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Буду рада, якщо відгукнеться самотній но
во їнз
дитиною,
можна
повік,
можна
інтернаціоналіст, інвалід, забезпечений квартирою, не нижчий 164 см, не схильний до повноти
до
45
років.
Національність,
професія,
зовнішність не грають ролі. Згодна на переїзд.
Мені 31 рік,
українка,
163 см,
блондинка,
тілобудова нормальна, Лев. Вмію шити, вишивати,
в’язати, люблю виконувати всю домашню роботу.
В даний час займаюся бізнесом. Житлом не
забезпечена. Маю двох дітей — доньці 11 років,
синові рік. Чекаю друга.
Л.
Аб.355.

Якщо десь є інтелігентний, порядний чоловік,
інтелектуально розвинений, котрий не зловживає
алкоголем, має щире, добре серце, почуття гумо
ру і він мріє мати дружину, друга, кохану, хай
відгукнеться. Мені 40 років, 164 см, білява,
симпатична, маю свою квартиру і дорослого сина
19 років, який бажає мамі щастя.
С.
Аб.356.
Красива струнка дівчина, 18 років, шатенка,
168 см, очі сіро-зелені, волосся довге, ніжна,
лагідна, за гороскопом Терези, бажає познайоми
тися з юнаком чи чоловіком без шкідливих
звичок, інтелектуально розвиненим, матеріально
забезпеченим. Вік значення не має. Ціную
інтелігентність, вірність, ніжність. Живу з батька
ми, згодна на переїзд. Інтереси — східна культу
ра, книги, хороша музика, живопис. Бажане фото,
яке обов’язково поверну. Пишіть: Кіровоград-31,
до запитання, паспорт VI-ОЛ №588752.
А6.357.
Два роки після невдалого заміжжя промайнули ,
як один день. І ось мені вже 25, а перспектив
ніяких. Живу з батьками у маленькому селі,
колеги по роботі — жінки. Може, відгукнеться на

мій лист порядний, забезпечений житлом чоловік,
якому потрібна щира, любляча і вірна подруга
життя. Я невисока, струнка, в міру сучасна,
кажуть, непогана, люблю займатися домашніми
справами. Легко сходжуся з ^людьми, іду на
компроміси. Незважаючи на всі життєві негараз
ди, ще не втратила почуття гумору. П’ятирічна
донечка мріє про батька. Бажано надсилати фото,
яке при потребі поверну. Місце роботи, професія
та зовнішні дані чоловіка вирішального значення
не мають. Вибачте, але любителів чарки та
•цигарки прошу не писати.
С.
Аб. 358.

Познайомлюся з надійним, добрим мужчиною
25-35
років,
не
нижчим
165
см,
мужньої
зовнішності. Мені 25 років, 158 см, українка,
Водолій, приємної зовнішності, середньої повно
ти, добродушна, весела, комунікабельна, одруже
ною не була, дітей немає. Прошу фото, яке
обіцяю повернути.
Людмила. .
Аб. 359.

Буду рада, якщо відгукнеться самотній чоловік
до 48 років, не нижче‘175 см, добрий, надійний,
котрий не зловживає спиртним і хоче мати сім’ю.
Мені 43 роки, 173 см. струнка, не схильна до
повноти, спокійна, добра, вдова, синові 18 років.
Подробиці при зустрічі. Домашній телефон у
Кіровограді 55-56-83.
Аб.360.

1962 року народження, українка, Рак, житлом
забезпечена, доньці 10 років, синові З роки,
Познайомлюся з чоловіком старше ЗО років, у
якого є бажання стати для нас рідним.
Ірина.
Аб.361

До

уваги

абонентів
знайомств”

“Клубу

Шановні друзі, якщо ви разом з оголошенням
про знайомство надсилаєте свої телефони та
адреси, просимо вас обов’язково вказувати, які
з них можна публікувати в газеті.

Мені 23 роки, 170 см, струнка, нормальної
зовнішності. Не трапився той єдиний, котрого
чекала. Хотілось би зустріти порядного чоловіка
до ЗО років, не схильного до повноти,
із
серйозними поглядами на життя, непитущого.
Бажане фото, яке при потребі поверну.
'
Тоня.
Аб.362.

Сподіваюся зустріти порядного, надійного чо
ловіка, котрий став би моїй однорічній доньці
добрим батьком, а мені вірним чоловіком. Якщо
виховуєте дитину, стану їй люблячою матір’ю. Про
себе: 22/158/55, зеленоока блондинка, нормаль
ної зовнішності, спокійного характеру. Якщо вам
до 35 років і ви не зловживаєте спиртним, буду
рада знайомству.
С.
Аб.363.

УМОВИ РОБОТИ
“КЛУБУ
ЗНАЙОМСТВ”
Якщо хочете познайомитися з авторами наших
оголошень, пишіть їм: 316050, м. Кіровоград,

вул. Луначарського. 36, редакція газети
“Молодий комунар", “Клуб знайомств",
абоненту № ... Ми БЕЗПЛАТНО перешлемо
вашого листа адресату. Ви можете самі дати
оголошення про знайомство. З будь-якого пошто
вого відділення перекажіть на розрахунковий
рахунок “Молодого комунара" № 002700202 у
дирекції Укрсоцбанку м.
Кіровограда,
МФО
323293

140
і пришліть на вищевказану адресу редакції
“МК" квитанцію про відправлення грошей, вашу
коротку об’яву і три ЧИСТИХ конверти. Тоді
листи слатимуть вам.
' АДРЕСИ АБОНЕНТІВ РЕДАКЦІЯ ЗБЕРІГАЄ В
ТАЄМНИЦІ Й НІКОМУ НА ВИСИЛАЄ.

КОЗАЦЬКІ
ЛЖЕДМИТРІЇ
Недавно
в
києві
відбулася
презентаціягетьмана Українського ко
зацтва Володимира Муляви генеральної старшини
і крайових отаманів дип
ломатичного корпусу, ак
редитованому в
столиці
України. Нового гетьмана
за старим козацьким зви
чаєм було обрано на свя
то святої Покрови — по
кровительки
України
та
козацтва
і
висвячено
патріархом всієї України
Мстиславом. Серед нової
генеральної старшини є і
кіровоградці
Це,- гене-,
ральний обознии В:Триш
ко. а сам гетьман теж має
коріння в Буго-Гарді. бо
його мати народилася в
Устинівці.
Спонсорами
презентації виступили ук
раїнські підприємці,
що
теж
були
представлені
послам та військовим ата
ше в Україні. Серед ге
неральних
спонсорів
кіровоградська
фірма
•ОНУЛ ЛТД".
На сьогодні українське
козацтво, як відроджений
лицарський орден з до
держанням
древніх
історичних
звичаїв,
офіційно зареєстрована в
Міністерстві юстиції гро
мадська організація, що
відроджує древні звичаї,
культуру та
національні
методи
патріотичного
і
фізичного виховання.
Всі крайові підрозділи
і всі до єдиного козаки
зареєстровані
в
гене
ральній
канцелярії.
Підрозділи на місцях ма
ють
реєстраційні
свідоцтва
Генеральної
канцелярії, і в же в себе
в областях реєструють ко
заків.
окремі
сотні
чи
менші
підрозділи.
Все
інше і всі інші — це
самозванці, піна на ко
зацько шаро в арницькій
моді. Прикладів багато —

р я ж е..,
.
—
відкритті
знака
Івану
Сіркові в Новоархангельську.
самозвана
Мічеславська
паланкд.
чутки про яку поширю
ються. та кіровоградська
СШ
№15.
що
на
Лелеківці. що самозвано, в
обхід отамана Буго-Гарду
прибула на автобусі під
виглядом
козачої
до
Києва на Раду джур. »
Ці факти непокоять, бо.
крім
окрем их
підприємців, допомоги ні
від кого не діждешся, а
самозванці їдуть у столи
цю При сучасних цінах на
бензин і мізерних коштах
у шкіл.
Як бачимо, незважаючи
на нечисельність. козацт
во чітко організована і
офіційно
зареєстрована
структура, і це слід знати
і органам влади, і само
званцям та засобам масо
вої інформації, які іноді
пускають в хід плітки і
коментарі
навіть
не
завітавши до козаків.
Козацтво ніколи не за
чиняє двері перед до
стойними синами України.
Розпочато
формування
козацьких сотень у райо
нах області. Першу таку
сотню формує призначе
ний отаманом Буго-Гарду
знам'янський
наказний
сотник Володимир Нужний.
У
цей
час
в
Кіровограді
ведеться
реєстрація і прийом ко
заків з усієї області та
перереєстрація
місцевих
козаків, яким козакуван
ня до снаги в усі часи

А.АВДЄЄВ,
отаман
Буго Гардівської
паланки
Українського
козацтва.

