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ry wołyńskiej tragedii, o dar przebaczenia i 
miłość, która wszystko zwycięży. W homilii 
Biskup Trofimiak wypowiedział tak bardzo 
ważne słowa: ,,Dar, który od Boga pochodzi, 
gdyż tylko on jest dawcą życia i nikt inny nie 
może drugiemu tego życia odebrać. Dzisiaj 
stajemy tu przy krzyżach i płonących zniczach, 
kwiatach. To symbol naszej pamięci o tych, 
którzy odeszli” - zaznaczył hierarcha . ,,Ich 
życie tak niespodziewanie zostało brutalnie 
przerwane 66 lat temu 11 lipca 1943 r. Ludzie 
zgromadzeni w kościołach na Mszach św. nie 
wiedzieli, że będzie to tylko część 
Mszy św., gdyż zbrodnicza ręka 
nie pozwoliła jej dokończyć, ginęli 
wierni i księża przy ołtarzach”.
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W katedrze postawiono 66 symbolicznych 
krzyży, które miały przypominać, że minęło 
66 lat od tamtej dramatycznej niedzieli lipca 
1943 r. Uroczystej Eucharystii przewodniczył 
ordynariusz diecezji łuckiej Biskup Marcjan 
Trofimiak. Ks. kanonik Wiktor Makowski wi-
tając przybyłych zaznaczył, że podczas Mszy 
św. wznoszone są modlitwy za wszystkie ofia-
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Вроцлав’яни 
запрошують українську 
молодь

Kamienną budowlę  z XIV
-XV st. odkryli naukowcy we 
Włodzimierzu Wołyńskim. We-
dług wstępnych danych jest to 
cerkiew lub synagoga.

Кам’яну споруду періоду 
XIV-XV ст. виявили науковці 
у Володимирі-Волинському. 
За попередніми даними, це або 
церква, або  синагога.

 
    Legionowo (województwo ma-
zowieckie) odwiedzili malarze 
z Kowla. Na zaproszenie Prezy-
denta Miasta uczestniczyli oni 
w międzynarodowym plenerze 
«Legionowska Paleta  2009».

До польського Легіоново 
(Мазовецьке воєводство) здій-
снили поїздку художники Ко-
веля. На запрошення Прези-
дента міста вони взяли участь 
у міжнародному пленері «Па-
літра Легіоново-2009».

Polskie ministerstwo kultury  
przekazało do  Muzeum Kra-
joznawczego w Lubomlu mapę 
Lubomla z 1926 roku na nośniku 
cyfrowym.

Карту Любомля 1926 року 
на цифровому носії передало 
польське міністерство культу-
ри у Любомльський краєзнав-
чий музей.

Kontrolny pakiet akcji Łuckie-
go przedsiębiorstwa lotniczego 
zostanie wystawiony na sprzedaż. 
Jest to związane z wykonaniem 
zobowiązań wobec UEFA zwią-
zanych z przygotowaniem portu 
lotniczego do Euro 2012.

Контрольний пакет ак-
цій “Луцьке авіапідприєм-
ство” продадуть на аукціоні. 
Це зумовлено виконанням 
зобов’язань перед УЄФА по 
підготовці аеропорту до Євро 
2012.

Polacy i Niemcy planują ku-
pować wołyńskie drewno bu-
dowlane i torf. Polsko-niemiecka 
delegacja odwiedziła przedsię-
biorstwa «Wołyńtorf» i «Goro-
dockie gospodarstwo leśne» w 
pobliżu Maniewicz.

Волинський ліс та торф 
планують купувати поляки та 
німці. Польсько-німецька де-
легація відвідала підприємства 
«Волиньторф» та «Городоцьке 
лісове господарство» на Мане-
виччині.

Płastuny z Łucka w ramach 
projektu «Małe ślady wielkiej hi-
storii» uczestniczą w odbudowie 
cmentarzy w Polsce w pobliżu 
polsko-ukraińskiej granicy.

Луцькі пластуни у рамках 
проекту «Малі сліди великої 
історії» беруть участь у віднов-
ленні цвинтарів у Польщі не-
подалік польсько-українського 
кордону.

