
4 стор.

ВІВТОРОК      6 гРудня

нова волинь          

нова волинь          

інтер          новий          

СТБ          

СЕРЕдА      7 гРудня

нова волинь          

нова волинь          

інтер          

інтер          

новий          СТБ          

ЧЕТВЕР     8 гРудня

новий          СТБ          

15:00   Новини.
15:30   “Наша пісня”. 
16:00   Новини.
16:15   Телеафіша. 
16:35   «Тема дня»: 
«Підготовка до служби в 
Збройних Силах України”.
17:00   Україна: час місце-
вий. Новини “Пульс”.  
19:00   Новини. 
19:40   “Актуально”: Звіт 
про депутатську діяль-
ність депутатів, обраних 
за списком обласної орга-
нізації ВО “Батьківщина” 
20:25   “Із перших уст”.
20:30   «Час країни».
21:05   “Служити Україні” 
21:30   Новини 
22:05   “Тема дня”.
22:30   „Час-Тіme”. 
22:45   Т/ц “Невідома 
Україна”: “Гірські стежки в 
долині”.
23:10   Т/ф “Допомога 
Батурину”.
23:25   Новини” Пульс”.

15:00   Новини.
15:25   “Волинський 
тиждень”.
16:00   Новини. 
16:15   «Дитячий світ».
16:30   “Дзвони Волині”.
17:00   Україна: час міс-
цевий. Новини “Пульс”.
19:00   Новини. 
19:20   “Відкритість 
влади”. 
19:45   “Ваше право”.
20:30   «Час країни».
21:00   Погода. 
21:05   «Із перших уст».
21:10   Інформаційна 
програма “Місто”. 
21:30   Новини (сурдопе-
реклад).
22:00   Погода. 
22:10   “Спорт для всіх”.
22:30   „Час-Тіme”. 
22:45   “Студентський 
квиток”.
23:10   Т/ц “Невідома 
Україна”: “Весна народів 
у Галичині”.
23:25   Новини “Пульс”.

15:00   Новини.
15:15   Телеафіша. 
15:25   “Місцева влада” 
(До Дня місцевого само-
врядування в Україні).
16:00   Новини.
16:25   Хіт-парад “Волин-
ська десятка”. 
16:35   “Тема дня”: 
“Доступ до публічної 
інформації”. 
17:00   Україна: час міс-
цевий. Новини “Пульс”.
19:00   Новини.
19:20   “Відкритість 
влади”. 
19:40   «Точка зору». 
20:30   «Час країни».
21:05   “Тема дня”.
21:30   Новини (сурдопе-
реклад).
22:10   “5 на 5. Футзал 
Волині”. 
22:20   “Із перших уст”.
22:30   „Час-Тіme”. 
22:45   “Місцева влада”.
23:25   Новини “Пульс”.

16:00   Новини.
16:30   “Дитячий світ”. 
16:45   “Мультфільми для 
малят і…не тільки”.
17:00   Україна: час місце-
вий. Новини “Пульс”. 
19:00   Новини. 
19:20   “Відкритість влади”. 
19:40   “Актуально”: “Дієва 
система соціального за-
хисту волинян” (Відповіді 
на запитання глядачів 
заступника голови ОДА 
О.І.Курилюка. 

09.00 ТСН
09.10 Інформаційно-
розважальна програма 
“Сніданок з 1+1”
10.10 “Сімейні мелодра-
ми”
11.05 “Не бреши мені - 2”
12.00 “Чесно”
12.55 “Ілюзія безпеки. 
Рибний день”
13.55 Серіал “Розкрутка”
14.50 “Тиждень без жінок”
16.00 “Мама в законі”
17.00 “ТСН. Особливе”
17.20 “Шість кадрів”
17.45 “Сімейні мелодра-
ми”
18.35 “Не бреши мені - 2”
19.30 ТСН
20.15 Серіал “Інтерни” (2)
20.45 Серіал “Інтерни” (2)
21.15 Серіал “Інтерни” (2)
21.40 Футбол. Ліга чемпі-
онів. “Апоел” (Кіпр) - “Шах-
тар” (Україна)
23.45 ТСН
00.00 Трилер “Ірландець” 