ШІ 1« Овій
Редакція “Молодого комунара"
ртрети відомих співаків та акторів.
знімка

висилає по
Ціна одного

40 КУПОНІВ.

СЕНСАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ!
На
прохання
числен
них шанувальників клубу
“ Ваші кумири" ми про
понуємо на тих же умо
вах
портрети
ваших

улюбленців із фільму
“Багаті
теж плачуть"МАРІСАБЕЛЬ,
ДЖОАН
НИ, САРИ і навіть красеня
КАРЛОСА!

Гроші з будь-якого поштового відділення пе
рекажіть на розрахунковий рахунок № 002700202
у дирекції Укрсоцбанку м. Кіровограда, МФО
323293 і квитанцію про відправлення грошей,
замовлення (чиї фото хочете мати) та конверта з
вашою
адресою
ВГОРІ
надсилайте:
316050,
Кіровоград вул. Луначарського, 36, редакція га
зети “Молодий комунар" “Ваші кумири".
Ви
можете одержати фото М. ЧАКР АБОРТІ, С.РОТА
РУ, В. ЦОЯ, Д. МАЛИКОВА. МАДОННИ,
І.
ТАЛЬКОВА, В. ВИСОЦЬКОГО, С. СТАЛЛОНЕ. А.
ШВАРЦЕНЕГГЕРА. Ж.-К. ВАН ДАММА, Д. ХАРАТЬЯНА, Ф. КІРКОРОВА, В. ПРЕСНЯКОВА, Н.
НЕГОДИ, а також виконавців головних ролей у
фільмі “БаґатГ Тежплачуть" В. КАСТРО (Маріанни),
Р. ГЕРРИ (Луїса Альберто) і Г. КАПЕТІЛЬЙО
(Бето).

КУДИ РУХАЄТЬСЯ РУХ?
Делегати недавніх IV
Всеукраїнських
зборів
Руху від Кіровоградської
крайової організації Руху
В. Онишко, В. Дорош і
В. Бурков дали прес-кон
ференцію для місцевих
журналістів. Вони корот
ко розказали про хід
зборів Руху, політичну та
економічну програми цієї
організації, що налічує 50
тисяч членів, відповіли

на запитання. Присутні
дізналися, зокрема, що
Рух має бути »конструк
тивною опозицією, пла
нує
провести
у
разі
входження в.уряд розпа
ювання колгоспних зем
ель; В. Дорош заявив,
що в Русі є сильний
професорсько-докторсь
кий склад здатний бага
то чого зробити в уряді,
якби він туди увійиіов.

На запитання, як* би цей
майбутній ургід розв’язав
проблему катастрофічної
нестачі бензину' та дизпального в Україні, про
лунала така відповідь:
шляхом
рівноправної
торгівлі з Росією та Тур
кменією,
іншими
країнами, пошуком аль
тернативних
джерел
енергії. Принагідно деле
гати не вважають, що

Рух прийде до влади.
Попри численну побою

вання кіровоградські де
легати не думають, що
Рух серйозно уражений
націоналізмом. Було та
кож повідомлено, що у
Русі згідно зі Статутом
передбачається
одно
осібне керівництво.

НАШ
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г

•

СПОЧАТКУ СЛОВОМ, А
ТОДІ - ХТО
ЧИМ...

і
і

Бої на
сімейному
фронті успішно трива
ють. Минулого тижня,
як і багато попередніх,
жителі нашої області
різали одне,
рубали,
висловлюючи таким чи
ном свою неприязнь
до іншого члена сім’ї.
У Долинській 30-річний
чоловік посварився з
дружиною
—
у
сімейному житті чого
не буває. Але замість
того, щоб сісти бли
зенько та знайти, так
би мовити, консенсус,
долинчанин
наніс
їй
тілесні пошкодження у
вигляді “рубаної рани
голови і саден". Не
вийшло, видно, розмо
ви...
А от у Вербовому
Голованівського району
такий собі Б. цю роз
мову
почав
сам:
вирішив поговорити із
15-річним
пасинком.
Говорили-балакали, по
ки не стали битись.
Оскільки вітчим був під
добрячою мухою, йому,
видно, було не до сло
весних аргументів. То
му й вхопився за ку
хонного ножа, і вдарив
ним
хлопця. Підліток
одержав
проникаюче
поранення, а що одер
жить Б., вирішить £уд.

№1 БИ СВОЇ,
А 10 и
■
• ІНОЗЕМКИ

І

Зовсім скоро Новий
рік. Кожен готується
до нього по-різному.
Хто за шампанським
бігає, хто до сільських
родичів
за
запасами
їздить
/маються
на
увазі міські жителі/, а
от
три
василівських

оригіналки
/Долинський район/ вирішили
підготуватись до нього
по-своєму. Зайшли на
територію
дендро
логічної станції “Веселі
Боковеньки" і зрубали
верхівки на трьох чор
них
австрійських со
снах. Математика про
ста — їх троє і нещас
них сосен — теж три.
По одній на брата, чи б
пак на сестру.
Марно говорити, як
нелегко приживаються
дерева із-за кордону в
наших краях. Це тільки
свої, рідні, можуть ви
рости й на даху занед
баної міської “хрущо
би", а чужим догляд
потрібен. Дівчата ж їх
сокирою та по голові;
Може, якби знали, що
сосни іноземного по
ходження, не зачепили

ДИТЯ. НА
ІПДНй ЗААШЖЬ
ШІМ, А
ВАЇШ - НЕМА.
Кілька тижнів тому,
виступаючи
в
залі
засідань
облдер
жадміністрації, началь
ник
обласного
УВС
Ю.Ф.Кравченко
нази
вав
різні
статистичні
дані скоєних за цей рік
злочинів. Оскільки час
до кінця року ще ли
шався, Юрій Федоро
вич, інформуючи про
чергову
цифру
/приміром грабежів чи
вбивств/,
констатував,
що. можливо, до 31
грудня вона ще зросте.
Непроста криміногенна
обстановка в області
дає
для
цього
всі
підстави.
Юрій Федорович не
помилився. Як грабува
ли, так і грабують /за
раз почалося полюван
ня
за
шапками
із ;

СПОГАД
ПРО СРСР
Влітку цього

року на

мітингу

керівник

Голованівської української республіканської
партії О.Патик сказала, що заступник голови

районної

адміністрації

сприяв

Б.Опалюк

влаштуванню на керівну посаду своєї дружи
ни. Б.Опалюка образило це звинувачення й

він

звернувся

О.Патик,

до

зокрема,

суду

з

вимогою,

компенсувала

або

йому

за

вдані її виступом збитки в розмірі ЗО тисяч
кугюнів. У судовому рішенні ця сума вили

лася

в

одну тисячу й

вимогу

до

О.Патик

вибачитися за сказане. Після цього настала
черга О.Патик бути невдоволеною, і вона

звернулася з касаційною скаргою до облас

ного суду. Поки суд вивчав справу, в одній
з

обласних газет появилися

дві

публікації

про цю, здавалося б, дріб’язкову історію. В
одній

дії

О.Патик

характеризувалися

терміном “звела наклеп", в іншій її захищали

як борця за правду.
В обласному суді О.Патик навела серед
інших аргумент, який, мабуть, не так часто

звучить

при

розгляді

Міліцейські

подібних

саме:
дружину
Б.Опалюка
завідуючої райвно вибирали

справ.

А

на
посаду
ще за часів

СРСР, а тепер ми живемо в іншій державі,
і рішення органу неіснуючої країни не по
винне діяти. Колегія обласного суду, одначе,

залишила рішення Голованівського райсуду в
силі.

Наш

кор.