Upamiętniona tra-
gedia Ludwikówki

Jedyne ślady po tej polskiej kolonii, 
które zastali potomkowie mieszkańców 
Ludwikόwki, to droga w niecce oraz drew-
niany spróchniały krzyż z tabliczką pamiąt-
kową informującą o tragedii.

Ponieważ stan krzyża wskazywał na ry-
chły jego rozpad, powstał pomysł aby po-
stawić trwały kamienny krzyż, z dotychcza-
sowym napisem, uzupełnionym o imienną 
listę ofiar. Po powrocie do kraju rozpoczęto 
intensywne działania w celu realizacji trwa-
łego upamiętnienia kolonii Ludwikówka i 
tragedii jej mieszkańców. Odnaleziono ludzi 

W maju 2008 r. grupa osób 
związanych rodzinnie z 

kolonią Ludwikówka w powiecie 
Dubno na Wołyniu, wybrała się 
do miejsca, gdzie w pacyfika-
cji dokonanej przez faszystów 
niemieckich zostali straceni ich 
bliscy.
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W Łucku 12 lipca w katedrze 
pw św. Apostołόw Piotra i 
Pawła z udziałem kilkuset 
wiernych z Polski i Ukrainy od-
prawiono Mszę św. z okazji 66 
rocznicy tragedii wołyńskiej.

Msza św. w katedrze łuckiej pw św. Apostołόw Piotra i Pawła     Zdjęcie Wołodymyra CHOMYCZA
Свята Літургія у луцькій катедрі св. Апостолів Петра і Павла.         Фото Володимира ХОМИЧА

У Луцьку 12 липня у 
кафедральному соборі 
Святих Апостолів Петра 
і Павла за участю сотень 
віруючих з України та Польщі 
відбулося поминальне 
богослужіння з нагоди 66-ї 
річниці Волинської трагедії. 

У кафедральному костелі по-
ставлено 66 символічних хрес-
тів, які нагадували, що минуло 
66 років від тієї драматичної 

липневої неділі 1943-го року. Урочисту 
Євхаристію очолював ординарій луць-
кої дієцезії єпископ Маркіян Трофим'як. 
Отець - канонік Віктор Маковський, звер-
таючись до присутніх, зазначив, що під 
час богослужіння моляться за всіх жертв 
Волинської трагедії, за дар пробачення 
і любові, яка все переможе. У проповіді 
єпископ Маркіян Трофим'як говорив про 
дар життя, який даний Богом, бо «тільки 
він дає життя і ніхто не може його віді-
брати».

–Сьогодні ми стоїмо тут біля хрестів, 
запалених свічок та квітів. Це символ на-
шої пам'яті про тих, хто відійшов” - за-

Хрест Людвікувкі
Krzyż Ludwikówki

Увіковічено тра-
гедію Людвікувки

У травні 2008 р. група осіб, 
родинно пов’язаних з 

колонією Людвікувка Дуб-
нівського повіту на Волині, 
прибула на місце, де в караль-
ній акції німецьких фашистів 
загинули їхні рідні. 

Єдині сліди цієї польської колонії – 
це дорога через яр та дерев'яний трух-
лявий хрест з меморіальною табличкою 
про трагедію.

Виник задум – поставити постійний 
кам'яний хрест, а до існуючого напису 
додати поіменний список жертв. Після 
повернення у Польщу розпочали інтен-
сивні дії з метою увіковічення колонії 
Людвікувка і трагедії її жителів. Відшу-
кали людей, що врятувалися від пацифі-
кації, сім'ї жертв, актуалізували список 
загиблих. Завдяки рішучості багатьох 
людей протягом одного року вдалося 
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Європейський 
волонтаріат 