09.00 ТСН
09.10 “Сніданок з 1+1”
10.05 “Сімейні мелодра-
ми”
11.00 “Не бреши мені - 2”
12.00 “Чесно”
12.50 “Ілюзія безпеки. 
Цілющі святині”
13.40 Серіал “Розкрутка”
14.40 “Тиждень без жінок”
16.00 “Мама в законі”
17.00 “ТСН. Особливе”
17.20 “Шість кадрів”
17.40 “Сімейні мелодра-
ми”
18.30 “Не бреши мені - 2”
19.30 ТСН: “Телевізійна 
служба новин”
20.15 Серіал “Інтерни” (2)
20.50 Серіал “Інтерни” (2)
21.15 “Краса по-
українськи”
23.20 ТСН
23.40 Жан-Клод Ван 
Дамм у комедійному 
бойовику “Останній вихід 
супермена” (2)

13.00 “Ілюзія безпеки. 
13.50 Серіал “Розкрутка”
14.50 “Тиждень без жінок”
16.00 “Мама в законі”
17.00 “ТСН. Особливе”
17.20 “Шість кадрів”
17.40 “Сімейні мелодра-
ми”
18.30 “Не бреши мені - 2”
19.30 ТСН
20.15 Серіал “Інтерни” (2)
20.50 Серіал “Інтерни” (2)
21.15 “Чотири весілля”
22.25 “Здивуй мене-2”

07.35 З новим ранком
08.00 Новини
08.10 З новим ранком
08.30 Новини
08.35 З новим ранком
09.00 Новини
09.10 Т/с “Клеймо” За-
ключні серії
12.00 Новини
12.15 Т/с “Найвродливі-
ша” 1-4сс Заключна
16.15 “Жди меня”
18.00 Новини
18.10 Т/с “Обручка” (1)
20.00 “Подробиці”
20.30 “Спорт у Подроби-
цях”
20.35 Т/с “Дівоче полю-
вання”
21.35  Т/с “Свати 5”
00.00 “Позаочі”
01.00 Х/ф “Арифметика 
підлості”
02.35 “Подробиці”
03.05 Х/ф “Жорстока 
любов”

09.00 Новини
09.10 Т/с “Свати 5”
11.20 Д/ф “Зрозуміти. 
Пробачити”
12.00 Новини
12.15 “Знак якості”
12.40 Д/с “Слідство вели... 
з Леонідом Каневським”
13.35 Д/с “Детективи”
14.15 “Судові справи”
16.05 Т/с “Дар”
18.00 Новини
18.10 Т/с “ Обручка” (1)
20.00 “Подробиці”
20.30 “Спорт”
20.35 Т/с “Дівоче полю-
вання”
21.35 Т/с “Свати 5”
00.00 “Моя країна”
00.20 Д/ф “Роман зі смер-
тю. В.Малявіна”
01.30 Х/ф “Я Вас чекаю / 
Вовки” (1)
02.55 Подробиці
03.25 “Телевізійна служба 
розшуку дітей”

09.00 Новини
09.10 Т/с “Свати 5”
11.20 Д/с “Зрозуміти. Про-
бачити”
12.00 Новини
12.15 “Знак якості”
12.40 Д/с “Слідство вели... 
з Леонідом Каневським”
13.35 Д/с “Детективи”
14.15 “Судові справи”
16.05 Т/с “Дар”
18.00 Новини
18.10 Т/с “ Обручка” (1)
20.00 “Подробиці”
20.30 “Спорт у Подроби-
цях”
20.35 Т/с “Дівоче полю-
вання”
21.35 Т/с “Свати 5”
00.00 Д/ф “Секретні 
території” Перевертні. Код 
звіра
01.05 Х/ф “Тихі сосни”
02.45 “Подробиці”
03.15 “Телевізійна служба 
розшуку дітей”