новини

цінних
хутер/,
як
врізались в чужий авто
мобіль, сівшИ’За кермо
свого в нетверезому
стані, так і врізаються,
залишаючи на власній
совісті десятки загуб
лених
і
скалічених
життів. На превеликий
жаль, як вбивали, так і
вбивають. Не обов’яз
ково ножем чи соки
рою, як це вже стало
зазвичай.
У
Кіровограді, наприклад,
в одному з дворів, се
ред білого
дня
60річний чоловік вбив на
багато молодшого від
себе коцюбою, вдарив
ши його нею по голові.
А от у Петровому за
ступник -голови район
ної Ради народних де
путатів, рухаючись по
вулиці, взяв та й наїхав
на молодого батька, що
котив соб'ї узбіччям ди
тячу
коляску
з
кількамісячним сином.
Чому наїхдв, з’ясува
лось пізніше: сів за
кермо в нетверезому
стані. В результаті —
після одержання травм
25 річний чоловік по
мер, залишивши немов
ля сиротою. Воно, на
щастя, відбулось тільки
незначними саднами на
лиці.
За
міліцейськими
зведеннями інформації
підготувала

ДЕНЬ

ЗАВТРА
Шановні
' колеги,
працівники
органів
внутрішніх справ! Завтра
народ України урочисто
відзначає
День
міліції.
Щиро вітаємо Вас, со
лдатів правопорядку. Ба
жасмо міцного здоров’я
і
успіхів
у нелегкій
службі. Упевнені у Вашій
вірності Присязі, у Вашій
чесності і стійкості при
захисті життя, /Здоров’я,
прац і свобод громадян,
інтересів суспільства і
держави від протиправ
них посягань.
З великою повагою та
найкращими
побажання
ми звертаємося до вете
ранів міліції. Ваш бага
тий досвід надійно слу-

МІЛІЦІЇ

жить справі, якій Ви при
святили своє життя.
Сердечну вдячність
висловлюємо матерям
і
дружинам
працівників
міліції.
Ваше
життя,
сповнене постійної три
воги за «их, є прикладом
жертовності і людяності.
Вітаємо- трудові колек
тиви. усіх жителів об
ласті.
Сподіваємося
на
підтримку зусиль органів
внутрішніх справ у бо
ротьбі зі злочинністю та
охороні
правопорядку.

Колегія
УВС
Кіровоградської
обласної
державної
адміністрації.

О.ПИЛИПЕНКО.

ЧИТАТИ ТЕЖ ТРЕБА ВМІТИ
Не раз доводилось запитувати
старшокласників, що вони розуміють
під культурою читання. Відповіді були
різні: “Дотримуватись культури читан
ня — це значить читати не лежачи, не
з їжею, не в тролейбусі, не на пляжі.
Це — читати сидячи за столом чи за
партою. Як потрібно!"
“Культура читання — в тому, що ти
бережно ставишся до книг, не забруд
нюєш їх".
Інші вважають, що культура читан
ня полягає у виборі книжки. Хороші
книжки читаєш — ти культурний читач.
Згадуєш тоді народну мудрість, яка
повчає “Не всякий, хто читає, в чи
танні силу знас". І це справді так.
Важко уявити собі школяра, який
би
не
цікавився
художньою
.літературою. Але що він читає, як
розуміє прочитане, як вплинула на
нього книга — ці питання не можуть
не хвилювати як вчителя-словесника,
так і шкільного бібліотекаря.
Із бесід із дітьми, із спостережень
та з розмови із бібліотекарями пере
конуєшся, що не всі учні вміють і
люблять читати. Виявлялось, що хоч в
шкільну
бібліотеку
записані
всі.

більшість певного уявлення про неї
не має.
Враховуючи все це, Людмила Василівна
Рибаченко,
бібліотекар
Кіровоградської СШ N° 23, прийшла
до такого висновку: треба постійно
вчити дітей читати. Адже навчитися
правильно читати — це дуже і дуже
непросто. Потрібно прищепити учневі
потребу в щоденному читанні, сфор
мувати в ньому стійкий інтерес до
книги; навчити школяра працювати з
нею.
Людмила
Василівна
Рибаченко
поєднує уроки з практичними занят
тями в бібліотеці. Вона переконана,
що виховання культури читаїїня може
бути
успішним
лише
тоді,
коли
бібліотечні уроки доповнюватимуться
повсякденною роботою як з окремий
ми дітьми, так і з групами читачів. А
ще
важливий
власний
приклад
бібліотекаря. “Якщо не поділишся з
учнями особистими враженнями про
прочитану книгу, то всі попередні
заходи повністю ніколи не спрацю
ють".

О.МАХНО.

По вулиці Тімірязєва та Суворова села Рівного
бригада Новоукраінської районної електромережі яку
очолює інженер А С Шевченко, швидше призначено
го строку встановила нові стовпи, натягнула дроти і
до
кожного
будинку
підключила
світло
Нарешті
зникнуть перебої в постачанні з електроенергією що
були раніше.
Щиро вдячні люди хлопцям
за світло
А от чи
подякують зв язківцям за радіо — хтозна Бо радіо
чи не по всьому Рівному не говорить
знімках: електрики Сергій ІС
ДМИТРУК. М.ВГ ЧУДНОВЕЦЬ
ЧЕНКО /посередині/.
/посередині/^
ШЕВЧЕНКО

Л.

САВИЦЬКИЙ.В.
ЧОРНОМОРЕЦЬ.
Новоукраїнський
район.

ДОВКОЛА]
В нинішньому році у
світі загинули 82 жур
налісти. 27 з них були
вбиті в республіках ко
лишньої Югославії. 12 —
в Туреччині. 10 — в Перу.
За словами керівникв
приватної дослідницької
організації “Фрідом хаус”(яка підготувала до
повідь про це) Л. Сассмена. 53-оє журналістів ста
ли жертвою помсти за .їх
професійну діяльність.

Вірменія має намірзнову запустити не до
сить надійний ядерний
реактор, зупинений після
катастрофи в Чорнобилі,
якщо Туреччина не вико
нає підписаний з нею в
листопаді договір про по
ставку в республіку 300
мільйонів кіловатт-годин
електроенергії.
Для
Вірменії, за словами її
офіційних представників,
це — єдиний вихід із
.складної
енергетичної
кризи.
Ще одна АЕС —
Інгалінська, що, в Сосно
вому Бору під‘Петербур
гом, потребує солідної
модернізації власної сис
теми
безпеки. Гр$їа
відомих політиків країн
Північної Європи вважає,
що станцію Краще було б
закрити взагалі. Однак,
оскільки зараз це немож
ливо, політики зверну
лись до урядів своїх країн
із закликом виділити 600
мільйонів крон (близько
100 мільйонів доларів)
для модернізації станції.

* * *

У Херсоні 18-річний
Сергій Харжевський вик
рав тролейбус і розвозив
ним по місту знервова
них пасажирів, що заму
чились чекати транспорту
на новому житловому ма
сиві Таврійський. Юний
водій трудився, аж поки в
тролейбуса не “сіли" аку
мулятори.
Тепер Сергієм зай
мається
херсонська
міліція: вкрав же...
Але навіть вона по
годжується, що з тролей
бусами у місті — погані
справи: парк слабенький,
машин не вистачає...
Так що мерзнути хер
сонцям на зупинках, й
мерзнути, Не кожен же
піде під суд за чуже не
дбальство. Як Олег. .
, * * *
У Венеції (Італія) —
страшенна повінь. Після
сильних
дощів
вода
піднялась на 1.5 метра
вище
від звичайного
рівня і затопила 80 про
центів
території
історичного центру міста.
За попередніми даними,
сума збитків сягає кілька
мільйонів лір.