за Бугом

Європейський 
волонтаріат 

за Бугом
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rzezi, w czasie której ludność 
polska ginęła w okrutny sposόb. 
Napadnięte wsie były palone w 
celu uniemożliwienia ponownego 
osiedlenia. Polacy, ktόrych wy-
mordowano na Wołyniu, nie nale-
żeli do żadnej podziemnej zbrojnej 
formacji, nie byli żołnierzami AK, 
ani też przedwojennymi osadni-
kami wojskowymi, ktόrych repre-
sjonowano jeszcze za „pierwszych 
sowietόw”. Eksterminowana była 
w większości bezbronna ludność 
chłopska - mieszkańcy wsi odle-
głych od miast, którzy nie mogli 
liczyć na niczyją pomoc. Poza za-
sięgiem polskiej samoobrony bycie 
Polakiem na rozległych obszarach 
Wołynia - oznaczało automatyczny 
wyrok śmierci. Bandyci mordowali 
także Żydów, Czechów i Ukraiń-
ców nieprzychylnych UPA i po-
magających Polakom. Dużo ofiar 
było także wśród osób z małżeństw 
mieszanych.

 Zamordowanym należy się 
cześć i chrześcijańskie groby... i 
modlitwa... 

66 Krzyży Wołynia 66 KRZYŻY WOŁYNIA
  Biskup Marcjan Trofimiak 

wskazał na powracające uporczy-
wie pytanie: ,,Dlaczego do tego 
doszło, skoro mieszkańcy ziemi 
wołyńskiej żyli przez setki lat w 
zgodzie?”.  To pytanie powraca nie 
tylko na Wołyniu, gdzie płonęły 
wioski - zaznaczył biskup łucki. „To 
pytanie unosi się nad zielenią lasów 
Wołynia, błękitem jego jezior, ale to 
pytanie unosi się także nad bezkres-
nymi stepami Kazachstanu, gdzie 
tak dużo bezimiennych mogił, nad 
śniegami Syberii, gdzie tak wielu 
naszych rodaków znalazło wiecz-
ny odpoczynek, to pytanie sięga 
do Kołymy, gdzie zginęło tak wielu 
księży, unosi się nad lasem katyń-
skim, nad Charkowem, Miednoje, 
Starobielskiem. Te nazwy znamy. A 
ileż mogił pozostaje bezimiennych. 
I powstaje pytanie - dlaczego brat 
podniósł rękę na brata ? Możemy 
pytać w nieskończoność i nie znaj-
dziemy odpowiedzi” - mówił Bi-
skup Trofimiak.

We Mszy św. wzięli udział, m.in. Walenty DOBOSZ

Walenty WAKOLUK

przedstawiciele z Konsulatu Ge-
neralnego RP w Łucku na czele z 
Konsulem Generalnym Tomaszem 
Janikiem, Polacy i Ukraińcy Wo-
łynia. Obecni byli reprezentanci 
polskich środowisk akademickich, 
m. in. prorektor Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego im. Jana 
Pawła II ks. prof. Stanisław Zięba 
oraz z Uniwersytetu im. Jana Pawła 
II w Krakowie ks. prof. Józef Mare-
cki. Wierni po polsku i ukraińsku 
modlili się za Kościół, aby uczył 
miłości i szacunku dla każdego 
człowieka, za narody, aby szukały 
pokoju i wzajemnie się szanowały, 
za ofiary tragicznych wydarzeń na 
Wołyniu, za ofiary głodu na Ukra-
inie w latach 20 i 30 XX w., za ofiary 
wojen i przemocy, stalinowskich 
i hitlerowskich obozów koncen-
tracyjnych, a szczególnie za tych, 
którzy ponieśli śmierć w Katyniu, 
Starobielsku,Charkowie i Miednoje, 
oraz za wszystkich ludzi, by umieli 
przebaczać sobie nawzajem.

