі
спогади
у
квітні.
17.20 Документальний
фільм
“Благословляю і молюся". 18.20
“Червона калино, чого в лузі
гнешся?" 19.00 УТН. 19.10 На
родна артистка України Р.Кири
ченко
у
фільмі-концерті
“Черійни'ця
вечорниць".
19.30
Хто ми... 20.30 Урожай 92: факт
і прогноз. 20.45 На добраніч,
діти. 21.00 Дніпро. 21.35 Аи Пі
Київ.
Реклама та
21.40 Кінозустрічі.
23.25 Художній фільм “Бармен
із "Золотого якоря".

1 КАНАЛ “ОСТАНКІНО"
5.00 Новини.
5.20
Ранкова
гімнастика. 5.30 “Ранок". 7.50
“Два клоуни". Мультфільм. 8.00
Новини. 8.20 “До першої крові".
Художній фільм. 9.45 “На ма
нежі Яки". Фільм-концерт. 10.20
Мультфільми. 11.00 Новини /з
сурдоперекладом/. 11.20 Щасли
вий випадок. 12.20 Відпочивай.
14.00 Новини /з сурдоперекла
дом/.
14.20 Телемікст. г 15.05
—
Уолт
Дісней
Блокнот.
15.10
____
-------представляє...
16.00
На
III
міжнародному фестивалі теле
програм для дітей та юнацтва.
16.15 Аргументи надії. 17.00 Но
вини. 17.25 Міждержавний теле
канал “Останкіно” представляє.
17.55 Футбольний огляд. 18.20
НЕП.
18.4.5
Прем’єра
те
лефільму вистави
Палій". 19.45
Вечірня казка. 20.00 Новини.
20.40 Пррдовження телефільму
“Палій". 21.10 “Нова
студія
представляє:
“Бомонд". 21.25
“Каталог Федеріко". Програма
про
роль
“особи"
в
кінематографі.
21.45
Одначе.
22.00 ТБ-галегея. 22.30 Ситуація.
“Білий
лебідь".
23.25
“Душа
моя".
Документальний
те
лефільм. У перерві — Новиьи.

КАНАЛ "РОСІЯ", 2 УТ
7 00
Вісті.
7.20
Час
ділових
людей
7.50
Біла
ворона.
8.35
Непізнаним всесвіт. 9 20 Інтерв’ю
з політологом і істориком Гі Со
рманом. Франція. 9?30 Відкритим
чемпіонат
США
з тенісу.
10.20
Камера досліджує минуле. "Рези
дент Ріхард Зорге". 1 і 2 серіі.
11.45 Дозвілля.
Птахи
поряд з
нами. 12.00 Денним сеанс. "Еи, на
лінкорі".
Художнім фільм.
.
.
12.40
Селянське питання.
13.00
Вісті.
15.00 Третій ангел.
15.30 Дитяча
година з уроком англійської мови.
16.30 Там-там новини. 16.45 Трансросефір.
“Кожний
вибирає
для
себе
17.30
Кіпрас
Мажейка.
Репортаж з НАТО. 18.00 Київська
панорама.
18.20
Документальна
кінопрограма "Зустріч з прекрас
ним".
Фільми
“Вікторія",
“Сутність". 19.00 Вісті. 19.20 Свя
то кожен день. 19.30 Детектив по
понеділках.
"Жінка
дня".
Ху
дожній
фільм.
20.55
Телебіржа
інформує. 21.05 А.Адан. "Жізель”
Вистава національного театру опе
ри та балету України ім. Т Г. Шев
ченка. 23.20 Рок-кафе.

неділя

середа
■ 9 ВЕРЕСНЯ
УТ (1 ПРОГРАМА)