А * *

Росія попередила Ту
реччину про те. що
курдські терористи готу
ють замах на деяких
міністрів цієї країни. Про
це російська розвідка
дізналась
від
своїх
співробітників, які пра
цюють в країнах Близько
го Сходу. Коментуючи
дане
попередження,
міністр внутрішніх справ
Туреччини Ісмет Сезгін
сказав, що розвідка Росії
і надалі продовжує дово
дити — їй нема рівних у
світі.
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8.00
"З
8-ої
^до
9-ої".
8.00
"З
8-ої
до
9-ої".
Інформаційно музична
програма.
Інформаційно-музична
програма.
9,00 Доброго вам здоров’я.. 9 30 9 00 Свічадо. 9 45 Твори П.СараМузичнии
фільм
“Дума".
10.10 сата і Н.Паганіні. 10.10 Телефільм
Казка перевертом" Лялькова ви "Чумацьким шляхом". 11.10 Музи
става
10.55 Мультфільм “Надзви канти
XX
сторіччя.
Д.Леннон.
12.10
чайні пригоди мушкетерів". 10
1П
11.50 Мультфільм "Василиса Пре
УТН.
12.25 Художній теле фільм
12.10
красна"
12 10
УТН
12 25
Ху
"Бодетаун". 29 серія. 12.50 Наше
дожній
фільм
"Бодетаун”.
"Бодетаун".
ЗО
16.00 УТН
коло Державні діти
tO.CC
12.50 Кліп-кліп-кліп. 16.00
16.05 Кукурік і компанія представ серія.
УТН.
16.05
Для
дітей
"ВеселКа
ляють. 17.00 “Хто допоможе чор
"На
допомогу
школі",
16.30
ному морю".
17.30 "Канал "Д".
Св ітова
література.
17.00
Грає
18.00 Документальний фільм “Все
П. Полухін. 17.25 Всі барви весел
Вітання,
можуть
королі”.
18.20
ки. 17.55 Співає гурт "Соколи".
реклама.
оголошення.
18.30 Біль зеленого клину. 1 час
/Кіровоград/. 18.40 “Два крила
енергетиків ’.
Дня
до
тина. 19.00 УТН
19.10 "День за
8.00 УТН.
8.10
Кінопрограма Концерт
Студія
1-е днем". /Кіровоград/. 19.40 "До
19.30
/Кіровоград/.
“Дивовижний світ природи". 8.50
На
добраніч;
діїи.
“І знову разом”. Молоді вико
грудня. 20.45
машнє завдання”. Дошкільне ви
навці
9.40
Циркова
програма.
в
21.40 Україна і світ.
21.00 Дніпро.
ховання дитини: пошуки, пробле
10.25 Художній фільм
Наречена Міжнародна програма. 22.10 Ху ми, досвід. /Кіровоград/ 20.45 На
підземного принца” 1 1 40 Верви- дожній телефільм "Час збирати
добраніч, діти. 21.00 Дніпро. 21.40
ця.
12.10
УТН
12.25
Ельзара.
каміння".
2
серія.
23.15
УТН.
Акценти.
21.55
Художній
те
16.00 УТН
16.05 Сонячне коло.
23.30 Корифеї джазу і популярної лефільм "Шукайте жінку". 1 серія.
16.50 Науково популярний фільм
музики
“Київ”.
17.30 Я знов з тобою.
23.10 УТН 23.20 "5 за 25". Кращі
Україно.
Муз. програма.
18.00
пісні
року.
23.45 Турнір
зірок
Бізнес-кейс.
18.30 Хорові твори
дзю-до.
00.15 ТУ-шанс
Веделя Леонтовича
19.00 УТН.
4.55 Програма передач. 5.00 Но
19.10
Мультфільм
“Як
лиси
з
вини.
5.20
Ранкова
гімнастика.
курами подружилися". 19.30 Хто
ми...
Громадсько-політичний- 5.30 "Ранок". 7.45 Фірма гарантує.
4.55 Програма передач. 5.00 Но
відеотижневик.
20.30
Вечірній 8.00 Новини. 8.20 Програма пере
5.20
Ранкова
гімнастика.
дач
8.25
"Імперія”.
Худ.те вини.
концерт. 20.45 На добраніч, діти.
лефільм. 4 серія. 9.15 Асоціація 5.30 “Ранок". 7 45 Фірма гарантує
21.00 Дніпро. 21.35 Ай пі Київ.
Новини.
8.20
"Імперія".
21.55 Те-леспортарена
22.40 Ху дитячого телебачення "Квітка-се- 8.00
9.40 В світі тварин.
дожній
фільм
“Час
збирати мицвітка".
Худ.телефільм. 5 серія. 9.10 "Наш
”иа'«
каміння".
1
серія.
23.50
УТН.
10.30 "Дрібниці життя". Художній музичний клуб “"440
герц". 9.50
‘
00.05 Турнір зірок дзю-до. 00.35 телесеріал. 12 серія. "Смійся, бла "По святих місцях". Чернігівський
Фортепіанні твори В.Клина.
зень..." 11.00 Новини. Домосід.
скит, 10.50 Мультфільм. 11.00 НоДенний кіноекспрес. 11.20 "Багаті вини. Домосід
Денний експрес,
квартали".
Художній
фільм.
1
“Багаті
квартали".
Худ.
1 1.20
5.00 серія. 12.45 "Літо кота Леополь- фільм. 2 серія, 12.40 "А у тебе є
4.55
Програма
передач
да" Мультфільм 12.55 “Тьотя Ма
Новини 5.20 Ранкова
т
_______ гімнастика.
сонце?". Мультфільм 12.55 "Тьотя
5.30 "Ранок". 7
Т". 45
"7 Фірма гаран
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Художній
телефільм
1
тує. 8.00 Новини. 8.20 Подивись,
серія. 14.00 Новини 14.20 Програ Маруся" Худ. телефільм. 2 серія.
14.00 Новини. 14.20 Програма пе
послухай”. 8.40І “Що?
І*’«-'’ Де? Коли?"
ма передач. "Підприємець". 14.25
9.45 Нове
:*___
покоління
________
вибирає..."
14.25 Те
“Діловий вісник"
1Л лп Світ
г'“:
14.40
гро- редач. "Підприємець"
10.35 Мультфільми. 1 1.00 Новини,
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1
14.00
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овини.
-----"Підприємець".
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_____
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фільм,
"Анастасія". Док.фільм. 16.05 “Ба
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герц".
16.45
гато музики”
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"Останкіно" представ-*
Хокей.
Міжнародний турнір на танкіно" представляє. "Шлях
“ Шлях до ляє.
"Тепло душі твоєї".
18.00
приз газети ’'Известия'
Фінал.
взаєморозуміння". 18.00 Худо/жній
Худ.
телефільм
“Повернення
в
Трансляція
з
Палацу
Спорту телефільм "Повернення в Едем".
Едем
”
.
18.50
Док.фільм
"Від
ЦСКА. В перервах: "Футбольний
18.45 “Мініатюра". 18.55 “Тема".
огляд" тл “На добраніч, малята”.
мольби
до
молитви".
19.40
На
19.40 “На добраніч, малята". 19.55
20.00 Новини. 20.35 Програма пе
Реклама. 20.00 Новини. 20.35 Про добраніч, малята. 19.55 Реклама.*
редач. 20.40 Прем'єра художньо
грама
передач.
20.40
Прем’єра 20.00 Новини. 20.35 Програма пе
го телесеріалу "Дрібниці життя”.
20.40
Прем’єра
худ.те
телевізійного художнього фільму редач.
12
серія.
“Смійся,
блазень"...
"Пустеля".
1
серія.
21.45 лефільму "Пустеля". 2 серія. 21.55
21.10
Бомонд". 21.25 “Одначе".
“Військове
ревю".
22.15 " Автосалон-92" у Москві. В пе
його
21.40
“Борис
Моїсеєв
та
23.20
“Впізнаєш, хто я такий?” 22.25 рерві —23.00 — Новини. 00.00
леді".
Естрадне
шоу.
“Джем-сейшн". В перерві’ 23.00 — “Любов з першого
,
погляду". В
"Імперія". Худ.телефільм. 6 серія.
Новини. 00.00 “Імперія", Худ теперерві
23.00
Новини.
23.55 0.50 "Джаз в кишені".
лефільм. 4 серія.
"імперія"
ія”. Художній телефільм. 5
серія. 0.45
0.1
Фільм-концерт.

понеділок
■ 21 ГРУДНЯ
УТ (1 ПРОГРАМА)

КАНАЛ “ОСТАНКІНО"

КАНАЛ “ОСТАНКІНО”

КАНАЛ “ОСТАНКІНО"

КАНАЛ “РОСІЯ”, УТ-2

ділових
7.00 Вісті.
7.25 Час ..
людей. 7.55 Цілком секретно. 8.50
Паралелі.
"Підпілля”.
Інтелігент
70-х. 11.00 “Жінка в капелюсі”.
Художній
фільм.
12.30
Мультфільм. 12.35 Торговий дім
"Тінко . 12.40 Селянське питання.
13.00 Вісті. 15.00 Вчитися ринку.
15.30 Вустами немовляти.
16.00
Там-там новини.
16.15 Трансро
сефір.
17.00 Бесіди в
Метрополі . 17.20 Давайте розберемо
ся. 17.35 Ностальгічні посидень
ки.
18.05 Антракт.
Співає Віка
Циганова. 18.15 Презентація тижг-с ст __ на гі.
-теленя Сі-бі-ес
Російським
баченні.
18.25 Класична імузика.
18.40 Київська панорама.