08.00 Новини
08.10 З новим ранком
08.30 Новини
08.35 З новим ранком
09.00 Новини
09.10 Т/с “Свати 5”
11.20 Д/с “Зрозуміти. Про-
бачити”
12.00 Новини
12.15 “Знак якості”
12.40 Д/с “Слідство вели... 
з Леонідом Каневським”
13.35 Д/с “Детективи”
14.15 “Судові справи”
16.05 Т/с “Дар”
18.00 Новини
18.10 Т/с “ Обручка” (1)
20.00 “Подробиці”
20.30 “Спорт у Подроби-
цях”
20.35 Т/с “Дівоче полю-
вання”

08.45 Факти. Ранок
09.10 Спорт
09.15 “Російський дубль”. 
Пригодницький теле-
серіал
12.45 Факти. День
12.55 На рівних
13.05 Спорт
13.10 “Російський дубль”. 
Пригодницький телесері-
ал. Фінал
14.05 “У червні 41-го”. 
Пригодницький телесері-
ал. Фінал
18.45 Факти. Вечір
19.20 Спорт
19.25 Надзвичайні новини 
20.25 “Морські дияволи”. 
22.30 Факти. Підсумок дня
22.45 Свобода слова з 
Андрієм Куликовим
00.55 Спорт
01.00 Надзвичайні новини 
з Костянтином Стогнієм
02.00 “Термінатор: Хроні-
ки Сари Коннор-2”. 

09.00 ТСН
09.10 “Сніданок з 1+1”
09.25 Кулінарне шоу з 
Юрієм Горбуновим “Сма-
куємо”
09.55 “Світ навиворіт - 2: 
Індія”
10.50 Комедія “Не може 
бути” (1)
12.30 Мелодрама “Жінка, 
не схильна до авантюр” 
14.20 Романтична комедія 
“Закоханий і беззбройний” 
16.00 “Мама в законі”
17.00 “ТСН. Особливе”
17.20 “Шість кадрів”
17.55 Комедія “Мій коха-
ний телепень” (1)
19.30 ТСН
20.15 Серіал “Інтерни” (2)
20.50 Серіал “Інтерни” (2)
21.15 “Холостячки. Нове 
кохання”
22.25 “Ілюзія безпеки. 
Рибний день”
23.25 “Tkachenko.ua”
00.10 ТСН
00.25 Трилер “Важкий ви-
падок” (2)

07.40 Ділові факти
07.50 Ти не повіриш!
08.45 Факти. Ранок
09.35 “Ван Хельсинг”. 
Художній фільм
12.00 Анекдоти по-
українськи
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Анекдоти по-
українськи
13.20 Comedy Club
14.25 “Морські дияволи. 
Долі-2”. Пригодницький 
телесеріал
16.40 “Далекобійники”. 
Пригодницький теле-
серіал
18.45 Факты. Вечер
19.20 Спорт
19.25 Надзвичайні новини 
з Костянтином Стогнієм
20.25 “Морські дияволи. 
Долі-2”. Пригодницький 
телесеріал
22.25 “Таксі”. Комедійний 
телесеріал

08.45 Факти. Ранок
09.20 Спорт
09.30 Надзвичайні новини
10.30 “Далекобійники”. 
Пригодницький теле-
серіал
12.35 Анекдоти по-
українськи
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Анекдоти по-
українськи
13.20 Comedy Club
14.20 “Морські дияволи. 
Долі-2”. 
16.35 “Далекобійники”. 
18.45 Факти. Вечір
19.20 Спорт
19.25 Надзвичайні новини 
20.25 “Морські дияволи”. 
22.25 “Таксі”. Комедійний 
телесеріал
22.50 Факти. Підсумок
23.05 “Офіцери-2. Одна 
доля на двох”. 
01.25 Спорт

08.45 Факти. Ранок
09.25 Спорт
09.30 Надзвичайні новини 
з Костянтином Стогнієм
10.30 “Далекобійники”. 
Пригодницький телесеріал
12.35 Анекдоти по-
українськи
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Анекдоти по-
українськи
13.25 Comedy Club
14.20 “Морські дияволи”. 
Пригодницький телесеріал
16.35 “Далекобійники”. 
18.45 Факти. Вечір
19.20 Спорт
19.25 Надзвичайні новини 
з Костянтином Стогнієм
20.25 “Морські дияволи”. 