8.00 3 восьмої до дев’ятої.
8.00 3 восьмої до дев’ятої.
Інформаційно музична програма. Інформаційно музична програма.
9.00
Свічадо.. 10.30 Документаль
9.00 Художній фільм “Бармен із
ний телефільм “Гомоніла Ук
Золотого якоря". 10.15 Поетич
ний
телетеатр.
В.Симоменко. раїна". 11.00 Естрадно спортив
шоу.
12.30
УТН.
12.45
“Лебеді
материнства".
10.35 не
Шкільний екран. 10 кл. Основи Кінозустрічі. 16.00 УТН. 16.05
інформатики і обчислювальної Для дітей. “Кукурік і КО”. 17.05
техніки. Інформатика і обчислю; Програма студії Укртелефільм”.
вальна техніка. 11.05 Камерні “Яворівська забавка", “Володи
твори В.Кирейка. 11.40 Доброго мир Роянов та його полонянки”
17.40 “Чиста криниця”.
18.10
вам здоров’я. Наступ на глауко
/Кіровоград/.
му. 12110 УТН. 12.2Б Канал ЛД". День за днем.
18.30
Прем
єра
документального
16.00 УТН. 16.05 Для дітей. Ве
“Розіп’яті
долі .
селка. 16.35 Документальний те відеофільму
УТН.
19.10
Актуальне
лефільм “Біля відмітки — 17 19Х)0
віків”.
16.55
Фільм концерт інтерв’ю. 19.20 Мультфільм Ве
ликий Вух". 19.30 Наше коло.
“Подолянчики”. 17.30 Уклін Ук
раїні. 18.25 Музичний фільм “У 20.15 "Дивограй". Музична про
світі святкових чудес .
18.55 грама. 20.45 На ДоЬран’/Ь літи.
Програма передач. .19.00 УТН. 2*1.00 Дніпро. 21.35 Аи Пі Київ
Реклама та інформація. 2.1.40
19.10
День
за
днем.
Ой, не
/Кіровоград/. 19.30 Студія “1 Фільм вистава
22.55
грудня". 20.45 На добраніч, діти. Грицю, та й на вечорниці
21 00 Дніпро. 21.35 Ай Пі Київ. УТН. 23.10 Українське телеба
Реклама та інформація. 21.40 чення представляє нову програ
Художній телефільм ‘Блакитна му гурту соколи".
троянда". .1 і 2 серії. 00.00 УТН.
1 КАНАЛ “ОСТАНКІНО"
00.15 Запчастини для душі”. З
5.00 Новини.
5.20
Ранкова
циклу
“Через
обставини,
що
гімнастика.
5.30 “Ранок*. 7.50
склалися".
Мультфільм. 8.00 Новини. 8.20
1 КАНАЛ “ОСТАНКІНО
Прем'єра
художнього
те
5.00
Новини. 5.20 Ранкова лефільму "Багаті теж плачуть
гімнастика. 5.30 “Ранок". 7.50 9.50 Нове покоління вибирає.
Мультфільм. 8.00 Новини. 8.20 10.40 А.Хачатурян. Сюіта з му
зики до драми М.Лєрмонтова
Прем’єра
художнього
те
11.00 Новини /з
лефільму “Багаті теж плачуть”. “Маскарад .
11.20
‘По
9.05 “Палій". Гейефільм вистава. сурдоперекладом/.
вернення
Будулая". Художній
10.35 Футбольний огляд. 11.00
2
серія.
12.40
Новини /з сурдоперекладом/. телефільм".
“Здрастуйте, лікарю! ’ Художній
11.20 “Повернення Будулая . Ху
дожній телефільм. 1 серія. 12.40 телефільм. 14.00 Новини /з сур
Сім старих і одна дівчина". доперекладом/ 14.25 Телемікст.
15.10 Блокнот. 15.15 Уолт Дісней
Художній телефільм. 14.00 Но
вини
/з
сурдоперекладом/. представляє...
16.05
На
III
14.25
Діловий
вісник.
14.40 міжнародному фестивалі теле
Блокнот. 14.45 Й. С.Бах. “Бран
програм для дітей та юнацтва.
денбурзький
концерт”.
15.00 16.15 Космічний марафон.’ 17.00
Уолт Дісней представляє... 15.50 Новини.
17.20
Студія
“Око"
Програма телебачення Японії. представляє прем’єру докумен
“Змагання роботів". 17.00 Нови
тального фільму
Хрест отця
ни. 17.25 Міждержавний телека Олександра". 18.00 Прем'єра ху
нал
“Останкіно”
представляє дожнього
телефільму
“Багаті
програму
"Золоті
розсипи". теж плачуть”. 18.45 Велика про
17.50 Фермата.' 18.15 Прем’єра
гулянка. БО хвилин у світі теле
художнього телефільму “Багаті бачення. 19.45 Вечірня казка.
теж плачуть". 19.00 Тема. 19.45 20.00 Новини. 20.35 Прем’єра
Вечірня казка. 20.00 Новини. художнього
телефільму
20.40 “КТВ-1" і канап "Франс
“Хемінгуей". 4 серія. 22.20 “Чор
‘інтернасьональ"
представляють ний ящик". Таємниця ядерної
прем’єру
художнього
те зброї. 23.00 Новини. 23.25 Про
телебачення
Японії.
лефільму “Хемінгуей”. З серія. грама
22.20 “Чорний ящик". Таємниця Спортивні традиції Японії. 0.15
ядерної зброї. 23.00 4 Новини. Танці, танці...
23.254 Авторалі Париж-МоскваКАНАЛ “РОСІЯ”, 2 УТ
Пекін. 23.55 “Сім старих і одна
7.00 Вісті. 7.2.0 Реклама. 7.25
дівчина". Художній телефільм.
Час ділових людей. 7.55 На
КАНАЛ “РОСІЯ”, 2 УТ
політичному Олімпі. А.Собчак.
7.00
Вісті.
7.25
Час
ділових
8.35 Арт-бізнес. 9.00 Наш сад.
людей
7.55 Без ретуші. 8.55 Не
9.30
Відкритий чемпіонат США з
опалима
купина
Старовинні
тенісу.
10.20^ Телетеатр Росії.
російські романси і пісні у вико
С.Коковкін. “Йди до мене. Теленанні
Є.
Смольянінової.
9.30
Відкритим
чемпіонат
США
з
вистава. 11.35 Програма "Ключ".
тенісу. 10.20 Сам собі режисер.
11.50 Денний сеанс. Художній
10 50
Дозвілля.
Увага.
знімаю.
телефільм
“Санта-Барбара". 71
1 1 05 Денним сеанс. "Смерть пре
серія. 12.40 Селянське питання.
красних косуль". Художнім фільм.
13.00
Вісті.
15.00 Козирна дама.
12 40
Селянське
питання.
13.00
Вісті. 15.00 Телебіржа. 15.30 "Ба15.30 Тема з варіаціями. І рає
дабски"
Програма
для
гітарист А.Болотов. 16.00 Хри
дошкільнят. Франція
15.50 Муль
стиянська програма. 16.30 Тамти-пульти
16.00
Студія
“Рост".
там
новини. 16.45 Трансросефір.
16.30 Там-там новини
16.45 Сиг
Далекий Схід. 17.30 М-Трест.
нал
7 00 Золотий Остап
17.20
17.45 Давайте з’ясуємо. 18.00
Антологія короткого оповідання.
В.Вересаев.
Невигадані історії".
Теніс.
Відкритий
чемпіонат
18 00
Київська
панорама.
18.20
США. 19.10 Київська панорама.
И.Брамс
Квінтет фа мінор
19.00
19.30
Домашній
екран.
Прем’єра
Вісті.
19.20 Свято кожен день.
художнього телефільму “Санта
19.30
Прем’єра
художнього
те
Барбара
”
.
72
серія.
20.20
Теніс.
лефільму
'Санта-Барбара".
71
серія: 20 20 Художнім телефільм
Відкритий чемпіонат США. 21.00
Чорна пантера та білим ведмідь".
Телебіржа інформує. 21.10 Теле21.45 М. Цветаева в Парижі
прижі 21.55
спортарена. 22.00 Вісті. 22.20
Реклама 22.00 Вісті
Спор
22.20 Спор- ~ _____
Г' „
—
Крапки над “І". 22.50 Тема з
тивна карусель. 22 40 Балет Санктваріаціями. "Прийдіть, благосло
Петербурга.
Коппелія"
Прем’єра
балету
Л.Деліба
на
сцені
венні отця мого”. Концерт ду
Марийського театру.
ховної рок-ьузики.