УТ-3
19.00
Візитка.
19.05
Мультфільм.
19.30
СІТ-3.
...
19.40
Бізнес-менедж мент
/Уорлднет
США/.
20.10
"Фортуна.
Ко
мерційний огляд”. 20.z0 “Які ми?"
20.25 Худ фільм "Кукарача" 21.55
Візитка. 22.00 "Кока-кола з МТВ".
22.30 Візитка. 22.45 “Американсь
ка етика" /Уорлднет. США/

КАНАЛ “РОСІЯ”, УТ-2

КАНАЛ “РОСІЯ", УТ-2
7 00
Вісті.
7.25 Час
ділових
л|одей. 7.55 "Момент істини". На
запитання
Андрія
Караулова
відповідає Артем Тарасов.
8.50
Дозвілля.
“Друзі
наші.
к|шки". 11.00 “Штемп". Худ.фільм.
12.35 Торговий дім “Тінко". 12.40
Селянське питання.
13.00 Вісті.
15.00
Телебіржа.
15.30
Студія
"Рост".
16.00
Там-там
новини.
16.15
Трансросефір
“Урал-ТВ".
17.00 "Тіло — храм душі”. 17.20
Парламентський вісник. 17.35 "Аз
есм”.
18.15
Телефільм.
18.30
Київська
панорама.
18.50
Теа
інформує.
19.00
Вісті.
Реклама.
19.25 “Справжні
детективи". Худ.фільм /Сі-бі-ес/.
20.25 “Ніде сховатися". Фільм з
телевізійного
циклу
“Шпигуни”
/Сі-бі-ес/. 20.55 “Порятунок 911"
/Сі-бі-ес/. 21.55 Реклама. 22.00
Вісті.
Астрологічний
прогноз.
22.25 Спортивна карусель. 22.40
На сесії ВР Російської Федерації.
23.10 "Бал Едіти П’єхи".

І

7.00 Вісті. 7.20 Реклама. 7.25
Час ділових людей. 8.00 Паралелі.
“Соло" у Кьольні". 8.30 Фарс-мажор.
11.00 "Робітниче селище".
Худ.фільм.
1 серія.
12.05 Нос
тальгічні посиденьки. 12.35 Торг
овий дім "Тінко”. 12.40 Селянське
питання. 13.00 Вісті. 15.00 Сигнал.
15.15 "Вікно”. 15.45 "Ваш прива
тизаційний
чек".
16.05
Там-там
новини. 16.20 Трансросефір. “Да
лекий Схід". 17.05 Християнська
програма.
17.35 Опозиція.
18.15
Мульти-пульти. 18.25 Фотохвилинка.
18.30
Телебіржа
інформує.
19.00 Вісті. 19.20 Реклама. 19.25
"Вовк". Худ.телефільм /Сі-бі-ес/.
Екран
21.15
Програма
ЕКП.
кримінальних повідомлень. 21.25
"Холодні зрівняння". Фільм з цик
лу “Присмеркова зона" /Сі-бі-ес/.
21.55 Реклама. 22.00 Вісті. Астро
логічний прогноз. 22.25 Спортивна
карусель. . 22.40 .На
сесії
ВР
Російської Федерації. 23.10 "По
рятунок 911" /Сі-бі-ес/.

8.00 "З восьмої до дев’ятої",
інформаційно-музична
програма.
9.00
Міс Україна". Конкурс кра
си
10 05 Грає Ф
Ліпс /баян/
10 35 Шкільний екран. 9 кл Ук
В.
раїнська
література
11.05
вибрав
шлях
Яворівський
"Я
“
Я
цей" 19
12 9Л
20 V
УТН 12 35 Худ фільм
"Бодетаун’
31 серія
13 00 Тан
цюите з нами
16.00 УТН
16.05
"Алі баба і сорок рфзбіиників"
Балетна вистава. 17.00 Естрадним
концерт
17 25 М
Цветаева
В
Україні. 17.55 Поет-пісняр В. Кришенко. 18 ЗО Біль зеленого клину.
2 частина. 19.00 УТН. 19.10 Ніжна
пісня моя. 19.30 Хроніка МВС.
19.45
"Односельчани".
Колгосп
імені Куйбишева Новомиргородського району. /Кіровоград/ 20 45
На добраніч, діти. 21.00 Дніпро.
21 40 ХуДтелефільм
"Шукайте
жінку" 2 серія 22.50 УТН. 23 05
Молодіжна
студія
"Гарт”
0 20
Класична музика

КАНАЛ “ОСТАНКІНО”
4.55 Програма^ передач. 5.00
5.20
Ранкова
Новини,
5.30
гімнастика.
Ранок".
7.45
Фірма . гарантує.
8.00
Новини.
Худ. телефільм.
8.20 “Імперія"
серія.
~ "
6
/Канада/.
9.10
Мультфільми. 9.40 Ліричний кон
____________ ___
церт. 10.00 “Козаки-козаченьки".
Домосід. Денний
11.00 Новини.
І
»C. 11.20
квартали
експрес.
. ж:„. Багаті
оЗ серія.
12 55”.
Худ. ----телефільм.
“Володя
великий, Володя
маленький”. Худ. фільм. 14.00 Но
вини. “Підприємець". 14.20 ’
Те15.10
лемікст.
15.05 “Блокнот".
“Чарівник
смарагдового
міста".
Мультфільм. 7 і 8 серії. 15.45
“Духовна згода". 16.15 '“Олеся
_
та компанія". 16.45 “Прес-експ
рес”. 17.00 Новини. 17.20 “...до
16 і старші". 18.00 “Повернення
в ""
Едем"”. Худ. телефільм. 18.50
з
творів
Р.
Паулса,
Концерт
19.40 На добраніч, малята. 19.55
20.00
Новини.
20.35
Реклама.
Програма передач. 20.40 "Лотто21.10
“
До
та
після
мільйон",
Музично-інформаційна
опівночі",
/гЗ.ОО/ Но
програма. В
_ перерві
г
----------вини. 23.50 Продовження про
грами “До та після опівночі".
“Королівське
весілля".
Худ.
фільм. США.

КАНАЛ “РОСІЯ", УТ-2,
УТ-3

п’ятниця
■ 25 ГРУДНЯ
УТ (1 ПРОГРАМА)
8.00 "З восьмої до дев ятоГ
програма,
Інформаційно музична
телефільм
9.00
Документальний
„
____
Худ
фільм
"Лисиця".
9.20
Г
“Інспектор Гул”. 1 і 2 серії. 11.40
Історія
Шкільний екран.
7 кл.
12.20 Худ
України
12 15 УТН
фільм "Бодетаун”. 32 серія. 12.45
фестивалі.
Українські
музичні
13.25
Мультфільм
"Швилунські
пристрасті". 16.00 УТН
16.05 Для
дітей "Лускунчик". Вистава 17.15
Науково популярний фільм "Над
трахтем ировом
високо".
17.45
Християнська програма "Співай,
земле, творцю небес"
18.30 Ок
рема думка.
19.00
"Дзеркало".
Програма міської Ради народних
депутатів
/Кіровоград/.
19.30
Наші вітання
Концерт на замов
лення
/Кіровоград/. 20.15 Телерадіоканал "Право". 20.45 На до
браніч, діти 21.00 Дніпро. 21.40
Ретроспективний показ фільмів Т.
Абуладзе Худ фільм “Покаяння".
0.05 УТН. 0 15 Микола Мозговии
в програмі “Ои. прут-ріка".

КАНАЛ “ОСТАНКІНО"
4.55
Програма
передач.
5.00
Новини 5.20 Ранкова гімнастика.
5.30 "Ранок", 7.45 Фірма
Новини.
тус.
8.00
8.45
Мультф ільм и.
мандрівників ”.
9.35
Грача та його учнів.
До16 і старші", 1 1.00
мосід. Денний кіноекспрес. 11.20
"Це
прекрасне
життя”,
Худ
Пригоди
фільм
/США /
13 30
Коротком етраж ний
Стингрей".
13.40
Мультфільм.
фільм
худ
"Підприємець".
14.00
Новини.
14.45
"Бізнес"Бридж’’
14.20
Блокнот".
15.05
15.00
клас"
смарагдового
міста”
“Чарівник
Мультфільм 9. 10 серії. 15.40 І.С.
Бах. "Бранденбургський концерт".
Москви".
Виконують.
"Віртуози
15 55
“Центр"
16.35
"Технод
ром". 16.45 "Прес експрес". 17.00
Новини
17.25
"Економічний
клуб".
18.25 "Людина і закон”.
13.50
"Поле
чудес".
19.40
На
добраніч, малята. 19.55 Реклама.
20.00 Новини 20.35 Програма пе
редач. 20.40 В клубі детективів.
Прем’єра худ. телефільму "Еро
тичне шоу"
2 1.35 Від представ
ляє.
"Політбюро”.
22.05 “Музобоз"
23.45
"Людина
тижня".
23 20 "Авто шоу". 23.40 "Майдан
чик обозу” В перерві — новини.