(Zakończenie. Początek na str.1)

 Nie o zemstę, lecz o 
pamięć wołają ofiary 

Niestety, w nielicznych tylko 
mediach mówi się o tragedii wo-
łyńskiej, istnieje wokół tego tematu 
jakaś dziwna zmowa milczenia. A 
przecież Polacy nie są nienawistni 
w stosunku do Ukrainy. Zrozumia-
łe jest polskie oczekiwanie, by wol-
na Ukraina dostrzegła i uszanowała 
nasze uczucia i racje w tej sprawie. 
Nie można budować przyjaźni z 
innym państwem przemilczając 
taką tragedię. Żaden cel, ani żad-
na wartość, nawet tak szczytna jak 
wolność i suwerenność narodu, nie 
może usprawiedliwiać ludobójstwa, 
rzezi cywilów, przemocy i gwałtów. 
Niezwykle głębokiej i złożonej spra-
wy prawdziwego, a nie fasadowego 
pojednania obu narodów nie da się 
zadekretować przez przywódców 
politycznych Polski i Ukrainy. Pró-
by odgórnego przyspieszania tego 
procesu skazane są na protesty ze 
strony różnych odłamów ukraiń-
skiego społeczeństwa, w odczuciu 
których - naciska się Ukraińców, by 
przeprosili Polaków. 

Фото Володимира Хомича

Ale czas robi swoje i definicja 
ludobójstwa, po pewnym czasie, 
po zmianie generacji i odejściu już 
tak nielicznych świadkόw, może 
się przekształcić w łagodniejsza i 
ogólniejsza frazę – „nieporozumie-
nie lokalne” Polakόw i Ukraińcόw. 
Metamorfozę tę uzasadnia się 
ogόlnym dobrem przyszłych poko-
leń, ktόrym przyszło żyć i budować 
wspόlny „europejski dom”. A tym - 
którzy jeszcze żyją lub chowają w 
sobie pamięć - robi się niezręcznie 
za swoją obecność na tej, politycz-
nie poprawnej „uczcie życiowej”. 
Zbrodnia niekarana rodzi następ-
ną. Zabija się pamięć o raz już zabi-
tych, bezbronnych w swych , często 
jedynie symbolicznych grobach. 
Oni to właśnie przez nas żywych 
wołają o sprawiedliwość, czyniąc z 
nas – tak Polaków jak i Ukraińców 
- straż przednią pamięci Narodów.

11 lipca 1943 roku oddziały 
UPA z zawołaniem "śmierć La-
chom" dokonały zorganizowanego 
ataku na polskie miejscowości Wo-
łynia. Podjętą na zimno i ze zbrod-
niczym wyrachowaniem strategią 
dowództwa lokalnej UPA było 
"oczyszczenie zaplecza". Ludność 
polska potraktowana została jako 
"wróg wewnętrzny", którego z woj-
skowego punktu widzenia należy 
bezwzględnie zniszczyć. 

Otaczano napadniętą wieś, 
aby uniemożliwić mieszkańcom 
ucieczkę, a dalej dochodziło do 

„W interesie na-
szych narodów 

leży znormalizowanie 
naszych stosunków, co 
wymaga powiedzenia so-
bie w oczy całej prawdy - 
ale tylko prawdy." - Jerzy 
Giedroyć.

ocalałych z pacyfikacji, rodziny ofiar, zaktualizowano 
listę ofiar. Dzięki determinacji wielu ludzi, w ciągu 
jednego roku udało się szczęśliwie zrealizować ten 
zamiar. W działaniach tych pani Annie Sobkiewicz 
udzielali pomocy ludzie związani rodzinnie z Ludwi-
kówką. Szczególnie cennej pomocy udzielili Pani Ewa 
Siemaszko i Pan Leon Popek, którzy od lat działają w 
zakresie upamiętniania tragedii Polaków na Wołyniu.

Zagłada Ludwikówki nastąpiła 13 lipca 1943 r. 
Kolonia została otoczona przez oddział SS i policję 
ukraińską, ludność spędzono na plac w pobliżu dwu 
dużych stodół. Oddzielono mężczyzn powyżej 14 lat 
i zamknięto w stodołach. Stodoły zostały obrzucone 
granatami i podpalone. Kobiety i dzieci zmuszone 
były patrzeć na męczarnie swych bliskich, a następ-
nie zostały doprowadzone do obozu przejściowego w 
Dubnie, skąd trafiły na przymusowe roboty do Nie-
miec.