12.00 Т/с “Кадети” (1)
14.00 М/с “Бетмен” (1)
14.35 М/с “Маска” (1)
15.00 Т/с “Дрейк і Джош” 
116.00 Т/с “Джоуі” (1)
17.00 Т/с “Звабливі та 
вільні” (1)
17.55 Т/с “Вороніни” (1)
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.35 Т/с “Татусеві дочки” 
20.10 Аферисти
21.05 Т/с “Третя планета 
від сонця” (1)
22.10 Т/с “Щоденники 
вампіра”
23.05 Т/с “Щасливі разом” 
00.05 Репортер
00.20 Спортрепортер
00.25 Погода
00.30 Служба розшуку 
дітей
00.35 Т/с “Щоденники 
вампіра” (2)
01.30 Т/с “Шина”

12.00 Т/с “Кадети” (1)
14.00 М/с “Бетмен” (1)
14.35 М/с “Маска” (1)
15.00 Т/с “Дрейк і Джош” 
16.00 Т/с “Джоуі” (1)
17.00 Т/с “Звабливі та 
вільні” (1)
17.55 Т/с “Вороніни” (1)
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.20 Погода
19.35 Т/с “Татусеві дочки” 
20.10 ТОП-100
21.05 Т/с “Третя планета 
від сонця” (1)
22.10 Т/с “Щоденники 
вампіра” (2)
23.05 Т/с “Щасливі разом” 
00.05 Репортер
00.20 Спортрепортер
00.25 Погода
00.30 Служба розшуку 
дітей
00.35 Т/с “Щоденники 
вампіра” (2)
01.30 Т/с “Шина” (1)

12.05 Т/с “Кадети” (1)
14.05 М/с “Бетмен” (1)
14.35 М/с “Маска” (1)
15.00 Т/с “Дрейк і Джош” 
16.00 Т/с “Джоуі” (1)
17.00 Т/с “Звабливі та 
вільні”
17.55 Т/с “Вороніни” (1)
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.20 Погода
19.35 Т/с “Татусеві дочки” 
20.10 Кухня на двох
21.05 Т/с “Третя планета 
від сонця” (1)
22.10 Т/с “Щоденники 
вампіра” (2)
23.05 Т/с “Щасливі разом” 
00.05 Репортер
00.20 Спортрепортер
00.30 Служба розшуку 
дітей
00.35 Т/с “Щоденники 
вампіра” (2)
01.30 Т/с “Шина” (1)

06.15 Т/с “Адвокат”
07.55 “Нез’ясовно, але 
факт”
09.00 “Неймовірна правда 
про зірок”
10.00 “ВусоЛапоХвіст”
10.55 Х/ф “Будинок на 
узбіччі”(1)
13.35 “Екстрасенси ве-
дуть розслідування”
14.40 “Нез’ясовно, але 
факт”
15.40 “Битва екстрасен-
сів. Третя світова”
18.00 “Вікна-Новини”
18.10 “Неймовірна правда 
про зірок”
19.50 “Екстрасенси ве-
дуть розслідування”
20.55 “Куб”
22.00 “Вікна-Новини”
22.40 Х/ф “Закоханий до 
безтями”(1)
00.50 Т/с “Доктор Хаус”(2)
01.35 Т/с “Адвокат”
02.20 “Вiкна-Спорт”
02.30 “Бізнес+”

15.35 “Битва екстрасен-
сів. Чорні та білі”
16.55 “Битва екстрасен-
сів”
18.00 “Вікна-Новини”
18.10 “Неймовірна правда 
про зірок”
19.05 “Екстрасенси ве-
дуть розслідування”
20.10 “Весільні битви”
22.00 “Вікна-Новини”
22.40 “Кохана, ми вбиває-
мо дітей”
23.40 Т/с “Доктор Хаус”(2)
00.40 Т/с “Адвокат”