субота

неділя

■ 26 ГРУДНЯ
УТ (1 ПРОГРАМА)

■ 27 ГРУДНЯ
УТ (1 ПРОГРАМА)

8 00
“УТН
8 10
Ритмічна
гімнастика. 8.30 Документальний
фільм "Да будет твоя доброде
тель" 8.55 "5 за 25". Кращі пісні
року
9.20 Худ
фільм "Шукайте
жінку". 1 і 2 серії 11.45 Телетех
нотека
12 15 Таланти твої, Ук
раїно Ласкаво просимо Музичні
колективи
Львова.
14 15
УТН
14.25
Добр ого
вам
здоров’я
14 55 Менора. 15.55 Живе слово.
/Кіровоград на Українське телеба
16.55
чення/
16 25
Вервиця
Мультфільм "Кругосвітня подорож
Віллі Фога".
/1 і 22 серії
17.50
._
21
17 50
Художньо публіцистична
Плеяда.
19.00
УТН
19 10
програма .
*
j "СоПрем* єра музичного фільму
19.40
Банати, романси. вальси".
’
1П
л
телефільм
гатосерійнии художніи
~
“Бодетаун ”. 33 і 34 серії. 20.25
Наша мова. 20.45 На добраніч.
2 1.00 Дніпро. 21.35 Аи Пі
Діти
21.40 Худ
телефільм "Ко
Київ
0 05
роль Геріх V\ 23 55 УТН
Арт-майдан

•КАНАЛ “ОСТАНКІНО”
5.55 г Програма передач. 6.00
Новини.
6.20
Ранкова
Суботній ранок
гімнастика. 6.30 Субот
,------------------------зо ““В
ділової
людини. 77.30
В світі
моторів". 8.00 “"Марафон 15 ма
Ельдорадо". 8.55
лятам”. 8.25
9.25
“Автограф по суботах”,
9.55
“Інститут
людини".
10.10
салон.
Авіакосмічний
літаком
Тільки
“Стиль”.
10.40
. ..............
11.30
долетіти.
можна
12.25
“
Справа".
Мультфільм.
Музичний
кіоск".
13.05
12.35
“ГДок. фільм “Повернення". 14.00
Новини. 14.20
_____ “Центральний ек
спрес". 14.55 Мультфільм “Дра
куліто-В ампіреня ”.
15.10
“Вікторія”. Музичне шоу. 16.35
Телесеріал ‘гАБВГД ЛТД" 10
серія. 17.05 “Червоний квадрат".
17.40 “Коламбія Пікчерс" пред
ставляє: Вперше на телеекрані.
3<уд.
фільм
“Тутсі".
/США/.
19.40 На- добраніч, малята. 19.55
20.35
Реклама.
20.00
Новини.
~
Програма передач. 20.40 Що?
..... ..........
. ,
плюс”.
Де?. Коли?
22.00 “Європа
23.00 Новини.
23.15.
фільм
Нові
----- - Худ.
''
“Осада Венеції”. /Італія/. 0.45
“Всі зірки". Кіноконцерт.

КАНАЛ “РОСІЯ”, УТ-2,
УТ-3

КАНАЛ “РОСІЯ", УТ-2,
УТ-3

7.00 Вісті. 7.20 “Світ спорту
очима фірми "Жиллетт". 7.50 Ба
7.00 Вісті. 7.25 Час ділових
скетбольний
огляд.
НБА.
8.20
людей. 7.55 Караван. Телеальма7.20 Реклама. 7.25
Новорічний пиріг. 8.30 Якщо вам
7.00 Вісті
нах. 8.50 Дозвілля. “Під знаком
Плюс
за ... 9.00 Відеоканал “‘п
----Риби". 9.05 Тема з варіаціями. Час ділових людей. 7.55 Дозвілля
ігри
НБА
11 00
Кращі
одинадцять". 10.15 Школа круп
11.00 “Робітниче селище". ХуД. 10.00
інженера
Гаріна".
"
Гіперболоїд
ком
ним планом.
_____ ____ /Новорічний
'■ ‘----- ---------фільм. 2 серія. 12.35 Торговий
12.35 Торговий дім
пот, або вхід дозволено/. 11.00
ДІМ
“
19 лп
ж,« Худ. фільм
“ТІМУҐГ*
ТІНКО .
12.40
Селянське
12.40
Селянське питан
"ТІНКО"
12
крыльце
сидели .
златом
і
“
На
13.00
Вісті.
15.00 ня. 13.00 Вісті. 15.00 Телебіржа.
питання.
12.10
На
фільмі.
Худ.
“Вперше в Росії". 15.30 Студія 15.30
п ро грама.
Християнська
В.
Верещагіна.
батьківщині.
запросити”. 16.00 Там-там-новини. 16 15 Но
“Рост”.
“Дозвольте
питання. 13.00
12.40 Селянське
~
Мінарет.
16.00 Там-там-новини. 16.15 Но
порічний
пиріг.
16.25
Зигзаг удачі" 14.20
Вісті. 13.20
Мульти- 16.40 Кіпрас Мажеика. Репортаж
ворічний
пиріг.
16.25
Російське
бюро под
пульти. 16.35 Трансі4
ефір. “До з НАТО 17.10 М-трест. 17.25 Уолт Пілігрим,
Козирна
дама.
15.05
■'
МОСКВИ
'і17.20
далеко”.
Так
і Дісней по п’ятницях. "Різдвяні» орожей.
17.50
Парламентський зірка". Худ. фільм. 1 серія. 18.15 15.35 “К-2 " представляє: "Зірки
живемо,
1ь.05 Футбол без
18.05
Спеціальний ’ ко- Мульти-пульти. 18.25 "Різдво ко Америки".
вісник,
кордонів, 17.00 “К-2" представмерційний вісник. 118.15 Мульти- жен день”. Мультфільм. 18.55 Ре
клама.
19.00
Київська
панорама
17.30 Парламен.тсьляє:
"Абзац",
пульти. 18.25 “Кете' :і пес . Те19.20 Реклама. 19.25 "Останній з
кий вісник, 17.45 Вустами нелефільм для дітей. /Сі-Бі-Ес/.. Апачів".
Пригодницький фільм з
18.15 Мульти пульти.
Київська циклу “Запах пороху" /Сі-Бі-Ес/.. мовляти.
18.55
Реклама.
19.00
18.25 Київська панорама. 18.45
Панорама. 19.20 Реклама. 19.25
____ 20.15
Програма
"ЕКП".
Екран
‘ільм.
Візитка. 19.05
__ _ 19.00
_
“Вечірня тінь". Кінокомедія /Сі- кримінальних повідомлень. 2 1.25 Док. фі
Мультфільм. 19.30
19
СІТ-3. 19.40
"
Бі-Ес/. 20.25 Хроно. В світі авто "Сундук". Фільм з пригодницько
Сюзан
Сейдел“
Перші
роботи:
і мотоспорту. 20.55 “48 годин”. го циклу "Присмеркова зона”.
20.45
Хіт рік.
20.05
/Сі Бі-Ес/. 21.55 Реклама. 22.00 /Сі-Бі-Ес/. 21.55 Реклама. 22.00' ман".
21.05
Вісті.
Астрологічний
прогноз. Вісті. Атрологічнии прогноз. 22.25 “3x200". 21.00 В ізитка.
Худ. фільм "Пірати XX століття".
22.40
На
22.25 Спортивна карусель. 22.40 Спортивна карусель
1 '"серія.
22.30
СІТ-3.
22.40
серія.
На сесії ВР Російської Феде- сесії ВР Російської Федерації.
“
Вінер — до..." 22.50 Худ. фільм
з
Бізамберга”
^аціїз
23.10
“Вуличні
історії", 23 10 "Чудище
“
Пірати
XX
століття".
2
серія.
Худ
фільм
уоліцистична
програма.
00.00 “Вінер — після..."