ц

ю

ВЕРЕСНЯ

УТ (1 ПРОГРАМА)

8.00 3 Чосьмої до дев’ятої.
Інформаційно музична програма.
9.00 Фільм вистава Ои, не хо
ди, Грицю, та й «а вечорниці”.
10.15 Для дітей. , А на острові
зеленому”. ТО.45 Віронька". Те
леопера.
11.20
Кінопрограма
“Зустріч з Чехо Словаччиною".
12.35 УТН. 16.00 УТН. 16.05 Для
дітей.
Веселка
16.45
Ре
спубліканська фізико математич
на школа. МетоД координат. Пе.
редача 1. 17.15 Літературна кар
та України.
С.
Климовськии.
18.00
“Нагірна
проповідь”.
Фільм 4 “Блаженні голодні".
18.30 Прем’єра телефільму ^ас
сандра . 19.00 УТН. 19.10 День
за днем.
(Кіровоград).
іЬ.ЗО
Хрещатик. Літературно мистець
ка
програма.
20.30
Реклама.
20.45 На добраніч, діти. 21.00
Дніпро. 21.35 Ай Пі Київ. Рекла
ма та інформація.
пЕма^'Я‘ 21.40 Хроніка
Хроніка
МВС. 21.55 Молодіжна студія
“Гарт". 23.55 УТН" 0.10 УРеія
гтайм". Музична програма.

1 КАНАЛ “ОСТАНКІНО"

5.00
Новини.
5 20
Ранкова
гімнастика. 5.30
Ранок"
7 50
“Сусіди" Мультфільм. 8.00 Но
вини^ 8.20 ГТрем єра художнього
телефільму Багаті теж плачуть"
9.50 Космічний марафон
10 30
Очевидне неймовірне. 11 00 Но
вини ил/з
суРД°перекладом/.
11.20 Повернення Будулая" Ху
дожній телефільм. З серія 12 25
‘День без числа
Художній те
лефільм. 12.55
Летюча миша”.
Художній телефільм.
1 серія.
14.00 Новини /з сурдоперекла
дом/.
14.25 Телемікст. .15.10
Блокнот.
15.16
Уолт
Дісней
представляє...
16.05
На
III
Міжнародному фестивалі телепрограм для
-ія дітей та юнацтва,
16.15 Наш музичний кклуб. 17.00
Новини. 17.25 “Дівчинка
.......
*і клоун”.
Мультфільм.
17.35 18^5
шістнадцяти
і
старші.
Прем’єра
художнього
телефільму “Багаті теж плачуть”.
19.00 Портрет на тлі. Г рузія.
'
Серпень-Вересень.
19.45
Вечірня казка. 20.00 Новини.
20.40 Прем’єра художнього те
лефільму
Європа
плюс... і
плюс... і плюс...". 21.50 Хокей.
Кубок ліги. “Динамо" /Москва/
— ЦСКА. 2 і 3 періоди. 23.00
Новини. 23.25 Програма телеба
чення Японії. Свято оголених.
0.10 “Летюча миша". Художній
телефільм. 1 і 2 серії.

КАНАЛ “РОСІЯ", 2 УТ
7.00 Вісті. 7.20 Час ділових
людей. 7.50 Програма, присвяче
на 180-річчю Бородінської бит
ви. 8.45 Танцювальний марафон
Конкурс бальних танців. 9.30
Відкритий
чемпіонат
США з
тенісу. 10.20 Вечірній салон у
ранковому ефірі. 11.Денний
сеанс.
Художній
телефільм
“Санта Барбара . 72 серія. 12 40
Селянське питання. 13.00 Вісті
15.00
Росія Японія:
шляхи
співробітництва. 15.30 Пілігрим
16.00 Там-там новини. 16.45 Ма
ленькі музичні вечори. Згадуючи
Вертинського.
Трансроір. ’ Панорама приватизації"
18Т)(?
_г_.
Киїська панорама. 18.20
Теніс.
Відкритий
«чемпіонат
США. 20.05 .Домашнії
.
—ній екран,
Прем’єра
художнього
телефільму “Санта Барбара". 73
серія.
2 00
На
політичному
Олімпі. У,
Уроки Г. Яппінського та
Б.
Нємцоьа.•
21.55
Реклама:
22.00 Вісті. 22.20 Спортивна ка
русель. 22.25 На політичному
Олімпі. Продовження.