06.15 Т/с “Адвокат”
07.55 “Нез’ясовно, але 
факт”
09.00 “Неймовірна правда 
про зірок”
09.55 “ВусоЛапоХвіст”
10.50 “Куб”
11.55 “Весільні битви”
13.45 “Екстрасенси ве-
дуть розслідування”
14.50 “Нез’ясовно, але 
факт”
15.50 “Битва екстрасен-
сів”
18.00 “Вікна-Новини”
18.10 “Неймовірна правда 
про зірок”
19.05 “Екстрасенси ве-
дуть розслідування”
20.10 “МастерШеф”
22.00 “Вікна-Новини”
22.40 “МастерШеф”
00.35 Т/с “Доктор Хаус”(2)
01.25 Т/с “Адвокат”

06.15 Т/с “Адвокат”
07.55 “Нез’ясовно, але 
факт”
09.00 “Неймовірна правда 
про зірок”
09.55 “ВусоЛапоХвіст”
11.35 Х/ф “Закоханий до 
безтями”(1)
13.45 “Екстрасенси ве-
дуть розслідування”
14.50 “Нез’ясовно, але 
факт”
15.50 “Битва екстрасен-
сів”
18.00 “Вікна-Новини”
18.10 “Неймовірна правда 
про зірок”
19.05 “Екстрасенси ве-
дуть розслідування”
20.10 “Зважені та щас-
ливі”
22.00 “Вікна-Новини”
22.40 “Зважені та щас-
ливі”
00.00 Т/с “Доктор Хаус”(2)
01.00 Т/с “Адвокат”

09.55 Comedy Woman
10.50 Жіноча ліга
11.20 Лялечка
12.10 Косметичний 
ремонт
12.40 Серіал “Спліт” 24 с.
13.05 Маша та моделі
13.45 Дайош молодьож!
14.10 Серіал “Універ” (2)
15.10 Дом-2
16.05 Серіал “Ранетки” 
106 с. (1)
17.00 Серіал “Універ” (2)
18.25 Серіал “Моя пре-
красна няня” (1)
19.25 Одна за всіх
19.55 Серіал “Універ” (2)
20.50 Серіал “Реальні 
пацани” 63 с. (2)
21.15 Серіал “Універ” (2)
21.40 Серіал “Закрита 
школа” 49 с. (2)
22.30 Серіал “Спліт” 25 с.
23.00 Серіал “Та, що гово-
рить з привидами” (1)
23.50 Дурнєв + 1
00.20 Дом-2. Спецвипуск

13.45 Одна за всіх
14.10 Серіал “Моя пре-
красна няня” (1)
15.10 Дом-2
16.05 Серіал “Ранетки” 
17.00 Серіал “Універ” (2)
18.25 Серіал “Моя пре-
красна няня” (1)
19.25 Одна за всіх
19.55 Серіал “Універ” (2)
20.50 Серіал “Реальні 
пацани” 64 с. (2)
21.15 Серіал “Універ” (2)
21.40 Серіал “Закрита 
школа” 50 с. (2)

10.50 Жіноча ліга
11.20 Лялечка
12.10 Косметичний 
ремонт
12.40 Серіал “Спліт” 26 с.
13.05 Маша та моделі
13.45 Одна за всіх
14.10 Серіал “Моя пре-
красна няня” (1)
15.10 Дом-2
16.05 Серіал “Ранетки” 
108 с. (1)
17.00 Серіал “Універ” (2)
18.25 Серіал “Моя пре-
красна няня” (1)
19.25 Одна за всіх
19.55 Серіал “Універ” (2)
20.50 Серіал “Реальні 
пацани” 65 с. (2)
21.15 Серіал “Універ” (2)
21.40 Серіал “Закрита 
школа” 51 с. (2)
22.30 Серіал “Спліт” 27 с.
23.00 Серіал “Та, що гово-
рить з привидами” (1)
23.50 Серіал “Реальні 
пацани” (2)