1

8
Ритмічна
8.00
УТН
8 10
10
гімнастика. 8 30 У неділю вранці
Науково-попул ярнии
9 ЗО
відеофільм "НЛО з 1908 Р®^УЛ
10 20 Твори С Рахманінова 10 40
Худ
фільм
Дикі
Для
дітей
12 05
"Рок полігон”.
лебеді"
/
13 05 ТУ ТУ кафе
/Кіровоград/
із
60 Г
рпл
і люди
13.^0
Село
14.35 Народ;
15 15
жена сонцем
Теленовела.
17.00
Маю честь
16. 15 Свічадо
УТН.
18 ""
15
Клас-юніор бізнес.
19 50 Худ
18.25 Зичимо щастя.
фільм "Бодетаун”. 35 і 36 серії
мультфільму
Прем’єра
г
20 35
будинок ’’.
“Літаючий
будинок".
1
серія
21 05
Екран
пригодницького
фільму
Худ.
фільм "Короткий
Худ
фільм про вбивство"
22.30 Тиж
день 23 00 Нон стоп рандеву

КАНАЛ "ОСТАНКІНО”
5.55 Програма передач. 6.00
“Година сили духу". 7.00 Тпрзж
“Спортлото
”.
7.15
Мультфільми.
Спортлото".
ла
.......
“Дід Мороз і літо”; “Хто прийде
на Новий рік" 7.45 “Дойра кли
че в гори”. 8.05 “Соло”. 8.35 “З
ранку
раненько".
“Денвер
останній з динозаврів". 9.05 По
дома. 9.35 “Розумники,
ці.
10.15 Під знаком
05
“Пригоди
Чорного
Красунчика”.
Худ. фільм.
11.30
Нове покоління
вибирає.
12.20
“Технодром”. 12.30 Мультфільм.
“Піф
і
Геркулес".
12.40
Док.
фільм. “Підводна одісея коман
ди
Кусто”.
13.30
“Грай,
гар
монь". 14:00 Новини. 14.15 Про
грама передач. 14.20 Діал
прямому
ефірі.
15.00
мандрівників”
15.50 “Живе де
шево ремесел". 16.00 Панорама.
рево
. С.'З
Телелоція.
16.55
Уолт
16.40
•едставляс... 17.45 НоДісней представляє
~
'
и,
аквини. 18.00 Актори,
Протори... А. Папанов.
десяграма “Ікс". 19.15 “1
фільм.
ти
гладіаторів”.
21.00
/Італія-Іспанія/.
Спортивний
“Підсумки”.
21.45
уік-енд. 22.00 "Тепер". Релігійна
програма. 23.00 Новини. 23.20
“Ранкова зірка" у нічному ефірі.

КАНАЛ “РОСІЯ”, УТ-2,
УТ-3
7.00 Вісті. 7.25 “Розмови за
просто”. Передача 3-я. 7.55 “Й
попереду ще тисячі міль...” 8.10
Неділя в провінції. 8.55 Фольк
лор. “Невідомі культури”. 9-40
“Пригоди
в
королівстві”.
Мультфільм.
10.15
Ати-бати...
10.45 Те^екросворд. 11.20 “К-2"
представліяс: "Прощавай СРСР".
1z.25
“Дораемон".
Мультфільм.
16 серія. 12.40 Селянське питан
вируня. І3.00 Вісті. 13.20 “Не
І
Цвєтов.
бати...”
Ведучий
В.
14.45
13.35 Театральний роз’їзд.
ї:
Новорічний пиріг. 14.55 “Познер
і Донах’ю”. 15.25
Q€; XX століття в
за
кадром
“Музична
кадрі
і
~
легенда". 16.25 В світі тварин.
Ведучий — Н. Дроздов. 1/.25
Програма для Дітей. /Сі-Бі-Ес/.
Солов’яненко.
“На
17.55
А.
сценою .
поза
сцені
и
столиці.
Обличчям
До
Візитка. 19.05 Мультфільм. 19.30
СІТ-3. 19.40 Романтична хвиля.
20.10 “Сідайте і дивіться”. 20.20
“Брама” 20.35 Мої друзі. 20.50
Худ. фільм “Москва сльозам не
вірить". 1 серія. 22.10 “Кока-ко
ла” з МТВ. 22.30 СІТ-3. 22.40
Візитка. 22.45 Худ. фільм. “Мо
сква сльозам не вірить". 2 серія.

І

♦♦♦♦+♦+♦+♦+++♦+ НА ДОЗВІЛЛІ
КІНОТЕАТР "ІНГУЛ" /імені Дзержинського/

ТЕАТР
ОБЛАСНИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ
АТРР ІМЕНІ М.Л. КРОПИВНИЦЬКОГО

ТЕ-

У театрі готується вистава
Різдвяна ніч". До
різдвяних свят вистав у театрі не буде, так що
шанувальникам доведеться трохи понудьгувати
Зате на свята нас чекають приємні годинна театрі

КІНОТЕАТР “ЯТРАНЬ"

Тиждень
з 21
по 27 грудня
в
кінотеатрі
демонструватимуться американські фільми. Зате
на різні смаки.
Американська кінокомедія
У
кожного свої вади" /Сеанси: 10.30, 14.30. 18.30/.
Гостросюжетна стрічка "Посвячення в. мужчини
/12,50, 16.30. 20.30/
Фільм жахів
Іноді вони
повертаються". /І0.20, 12.20, ' 14.20, 16.20, 18.20,
20.20/.

КІНОРЕПЕРТЖР

КІНОТЕАТР “МИР"

/21-27 грудня/
КІНОТЕАТР “ЗОРЯНИЙ"
Новин американський художній фільм
"Політ
чорного ангела" з пригодами і екзотикою демон
струватиметься в кінотеатрі з 2 1 по 27 грудня.
Запрошуємо
всіх’
Сеанси:
1 1 20.
13.20
16.20
18.20. 20.20.

/Продовження

У зеленому залі ексцентрична кінокомедія Лиж
ним патруль ' на сеансах: 10.10. 14.10. 16.10. 20.10.
На
сеансах
12.10.
18.10
демонструватиметься
кінокомедія "Курка" з Наталею Гундарєвою у
головній ролі. Вибирайте! Червоний зал пропонує.
Майкл Паре у фільмі Спека опівночі — широко
розрекламованій
американській
кінострічці
з
пострілами, погонями. еРот.‘1к2!?• 41°опТОК сеанс,в:
10 26 12.20 14.20. 16.2б. 18.20. 20.20.

'

Для найменших глядачів о 13 годині демонст
руватиметься мультик "День народження весни .
Школярі о 14 год 20 хв. подивляться художній
фільм "Поверніть бабусю" А дорослим глядачам
пропонується переглянути кінокомедію Круїз або
Розвідна подорож". Сеанси: 11.00, 16.00, 18.20,
20.20.

Початок у №№ 41 44/

Відчуваючи, як мучиться Ізаура, Мігел застогнав і
обняв дочку, котра ридаючи, впала йому на груди. Вона
розуміла, що змушує страждати і батька, однак нічого не
могла зробити з собою: образ Тобіаса, першого чо
ловіка, котрому вона віддала своє ніжне серце, постав
перед нею настільки зримо, і обдав такою теплотою і
такою любов’ю, що нинішнє життя порівняно з цим зда
валось пустим і ілюзорним...
— Минулого не повернеш, доню... — шепотів Мігел
сухими губами. — Треба жити тим. що є... нема благо
роднішого від сеньйора Алваро...
— ...Я розумію, — задихаючись, відповідала Ізаура,
— я невдячна істота... Повір, батьку, я кохаю Алваро...
Але я не знала, що минуле має таку владу'наді мною. Я
не знала цього, доки не з’явилась донна Малвіна.
— О, горе. — бідкався Мігел. не знаючи, як допомог
ти найріднішій у світі людині — дочці.
Нарешті виплакані сльози полегшили її страждання,
і вона попросила батька залишити її:' треба було приве
сти себе до порядку. Ізаура сіла перед дзеркалом і
побачила, що очі її почервоніли, а волосся скуйовдилось
Вона змастила лице кремами із найдухмяніших трав і.
остаточно заспокоївшись, стала розчісуватись. Черепа
ховий гребінь м’яко ковзав по довгому, аж до землі,
попелястому волоссі. Таким же довгим здалось Ізаурі і
її власне життя, хоча юній жінці ледь минуло двадцять.
За цим заняттям і знайшов Алваро свою прекрасну
донну. Попелястий водоспад в котрий уже раз так захо
пив його, що змусив забути про все на світі — і Алваро
став на коліна перед своєю принцесою. Граючись її во
лоссям, ніби струменями казкового фонтану, він цілував
його, гладив, однак згодом цих ніжних ласк йому зроби
лось замало і руки Алваро, плутаючись у цьому водо
спаді, почали гладити ноги Ізаури, піднімаючись все ви
ще і вище...
Вона делікатно, але наполегливо зупинила ці руки:
— Зараз не час, коханий. Пробач,я так стомилась.
— Прости мене, я зовсім втратив голову. — Алваро
зрозумів, що дружина думками і розбурханою душею
ще там, у нелегкому минулому...
Залишившись на самоті. Ізаура якийсь час роздуму
вала і вирішила все-таки поговорити з Малвіною на цю
делікатну тему.
6

колівкою. Звертатися: Гагаріна, 48. кв. З”а” з 18.
до 21 години.
А

А

А

Новоукраїнка
Кіровоградської області
гґа
Кіровоград, Олександрію: 2-кімнатна квартира,
усі зручності, 2 поверх, кімнати роздільні, 2
балкони, підвал. Варіанти можуть бути різні-Телефон у Кіровограді: 23-02-20.
1
* * *
2-кімнатну квартиру на 3-кімнатну або приват
ний будинок, телефон 22-20-27.