■
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ВЕРЕСНЯ

УТ (1 ПРОГРАМА)
8.00 3 восьмої до дев’ятої.
Інформаційно музична програма.
90.00 Музичний фільм “Сестрич
ки Скріде". 9.30 Художній фільм
“Камінна душа". 11.10 Танцює
"Прімавера”. 12.15 УГН. 12.30
Концерт
української духовної
16.05 На
музики. 16.(л) УТН.
|_______7
_____
Музика,
допомогу
школі.
Xворчість
і ■ *
Я.М. Степового. 16.35
а коло.
Сонячне
........... 17.15 Художній
фільм
канікули
“Безглузді
:
"”.
18.20 Дзеркало.
Дзеркало. (Кіровоград).
18.35 Обговорюємо проект Кон
ституції
України.
18.50
УТН.
19.Об Чемпіонат України з фут
болу. “Динамо" — “Таврія”. У
перерві
-19.45
Урожай 92:
факт і прогноз. 20.45 На до
браніч, діти. 21.00 Дніпро. 21.35
Ай
Пі
Київ.
Реклама
та
інформація. 21.40 Дзвони Чор
нобиля. Відповідаємо на ваші
запитання. 22.25 Вперше на ек
рані УТ. Художній фільм з суб
титрами “Сувенір для прокуро
ра"
23.55 УТН. 0.10 “Землі
нев’януча краса". Музична про
грама.

1 КАНАЛ “ОСТАНКІНО"
5.20
Ранкова
5.00
Новини,
гімнастика. 5.30 “Ранок". 7.50
парасолька".
"Бабусина
т__
____
___
Новини. 8.20
Мультфільм.
8.00
'‘^тгпті
агаті тлш
теж . ппои\
плачуть”. Художній
Клуб
телефільм.
’9.05
сурдоперекламандрівників /з сурдопс
.
дом/. 9.50 Мультфільм.
10.20
Наш музичний клуб. 11.00 Нови11.20
ни /з сурдоперекладом/.
“Повернення
Будулая”. 12Х/5
дожній телефільм. 4 серія.
Короткометражний ху“Сім’я”. Г
дожнГй телефільм . 1/.50 “Летю
ча миша". Художній телефільм.
2 серія. 14.Об Новини /з сурдо
перекладом/.
14.25
Бридж.
14.50 Бізнес-клас. 15.05 Блок
нот. 15.15 Уолт Дісней представ
ляє... 16.05 На III Міжнародному
фестивалі телепрограм для дітей
та юнацтва. 16.20 Центр. 17.00
Новини. 17.25 Максима. 17.55
Людина і закон. 18.25 Прем’єра
телефільму для дітей “Пригоди
чорного красунчика”. 9 серія.
18.50
“Поле
чудес".
19.45
Вечірня казка. 20.00 Новини.
20.4б У “Клубі детективів". Аме
риканський
художній
фільм
Ніколи не говори "Ніколи”.
23.00 Новини. 23.20 ВІД пред
ставляє:
“Музобоз".
0.00
Відпочивай.

КАНАЛ “РОСІЯ”, 2 УТ
7.00 Вісті. 7.20 Реклама. 7.25
Час ділових людей. 7.55 Студія
“Нота
Бене".
8.35
Майстри.
“Усмішка
Самойлова".
9.30
Відкритий чемпіонат
США
з
тенісу. 10.20 М трест. 10.35 Ек
зотика.
11.35
Дозвілля.
ТБательс. 11.50 Денний сеанс. Ху
дожній телефільм “Санта-Барба
ра". 73 серія. 12.40 Селянське
питання. 13.00 Вісті. 15.00 Те
лебіржа. 15.30 Антракт. Співає
Валерій Агафонов. 15.45 Пара
лельні світи. 16.30 Там-там но
вини.
16.45
Панове-товариші.
17.00 Музичний фільм “Козацьке
коло”. 17.40 Документальний те
лефільм “Сліди . 18.00 Теніс.
Відкритий чемпіонат США. 19.10
Київська панорама. 19.30 Теніс.
Відкритий чемпіонат США. 21.00
Свічадо. 22.39 Крапки над “і".
Передача 3. 23.00 Кінозал “К-2".
'"Інтервенція". Художній фільм.

■
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ВЕРЕСНЯ

УТ (1 ПРОГРАМА)
8.00
УТН.
8.10
Ритмічна
гімнастика. 8.30 Циркова програ
ма. 9.00 Музичний телефільм
“Труффальдіно
із
Бергамо".
11.10 Доброго вам здоров я.
“Важка хірургія".
Нарис ПРО
академіка
О.Шалімова.
11.40
Прем’єра телефільму "Феодосія.
Мертвий сезон". 12.10 Конкурс
юних виконавців.
13.10 УТН.
13.20
“Ми
—
українці”.
Літературно музична
компо
зиція. 14.00 “Земле моя". Хто
допоможе Чорному морю? 14.30
Рок-полігон.
15.20
Докумен
тальні фільми (Кіровоград). 16.00
Мультфільм "Факели балерини".
16.10
Плеяда.
Художньо
публіцистична програма.
19.00
УТН. 19.10 Фільм-балет “Ков
бої". 19.30 Телерадіоканал “Пра
во". 20.45 На добраніч, діти.
21.00 Дніпро. 21.35 Авансцена.
Міжнародний фестиваль театрів
“Контакт 92" у Польщі. 23.35
УТН. 23.50 Ретрокінозал. Ху
дожній фільм "Коли дерева були
реликими". 00.20 Пісні з берегів
Ятрані.