10.50 Жіноча ліга
11.20 Лялечка
12.10 Косметичний ремонт
12.40 Серіал “Спліт” 27 с.
13.05 Маша та моделі
13.45 Одна за всіх
14.10 Серіал “Моя пре-
красна няня” (1)
15.10 Дом-2
16.05 Серіал “Ранетки” 109 
с. (1)
17.00 Серіал “Універ” (2)
18.25 Серіал “Моя пре-
красна няня” (1)
19.25 Одна за всіх
19.55 Серіал “Універ” (2)
20.50 Серіал “Реальні 
пацани” 66 с. (2)
21.15 Серіал “Універ” (2)
21.40 Серіал “Закрита 
школа” 52 с. (2)
22.30 Серіал “Спліт” 28 с.
23.00 Серіал “Та, що гово-
рить з привидами” (1)
23.50 Серіал “Реальні 
пацани” (2)

пОнЕдІлОК      5 гРудня

інтер          новий          СТБ          

12.05 Т/с “Кадети” (1)
14.05 М/с “Бетмен” (1)
14.40 М/с “Маска” (1)
15.00 Т/с “Дрейк і Джош” 
16.00 Т/с “Джоуі” (1)
17.00 Т/с “Звабливі та 
вільні” (1)
17.55 Т/с “Вороніни” (1)
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.20 Погода
19.35 Т/с “Татусеві дочки” 
20.10 Ревізор
21.05 Т/с “Третя планета 
від сонця” (1)
22.10 Т/с “Щоденники 
вампіра” (2)
23.05 Т/с “Щасливі разом” 
00.05 Репортер
00.20 Спортрепортер
00.25 Погода
00.30 Служба розшуку 
дітей
00.35 Т/с “Щоденники 
вампіра” (2)
01.30 Т/с “Шина” (1)

Âiëüíèì 3 грудня 2011 року

Колектив НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» 
с. Клепачів висловлює щирі співчуття 
колишньому директору Ніні Адамівні 
СереДюК з приводу смерті чоловіка – 
Миколи Ілліча.

Колектив відділу освіти рДА вислов-
лює співчуття голові райкому профспілки 
працівників освіти Євгенії Петрівні 
БАБІйчуК з приводу важкої втрати – 
смерті батька.

Колектив відділу освіти рДА глибоко 
сумує з приводу передчасної смерті ко-
лишнього методиста – ВІТКО Софії Тим-
офіївни. І висловлює співчуття рідним.

ВОлиНСьКий ОБлАСНий 
ВІйСьКОВий КОМІСАрІАТ

Оголошує конкурс на заміщення тимчасово вакант-
ної посади державного службовця

(на період відпустки основного працівника по догля-
ду за дитиною до досягнення нею 4-х річного віку).

Провідний спеціаліст Ківерцівського районного 
військового комісаріату — 1 чол.

Вимоги до кандидата на посаду:
- повна вища освіта відповідного професійного 

спрямування за освітньо – кваліфікаційним рівнем 
спеціаліст, магістр;

- стаж державної служби на посаді спеціаліста 1 
категорії не менше З років або загальний стаж роботи 
за фахом - не менше 5 років;

- знання основ роботи на ПЕОМ та використання 
відповідних програмних засобів;

За інформацією щодо конкретних обов'язків та умов 
конкурсу звертатись за адресою:

м. Ківерці, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 6.
Ківерцівський районний військовий комісаріат. Тел.: 

2-14-52.
Документи для участі у конкурсі приймаються 

протягом 30 календарних днів з дня опублікування 
оголошення.

Військовий комісар Волинського обласного
 військового комісаріату В.В.чурАй.

План діяльності районної ради з підготовки 
проектів регуляторних актів на перше 
півріччя 2012 року, затверджений рішенням 
районної ради від 30.11.2011 року №9/22 : 
 1. Про Методику розрахунку і порядку використання 
плати за оренду майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ і міста району. 
Ініціює - районна рада.
 2. Положення про списання майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ і міста району. 
Ініціює - районна рада.

до уваги громадян
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