Шановні Кіровограді^ і мешканці області!

Нагадуємо, що папір нині дорогий, клею ніде
дістати, а час такий, що без комерції торговель
но-обмінно-закупівельної діяльності не обійтись.
Отож, не морочтеся і не вішайте на парканах,
стінах будинків чи на різних там стендах своїх
оголошень. До ваших послуг — наш “Паркан”.
Вигідно, надійно, естетично. Читацька аудиторія
велика, а найголовніше — все
БЕЗПЛАТНО
Правда, конверт усе-таки доведеться купити і
вирізати з газети заголовок “ПАРКАН
і з
оголошенням надсилайте нам за адресою: 316050
Кіровоград, Луначарського, 36, редакція газети
“Мцлодий комунар”. “Паркан".
Іще раз нагадуємо: безплатно друкуються
комерційні ПРИВАТНІ оголошення громадян.
Заявки на рекламу від організацій приймають
ся по телефону: 22-59-82, 22-04 84.
МІНЯЮ
2-кімнатну виплачену кооперативну квартиру в
районі Пацаєва на 1-кімнатну квартиру і авто
мобіль ВАЗ будь якої моделі /1989 90 років
випуску/, Москвич 2141 або нову “Таврію". Тел.

* * *
1 -кімнатну ^квартиру 21кв.м., 2-кімнатну кварт
иру ЗО кв.м., кухня 14 кв.м. на 3-кімнатну
квартиру, щоб співпадала житлова площа, можна
приватний будинок. Тел. 24-16-56.
* *

Пославши слуг на кладовище забрати урну з “прахом
Малвіни", Ізаура підійшла до її кімнати і абсолютно ви
падково стала свідком сцени, здавалось би, зовсім зви
чайної — котра однак, в подальшому призвела до диво
вижних подій...
Поступово заспокоюючись. Малвіна вишивала, си
дячи на м’якому дивані, а Белшіор — з його великою
головою і маленьким тільцем дитини — наче крупноголовий джміль літав по кімнаті над своїми квітами, все
переставляючи букети так. аби вони радували очі
Малвіни, душу Малвіни. В такт повільним рухам Малвіни
і точилась їхня бесіда, фрагмент якої й почула мимоволі
Ізаура.
— ... Всі тепер хваляться, що передчували ваше по
вернення, донно Малвіно, а ось я знав достеменно. —
заявив Белшіор, поправляючи кущувату зелень у
підлоговій вазі.
— Спасибі, милий Белшіоре, — заусміхалась колиш
ня господиня.
— Ви усміхаєтесь, думаєте: бреше старий.
— Бог з тобою, Белшіоре.
— ...А я не брешу. Всі-і забули про стару Гарпію в її
печері, всі забули про те, що в.она може творити дива.
— Я завжди говорила. Белшіоре. що твоя матінка —
прекрасна знахарка. *
— ...І провісниця, донно Малвіно! О-о-о, ще коли
вона розпустила по воді киплячий віск і сказала мені:
знай, синку, жива твоя сеньйора, жива. Я тоді подумав
— здуріла стара, а воно, бачте, як вийшло. Стара Гарпія
все про всіх наперед знд£, але язикати про це не любить.
Застигла була на порозі Ізаура, вражена дивними
словами садівника, взяла себе в руки і ввійшла в кімнату.
Малвіна радісно привітала її. а Белшіор завбачливо вий
шов.
*
—'Малвіно, мила, — почала розмову Ізаура. — мину
ле до цих пір терзає нас всіх — так уже сталось, тому
прости мене, якщо мої слова будуть жорстокими.
— Будь ласка. Ізауро, говори.
— Тут, на місцевому кладовищі... — в Іазури пере
ходило подих, але вона добре помітила, як болісно
здригнулась Малвіна. — лежить прах... Тобіаса...
В, очах Малвіни спалахнуло полум’я тієї давньої,
страшної трагедії і вона поспішно зупинила Ізауру:
— Можеш не продовжувати, я зрозуміла. Але... я не
хочу... Зрозумій мене правильно, Ізауро. мила, можли
во. колись пізніше... Зараз я не можу бачити це кладови
ще, цю могилу. Не засуджуй мене.
— Прости мене, Малвіно. Я вважала своїм обов’яз
ком запропонувати. Я розумію тебе і не дорікаю...

а

а

* * *

м.Вуктил, Комі Республіка 2-кімнатна впоряд
кована квартира 3 поверх, тепла, кімнати і
санвузол
роздільні
та
Новоукраїнка
Кіровоградської області 2-кімнатна з усіма зруч
ностями квартира, 2 поверх кімнати роздільні, 2
балкони, підвал /район лікарні/ на Кіровоград
/можуть бути варіанти приватного будинку/?
Звертатися в Кіровограді 23-02-20.
*

а

*

Садова ділянка на автомобіль, на ділянці
цегляний будинок в два поверхи, криниця і 6
соток городу.
Ділянка знаходиться
за Со-

а

а

За ВКВ 4-кімнатну кооперативну виплачену
квартиру. Тел. 27-10 9/ /в будь-який час/.
*

А

*

Автомобіль “Опель Аскона" в хорошому стані
1980 р. випуску, пробіг 61 тис. км. Тел 23 10-51.
а

а

а

Новий телевізор “Весна 346", звертатися за
адресою Гоголя, 80, кв. 11.
А

А

А

•

Бензопилку “Урал" в хорошому стані". Звер
татися по телефону 23-49 40 /в будь-який час/.
А

Половину приватного будинку з присадибною
ділянкою, є дерева, поряд школа, в дворі
криниця, на дві однокімнатні квартири.
Звертатися
гго
телефону 55 23 87
/після
18.00/.
‘

а

* * *
м.Углегорськ
/Сахалін/ на Кіровоград. 2кімнатна квартира 31 кв.м. в центрі міста, в
новому домі на 2-кімнатну, 3-кімнатну або при
ватний сектор в районі міста за домовленістю.
Довідки по телефону: 23-22-82.
ПРОДАЮ
два капітальних гаражі /в районі Знам’янського КП/, автомобіль ВАЗ 21011 1982 р. “Моск
вич" 2140 1988р., два причепи — недорого.
Телефон у Кіровограді 24-80-48 /після 20.00/.

а

4-кімнатну квартиру 70 кв.м в центрі міста на
четвертому поверсі п’ятиповерхового будинку.
Всі кімнати роздільні, два балкони, телефон, є
сарай. На 2-кімнатну і дві однокімнатні квартири
/2+1+1/. Тел. 22-56 49. Запитати Ларису.
а

* * *

Двокімнатну квартиру /площа 31 кв.м., другий
поверх, є телефон, погріб, на приватний будинок
з газом та городом, розташований в місті або в
Кіровоградському районі.

А

А

Був у користуванні в хорошому стані м’який
куточок: диван, ліжко, 2 крісла, банкетний столик
та набивнии килим ручної роботи /1,7х 2.5 м/.
Звертатися по телефону 23-96 68.
НАЙМУ
впорядковану квартиру, бажано ближче до
центру міста з телефоном на найвигідніших для
вас умовах. Тел. 29-20-29 з 9 до 18 год.
AAA

Сім’я з 3 чоловік найме 1-кімнатну квартиру
на довгий строк. Порядок і оплату гарантуємо.
Телефон 23-14-29. Запитати Олену або Валерія.
А

А

А

Терміново сім’я військовослужбовця найме
1-2 кімнатну квартиру на 1-3 роки. Порядок і
вчасну оплату гарантую.

Загублений студентський квиток № 91210139,
виданий КІСМом на ім’я Романенка О.М., вважати
недійсним.

’ Далі буде.
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