1 КАНАЛ “ОСТАНКІНО”
6.00
Новини.
6.20
Ранкова
гімнастика. 6.30 Суботній ранок
ділової людини.
7.30 Спортшанс. 8.00 Як досягти успіху.
8.15 Марафон-15. — малятам.
8.40 Бумеранг... 9.10 Радіо “Тру
ба". 9.40 Медицина для тебе.
10.20 Браво.
11.20 Ех.
Еко
логічна хроніка. 11.40 Програма
телебачення Японії. “Тіло люди
ни: народження нового життя".
12.35 На III Міжнародному фес
тивалі телепрограм для дітей та
юнацтва. 12.55 Прем’єра доку
ментального телефільму “Друга
дійсність". Фільм 2. 14.00 Нови
ни /з сурдоперекладом/. 14.25
Кіноправдо?
Художній
фільм
^Кубанські козаки". 16.40 Черво
ний квадрат. 17.20 У світі тва
рин. 18.00 “Єноти”. Мультфільм.
4 серія. 18.25 “Готель "Біля
загиблого альпініста". Художній
фільм.
19.45
Вечірня, казка.
20.00 Новини. 20.40 Брейн ринг.
21.40 Цей танок вогневий. 22.35
Авторалі Париж — Москва —
Пекін. У перерві — 23.00 Нови
ни. 23.20 Не доспівавши купле
ту. Пам’яті Ігоря Талькова.

КАНАЛ “РОСІЯ”, 2 УТ
7.00 Вісті. 7.20 Шлях до хра
му.
8.00 Світ спорту очима
фірми “ЖіПлетт". 8.30 Програма
“03". 9.00 Відкритий чемпіонат
США з тенісу. 10.00 Відеоканал
"плюс одинадцять". 11.15 Як жи
ти будемо? 12.00 Пілігрим. 12.45
Південні курили. В чому пробле
ма? 13.00 Вісті. 13.25 Денний
сеанс. “Викрадення чарівника”.
Художній фільм. 15.05 “Бурда
моден" пропонує... 15.35 М.Ар
кас, М.Лисенко. Телеопера “Ка
терина”.
16.10
Кінозустрічі.
17.40 Київська панорама. 18.00
Теніс.
Відкритий
чемпіонат
США. 21.00 Балетне мистецтво.
22.00 Вісті. 22.20 Програма “А’ .
Концерт оркестру “Токіо ска па
рад
айз"
/Японія/.
23.95
Відкритий чемпіонат США з
тенісу.

■ 13 ВЕРЕСНЯ
УТ (1 ПРОГРАМА)
8 00
УТН.
8.10
Ритмічна
гімнастика.
8.30
У
неділю
вранці. 9.30 Художній фільм
"Коли дерева були великими”.
11.00 Фільм балет “Єгипетські
ночі". 11.40 Естрадний концерт.
12 00 Мультфільм на замовлен
ня. 13.00 УТН. 13.10 Лялькова
вистава “Курочка ряба". 13.50
Село і люди. 14.35 Канал “Д”.
15.35 "Молодощі". Дитяча хоро
ва студія. 16.00 Маю честь. 17.00
Чемпіонат України з футболу.
“Шахтар” — “Дніпро".
18.45
Фортепіанна музика. 19.00 УТН.
19.10 Мультфільм “Площа карто
нних годинників". 19.30 Зичимо
щастя. 2б.30 Мультфільм * Приго
да в королівстві". 21.00 Дніпро.
21.35 Художній фільм “Поворот
сюжету". 23.10 УТН. 23.25 Телеспортарена. 0.10 Артмайдан.

1 КАНАЛ “ОСТАНКІНО”
6.90 Година сили духу. 7.00
Тираж
“Спортлото".
7.15
Мучьтфільм. 7.35 Концерт фоль
клорних колективів Болгарії. 8.05
З ранку раненько. 8.30 Програма
телебачення Японії. “Яблука на
снігу". 9.05 Можливо все. 9.35
Ранкова зірка. 10.25 Це ви мо
жете. 11.05 зустріч в концертній
стуції Останкіно з письменником
Е.Лимоновим. 12.05 марафон-15.
13.00 “Метаморфози живопису”.
Науково популярний фільм. 5 і 6
серії 14.00 Новини /з сурдоперекладом/. 14.20 Діалог у пря
мому
ефірі.
15.00
Клуб
мандрівників.
15.50 Панорама.
16.30
Іелелоція.
16.45
Уолт
Дісней
представляє...
17.35
Я.Сібеліус. “Сумний вальс". 17.45
Новині. 18.00 “Цунамі”. Худож
ньо публіцистичний фільм за ро
маном М Задорнова. 19.00 Нови
ни кіно. 19.35 Вперше на теле
екрані. Художній фільм “Хлопчи
ки1’. 21.00 Підсумки. 21.45 Спорт
ивний уік-ент. 22.00 Монро і
Мадоні^. 23.00 Новини. 23.25
Відеодром.
23.55
Мюнхаузенклуб. Розважальна програма.