Datę spotkania na Ludwikówce przy nowym po-
mniku wyznaczono na dzień 12 lipca 2009 roku.

W uroczystości, na którą przybyło 70 „ludwiczan” 
uczestniczyli: ks. Grzegorz Oważany z rzymskoka-

tolickiej Parafii Dubno, Polacy z Dubna na czele z 
przewodniczącą Towarzystwa Kultury Polskiej panią 
Marią Bożko, ksiądz prawosławny z cerkwi w sąsied-
nim Użyńcu wraz z liczną grupą mieszkańców, kon-
sul Rafał Plewiński z KG RP w Łucku, przedstawiciele 
lokalnych władz ukraińskich, dziennikarze z Polski i 
Ukrainy.

Po odprawieniu przez księdza Grzegorza mszy 
świętej i poświęceniu pomnika, modlitwę żałobną za 
dusze pomordowanych poprowadził ksiądz prawo-
sławny wspomagany wspaniałym chórem parafial-
nym. Po zakończeniu modlitwy nastąpiło złożenie 
wieńców i zapalenie zniczy przy pomniku. Pielgrzy-
mom odczytano list księdza biskupa łuckiego Marcja-
na Trofimiaka, solidaryzujący się z tragedią Ludwi-
kówki

Dawnym mieszkańcom Ludwikówki żal było roz-
stawać się z ojczystą ziemią, więc większość zatrzyma-
ła się „na trochę” by pooddychać tamtymi polami i 
lasem, by przejść się drogą nieistniejącej już Ludwi-
kówki i powspominać przeżyte tam kiedyś chwile, nie 
tylko tragiczne, by pokazać swym potomkom, gdzie 
były ich gniazda…

(Zakończenie. Początek na str.1) (Закінчення. Початок на 1-ій сторінці)

Upamiętniona tragedia Ludwikówki 

значив священик. – Їхнє життя 
так несподівано і жорстоко було 
перерване 66 років тому 11 лип-
ня 1943-го року. Люди, що зібра-
лися в костелах на богослужіння, 
не знали, що відбудеться лише 
частина богослужіння, оскіль-
ки рука злочинців не дозволила 
його закінчити, біля вівтарів ги-
нули віруючі та священики”.

Єпископ Маркіян Трофим'як 
наголосив, що постійно виникає 
питання: „Чому дійшло до таких 
трагічних подій, якщо населен-
ня волинської землі протягом 
сотень років жило у злагоді? Це 
запитання піднімається над зе-
ленню лісів Волині, синню його 
озер, піднімається воно і над без-
межними степами Казахстану, де 
так багато безіменних могил, над 
снігами Сибіру, де багато наших 
співвітчизників знайшли вічний 
відпочинок, над Колимою, де за-
гинуло багато священиків, під-
німається над катинським лісом, 
над Харковом, Мєдним, Старо-
більськом. Знаємо ці назви. А 
скільки могил залишається без-
іменними. І виникає запитання – 
чому брат підняв руку на брата? 

Ми можемо питати до безкінеч-
ності і не знайдемо відповіді,” – 
сказав Маркіян Трофим'як.

У богослужінні взяли участь 
представники Генерального Кон-
сульства РП в Луцьку на чолі з 
Генеральним Консулом Томашем 
Яніком, поляки та українці Воли-
ні. Присутні були представники 
польських академічних кіл, зо-
крема проректор Католицького 
Люблінського Університету ім. 
Івана Павла ІІ ксьондз, професор 
Станіслав Земба, ксьондз, профе-
сор Йозеф Марецкі з Університе-
ту ім. Івана Павла ІІ в Кракові. 
Віруючі молилися польською та 
українською мовами за Церкву, 
щоб навчала любові та поваги до 
кожної людини, за народи, щоб 
шукали миру і взаємної поваги, 
за жертв трагічних подій на Во-
лині, за жертв голоду на Україні у 
20-ті і 30-ті роки XX ст., за жертв 
воєн і насилля, сталінських і гіт-
лерівських концтаборів, а осо-
бливо за тих, хто загинув у Ка-
тині, Старобільську, Харкові і 
Мєдному, а також за всіх людей, 
щоб уміли прощати одне одному.

Валенти ДОБОШ

Не ради помсти, 
а ради пам’яті 

“Для наших народів важливо  нормалізувати  
наші взаємини, а це змушує говорити собі 

правду – і тільки правду.” - Єжи Гєдройць.

Про Волинську трагедію 
пишуть,на жаль, лише окремі 
мас –медіа. Навколо цієї теми 
існує дивне мовчання. Польща 
вважає, що незалежна Україна 
розуміє ставлення польського 
народу до Волинської трагедії. 
Неможливо побудувати дружні 
стосунки з іншою державою, за-
мовчуючи таку трагедію. Жодна 
ціль, навіть така благородна, як 
воля і суверенність народу, не 
можуть виправдати геноцид, 
жорстокість та насилля. Дружні 
відносини двох наших народів 
не вдасться налагодити лише 
декретами політичних керма-
ничів Польщі та України. Нама-
гання пришвидшити цей процес 
“ зверху” буде опротестоване 
різними колами українського 
суспільства, оскільки вимога 
попросити пробачення у по-
ляків вважатиметься тиском на 
українців.

Але час робить своє і термін 
«геноцид» зі зміною поколінь, 
з відходом у вічність і так не-
великої кількості свідків, змі-
ниться на більш нейтральну на-

зву – ,,місцеве непорозуміння” 
між поляками та українцями. 
Ця метаморфоза пояснюється 
прагненням загального добра 
для майбутніх поколінь, які жи-
тимуть і будуватимуть спільний 
,,європейський дім”. А тим, хто 
ще живий чи береже у пам'ять 
трагічні сторінки історії, стає 
незручно за свою присутність 
на цьому, політично обґрунто-
ваному ,,святі життя”. Непока-
раний злочин породжує наступ-
ний. Нівелюється пам'ять про 
вбитих, похованих у своїх часто 
символічних могилах. І вони, 
вбиті,  закликають нас, живих, 
до справедливості, роблячи нас 
– як українців, так і поляків, – 
хранителями пам'яті наших На-
родів.

11 липня 1943 року загони 
УПА із закликом ,,Смерть ля-
хам!” організовано атакували 
польські поселення на Волині. 
Свою стратегію ,,зачистки ти-
лів” місцеве командування УПА 
проводило холоднокровно і зло-
чинно. Польське населення вва-
жалось ,,внутрішнім ворогом”, 
якого з точки зору військових 
необхідно було нещадно зни-

щувати. Бути поляком на про-
сторих теренах Волині автома-
тично означало – підписати собі 
смертний вирок.

Нападаючи на село, спочат-
ку його оточували, щоб ніхто з 
мешканців не зміг втекти, а далі 
починали різню, під час якої ги-
нуло польське населення. Села 
спалювали, щоб не було куди 
повернутися тим, хто вряту-
вався. Поляки, яких вбивали на 
Волині, не належали до жодних 
підпільних військових форму-
вань, не були ні воїнами Армії 
Крайової, ні військовими коло-
ністами, яких репресували ще за 
,,перших совєтів”. Винищувало-
ся переважно сільське населен-
ня – мешканці віддалених сіл, 
які не сподівалися на допомогу. 
Бандити мордували не лише по-
ляків, а й чехів, євреїв та україн-
ців, які не були прихильниками 
УПА і допомагали полякам. Ба-
гато жертв було і серед сімей зі 
змішаних шлюбів.

Вбитим належать шана, хрис-
тиянські могили… і молитва…

Валентин ВАКОЛЮК

Zdjęcia Wołodymyra CHOMYCZA

успішно реалізувати цей задум. Цінну допомогу 
надали Анні Собкевич люди, пов'язані родинно з 
Людвікувкою, зокрема Ева Семашко та Леон По-
пек, які багато років прикладають зусилля для 
увіковічення трагедії поляків на Волині.