КАНАл “РОСІЯ", 2 УТ
7.00 Врті. 7.20 Джерела. 8.00
Хочете, Ьірте... 8.30 Відкритий
чемпіона^ США з тенісу. 10.00
“Пригода р королівстві”. Лялько
вий мультфільм. З серія. 10.25
Ати бати. 10.55 Колесо оглядан
ня.
Ур<^и
космосу.
11.55
Російська енциклопедія.
13.00
Вісґті.
' 13.20
Прем'єра
мультфільм/
“Дораемон"
/Японія/. \ і 2 серії. 13.55 Вас
запрошує
Віктор
Светлов.
Російські лЬіі і романси. 14.40
Телетеатр Росії.
Л.Пантелеев.
“Вірую". 16 а5 Автогонки. Гранпрі “Формуяа.1". 18.15 Танцю
вальний марфон. Конкурс баль
них танців. 11.55 Реклама. 19.00
Вісті. 19.20 узято кожен день.
19.30 Обличчм до столиці. 19.45
Документальну
фільм
"Ук
раїнська худох^я школа". 20.15
Ай
Пі
КипА
Реклама
та
інформація. 20 ф Фестиваль кла
сичних фільмів ’ оллівуду. “Ночі
Декамерона . художній фільм.
21.55 Реклг ла. ^,.00 Вісті. 22.20
Концерт
амерИрго
оркестру
Івано - р р а Рк о в с ь к о ї
філармонії.23.00 ТАїїс. Відкритий
чемпіонат США.
\

НА ДОЗВІЛЛІ
I

ПРОСТО: ТАБІР
ВІДПОЧИНКУ
Цього літа, чесно
кажучи, їхати у ко
пишній
піонерський
табір “Зірочка" особ
ливого бажання не бу
ло. Але і сидіти все
літо у дворі — теж не
хочеться.
Тож
ми
вирішили зі своїм дру
гом Денисом поїхати
таки у Трепівку. Ці
місця я знаю добре,
бо не один раз побу
вав у
Зірочці". Ос
танній
раз
я
відпочивав тут у 1990
році і зарікався, що
більше ніколи туди не
поїду. Атмосфера тоді
у таборі була жахли
вою
/сварки
між
працівниками, образи
та
стусани
з
року
піонервожатих тощо/
і враження про літній
відпочинок залишили
ся найгірші.
Тепер це вже не
піонерський табір, а
просто
табір
відпочинку. “Зірочка
зустріла нас гостинно:
яскраво пофарбовані
гойдалки, чисті • алеї,
запашні троянди, ро
машки. Ці квіти зали
шилися все такими ж
чарівними та гордими.
Особливо , я люблю ро
машки. Вони такі ве
ликі і гарні. .Мов ма
ленькі соняхи крутять
голівками за сонцем.
Все тут мені знайоме
і близьке, але разом з
тим,
будило
й
не
приємні спогади про
минулі роки. Та не
вдовзі всі мої страхи
і сумніви розвіяла ве
села атмосфера таборУ о
Зустріли
нас,
як
говориться, з розкри
тими обіймами, адже
з нами була ще и
гітара. Ми з Денисом

непогано граємо, тож
відпочинок забезпече
но — вирішили всі.
Знайомства і фор
мальності були недов
тими і після сніданку
нас запросили до най
популярнішого місця
відпочинку — до став
ка. Настрій де і взяв
ся! Взагалі, з усього
видно, що цього літа
у ‘Зірочці’’ працюють
справжні
педагоги,
люди, які вміють ор
ганізувати і створити
відпочинок для дітей.
Заступник началь
ника табору по культ
масовій роботі Галина
Миколаївна
Борса
приїхала
зі
Світловодська, де во
на
викладає
англійську
мову
у
школі №2. З собою
привезла великий ба
г
а
ж
найрізноманітніших
розваг,
порад,
за
ходів. Чуйна, весела і
добра вона не дозво
ляла нікому сумувати.
А наші виховательки
— Світлана Коваль і
Оля Колесник — май
бутні педагоги, сту
д
е
н
т
к
и
Кіровоградського
педінституту.
Надовго
запам’ятається
похід:
ночівля
у
наметах,
смачна каша, пісні до
пізньої ночі, __
..........
жарини
біля вогнища. Нам не
було страшно в лісі,
бо ми відчували — з
нами люди, які турбу
ються і відповідають
за нас. Всю ніч, мов
вартовий, ходив на
вколо наметів началь
ник
табору
Валерій
Михайлович Косгоно
шин,
фізкерівники
Олександр Білоног і

МКП

?о°й>Е^.да:см;пь,фІя.«.
13.30
В головній
ролі Б. Спінсер. Коь едія.
■ їгЗО -'мКїй ГомГлїо”-. Фантастика. Комоді»

Л
'

Олександр
Безп’ятнок.
Важко
стало
на
сердці, коли прийшов
день розлучання з та
бором, друзями, вихо
вателями. Дівчата не
приховували
сліз
і
плакали.
Оля
і
Світлана проводжали
всіх і теж плакали як
малі діти, а нам, хлоп
цям
було
трохи
смішно
і
водночас
сумно. Ми дуже здру
жилися між собою і
. вирішили, щоб там не
було зустрітися всім
разом
у
перший
вихідний день нового
навчального року. Чи

323293.

відбудеться
зустріч?
Було багато поба
жань. Мені теж за
хотілося сказати щось
добре людям, які в
цей важкий час вияви
ли батьківську турботу
за всіх дітей, щоб ті
безтурботно провели
літо
й
добре
відпочили.
Спасибі
вам, працівники цьо
горічної “Зірочки", і
до нових зустрічей,
друзі!
Андрій
КОВАЛЕНКО,
учень
9-В
класу.
Фото
В.ГРИБА.

ШКОЛА

тел.

55-70-66.

♦

КІНОТЕАТР “ЗОРЯНИЙ”
/"КОМСОМОЛЕЦЬ"/
З 7 по 13 вересня демонструватиметься аме
риканська стрічка “Безжалісні люди". Ви хочете
відключитися" від щоденних суверенних про
блем? Тоді, будь ласка, вибирайте час: 10.20;
12.20; 14.20; 16.20; 18.20; 20.20.

АВИАСЕРВИС

КІНОТЕАТР

“ЯГРАНЬ”

До вашої уваги два вітчизняні фільми. “Вовко
дав демонструватиметься на сеансах: 10.20; 14.30;
18.40. “Афганський злам" — двосерійна стрічка за
участю знаменитого Мікеле Плачідо демонструва
тиметься о 12.10.; 16.20; 20.30. Американський
бойовик "Диявольські водії" подивитеся на сеан
сах: 10.20; 12.20; 14.20, 16.20; 18.20; 20.20.

Фирма “АВИАСЕРВИС
КД” ЛТД предлагает услуги
по перевозка авиатранс
портом пассажиров и гру
зов. Перевозки осуществля
ются как по территории
СНГ, так и .за его граница
ми на самолетах:

КІНОТЕАТР

ІМЕНІ

ДЗЕРЖИНСЬКОГО

У червоному залі з 7 вересня ви зустрінетесь
з Адріано Челентано в італійській комедії ^Сеньор
РоЬінзон". Сеанси: 10.10; І2.10; 14.10; 1б.10; 18.10;
20.10. Зелений зал пропонує познайомитися з
героями американського фільму жахів “Повсталі з
пекла". Сеанси. 10.20; 12.20; 14.20; 16.20; 18.20;
20.20.

АН-24 /48 пас-ов/
АН-26 /4000 кг груза/
АН-28 /17 пас-ов или
2000 кг груза, может быть
использован как с-т “БИЗ
НЕС-КЛАСС”/
ТУ-154 /150-180 пас-ов/
АН-12 /10 000 кг груза/
ИЛ 76 /до 40 000 кг
груза/
АН-124 “РУСЛАН”

КІНОТЕАТР

“МИР”

У дитячому кінотеатрі з 7 по 13 вересня
демонструватимуться художній фільм “Легенда
про бїлого дракона” /9.20; 14.20/ і кінозбірник
‘‘Рекс-космонавт" /13.00/. А дорослі глядачі за
прошуються на фільм “Полуденний кошмар”. Ви
робництво американських кінематографістів. Сеан
си: 10.40; 16.Об; 18.20; 20.20.
<

Загублений студентський коиток № 87445 на ім’я
Статієнко С.В., виданий КВЛУ. вважати недійсним

Обращаться:
Кировоград, тел.
22-06-73.

Ас
р
Ь*

4>
+
♦
+

КЇЇНОРЕП№’Т^^Р|

24-95-84.

Реклама

Обласна друкарня, м. Кіровоград,

-=7— і і

—

Початок занять 15 верес
ня о 18.00.
Наша '•адреса:
м.
Кіровоград, вул. Волкова, З,

НАША АДРЕСА;
316050, МПС,
м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 36.

Газета виходить щосуботи.

ЕМІЛІЇ

це елітарна школа для тих, хто
,хоче
розумітися
в
проблемах
ІНТЕГРАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ПАРА
ПСИХОЛОГІЇ І ЕКСТРАСЕНСОРИ
КИ

ШКОЛА
ЕМІЛІЇ

1
Наш р/р <№ 002700202 у дирекції jЕ
Укрсоцбанку м. Кіровограда. МФО Л
и

Робертс. Фільм для дорослих.
ВІВТОРОК, 8 вересня;
10.00 “Зірка відваги”. Мультфільм.
Мультфільм
11 ЗО “
м,,
г-____ замикання
____гЬднтястика.
Коротке
”. Фантастика.
“
Індіо".
Бойовик.
13.30
15.30 “Фантом-2". Жахи.
17.30 “Темна зона”. Фантастика.
19.30 “Рикошет”. Бойовик.
21.30 “Голуба киїайка
китайка ”. Фільм для дорослих.
СЕРЕДА, 9 ВЕРЕСНЯ
10.00 Зірка відваги". Мультфіільм.
11.30 “Вітання "Дельта-1 . У головній ролі Ч.
Норріс. Бойовик.
и
*.
13.30 “Бійка у Валькерії . Бойовик.
15.30 “Жахи на вулиці В’язова:2 .
.
17.30 “Прославлені". У головній ролі Ж.Бель
мондо. Комедія.
19.30 “Чаклунка". Містика.
21.30 “Мадам "О"-2". Фільм для дорослих.
ЧЕТВЕР, 19 ВЕРЕСНЯ
10.00 “Зірка відваги-4". Мультфільм. _
11.30 “Підрозділ ”Дельта-2л'. У головній ролі ч.
Норріс. Бойовик.
13.30 “БЕТ-21". Бойовик.
15.30 “Жахи на вулиці В’язова-3 .
17.30 “Різдвяна казка”. Комедія^ Містика.
19.30 “Поліцейський Кітона”. Бойовик.
21.30 “Мелвін та жінки". Комедія для дорослих.
П’ЯТНИЦЯ, 11 ВЕРЕСНЯ
10.00 “Джем". Мультфільм.
11.30 “Підрозділ "Дельта-3". Бойовик.
13.30 “Електрошок". Фантастика. Бойовик.
15.30 “Жахи на вулиці В’язова-4".
17.30 “Ризикований бізнес". Комедія.
19.30 “Найманий вбивця". Бойовик.
клітка^. Фільм для дорослих.
21.30 2‘Пуста
..._________
СУБОТА. 12 ВЕРЕСНЯ
“
Спляча
красуня".'
10.00
-------- " Мультфільм.
11.30 “Король кікбоксингу’. Бойовик.
“Де
"аллас". Бойовик.
13.30 “
на вулиці В’язова-5".
15.30 и„їахи
Ж
.,“Г
Людина, що має дві тіні". Бойовик
17.30
19.30 “Туга петля”. В головній ролі К. Іствуд.
Детектив.
_
дорослих.
21.30 “Мелодії__кохання".
Мелодії коханні" Фільм для
.
..
.
НЕДІЛЯ, 13 ВЕРЕСНЯ
”. Мультфільм.
10.00 “Сім’я Джетсонс
Джетсонс".
11.30 “Кікбоксер"----2". Бойовик.
13.30 “Черрі 2000". Фантастика.
15.30 “Жахи на вулиці В’язова 6".
17.30 “Біжи і пали". Бойовик. Фантастика.
19.30 “Темний бік Місяця”. М етика.
21.30 “Сирий талант". Фільм для дорослих.

І

в розмову з незнайомою лю
диною?
є/ так
А/ ні.
7. На роботі чи в навчаль
ному закладі збирають гроші
для якоїсь нагоди. Ви:
в/ одразу даєте потрібну
суму
а/ чекаєте, поки вас попросять
г/ вам приємно, коли вас
просять.
8. Від вас вимагають послуги, яка може принести
вам неприємності. Чи легко
вам відмовити?
в/ так
б/ ні.
9. Вам випадає нагода
поговорити з відомою люди
ною. Ви:
д/ використовуєте мож
Заняття
веде
кандидат
педагогічних наук, професор ливість
є/ відмовляєтесь.
парапсихології
цілитель
10. Вас забули включити в
Емілія Гуцало.
список на заохочення, хоча
УПЕВНЕНІСТЬ В СОБІ
ви цього заслуговуєте. Ви:
Вибирайте
свій
варіант
а/ вимагаєте пояснення
питання /а, б. в, г, д, є/,
г/ мовчите.
позначивши його хрестиком.
Перерахуйте
відповіді
1. Ви дізнаєтеся, що ваш помічені відповідними буква
знайомий говорив про вас не ми, запишіть їх у стовпчик,
дуже приємні речі. Що ви перемножте на вказані циф
зробите:
ри і одержите загальну суму
а/ поговорите з ним про
ахЗвгх2і=
це
6хО“Дх4“
б/
перестаните
з ним
в х 5 ~ є х 1 ~
спілкуватися.
ОЦІНКА
2. При вході в автобус вас
30-40 балів. Ви надзвичай
грубо штурхають. У цьому но впевнена в собі людина.
випадку ви:
Нерідко
ваша
самовпев
в/ спробуєте пробитися неність проявляється у по
вперед
требі владарювання, яка мо
є/ чекаєте, поки всі прой же поширитися на всі сфери
дуть
життя.
а/ вголос протестуєте.
25-34 бали. Ви впевнена в
3. Під час суперечки ви собі людина. Умісте долати
помічаєте, що співрозмовник труднощі, здатні досягти по
має свою точку зору. Ви.
ставленої мети навіть у дуже
б/ намагаєтеся не спону несприятливих умовах. Одна
кати його до відмови від че як натура імпульсивна і
своєї думки
впевнена в собі, ви можете
д/ намагаєтеся перекона зумисне віддавати себе в
ти співрозмовника в тому, руки обставин, послаблюючи
що ви маєте рацію.
самоконтроль.
4. Ви спізнилися на вечір,
20-25 балів. Ваша впев
нараду. Всі місця вже зав
—л- неність у собі середнього
Ви
скоріше
няті, за винятком одного
------9 рівня.
відмовитеся
від
втілення
першому ряду. Ви:
б/
стоїте
у
глибині власних задумів, ніж спро
буєте знайти сили, щоб напе
приміщення
є/ шукаєте іншого стільця рекір перешкодам все-таки
д/ без вагань крокуєте в досягти бажаного.
перший ряд.
20 і менше балів. Ви не
5. Чи не здається вам, що впевнена
в
собі людина.
ви дуже часто вибачаєтеся?
Навіть маленький успіх при
є/ так
власним
писуєте
не
Д/ ні.
простому
здібностям,
а
6. Чи важко вам вступити везінню.
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вул. Полтавська, 71.
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