Людвікувка була знищена 13 липня 1943 р. 
Колонію оточили загони СС та української по-
ліції, мешканців зігнали на майдан поблизу двох 
великих клунь. Відділили чоловіків, яким було 
більше 14 років, і замкнули в клунях. Клуні заки-
дали гранатами і підпалили. Жінок та дітей зму-
сили дивитися на муки своїх близьких, а потім 
відправили в тимчасовий табір у Дубні, звідти – 
на підневільні роботи в Німеччину.

Дату зустрічі у Людвікувці біля нового 
пам'ятника призначили на 12 липня 2009 року. 
У торжестві, на яке прибуло 70 „людвічан”, бра-
ли участь: священик Гжегож Оважани з римо-
католицької парафії м. Дубно, поляки з Дубна на 
чолі з головою Товариства польської культури 
Марією Божко, священик з церкви у сусідньому 
Ужинці разом з численною групою його мешкан-

ців, консул Рафал Плєвінські з Генконсульства 
РП в Луцьку, представники місцевої української 
влади, журналісти з Польщі та України. Після 
проведеного отцем Гжегожем Оважаним бого-
служіння і освячення пам'ятника, жалобну мо-
литву за душі закатованих прочитав священик 
разом з парафіяльним хором. Після молитви 
відбулося покладання вінків і запалення свічок 
біля пам'ятника. Паломникам прочитали лист 
луцького єпископа Маркіяна Трофим’яка, що со-
лідаризувався з трагедією Людвікувки.

Колишнім мешканцям Людвікувки жаль було 
розлучатися з землею батьків, тому більшість 
затрималися „на трохи”, щоб подихати тими по-
лями і лісом, щоб пройтися дорогою неіснуючої 
вже Людвікувки та згадати прожиті там колись і 
прекрасні, і трагічні хвилини, щоб показати сво-
їм нащадкам, де були їх гнізда...

Увіковічена трагедія Людвікувки

Анна Собкевич

Anna Sobkiewicz
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Колаковський займався, головним чином, історією філософії. За 
підтримку студентських протестів у 1968 р. йому заборонили читати 
лекції та публікувати свої праці, тому прийняв рішення емігрувати. 
Опубліковане у паризькій „Культурі” у 1971 р. відоме есе Колаков-
ського „Тези про надію і безнадійність” стало інтелектуальним фун-
даментом для антикомуністичної опозиції. Викладав у Оксфорді, 
Йелі, Університеті Берклі. Був членом Польської академії наук, Фон-
ду ім. Стефана Баторія і Спілки польських письменників. Його знали 
і цінували у Польщі та цілому світі. MW 

MW 

ською мовами, кілька творів на-
писав також російською. Серед 
улюблених тем: патріотична, ін-
тимна, пейзажна. Багато писав 
про обидві свої Батьківщини – 
Україну та Польщу, в основному 
про Волинь, менше про Холмщи-
ну і Підляшшя. Останні двадцять 
років свого життя Петро Купрись 
віддав кропіткій праці над вдо-
сконаленням власного перекладу 
Шевченкового «Кобзаря» та «Ене-
їди» Котляревського. За життя 
Петра Куприся мрія про видання 
цих перекладів так і не здійснила-
ся. Він помер 10 лютого 2002 року 
у Любліні, де й був похований на 
православному кладовищі.

Петро Купрись зробив ваго-
мий внесок у справу зближення 
польської та української куль-
тур, здійснивши переклад «Коб-
заря» Т.Г.Шевченка та «Енеїди» 
І.П. Котляревського, тим самим 
даючи можливість польському 
народові глибше пізнати красу 
та велич української мови.

W 1957 roku rodzice ucieka-
jąc przed nędzą kołchozów Ra-
dzieckiej Ukrainy, wrócili do Pol-
ski, do rodzimych Kostomołotów. 
Szkołę podstawową Piotr skoń-
czył jeszcze na Ukrainie. Uczył się 
on dobrze i był pilnym uczniem, 
więc z powodzeniem skończył 
również liceum ogólnokształcące 
w Białej Podlaskiej w 1951 roku, 
a później filologię rosyjską w 
Krakowie. Marzył o działalności 
naukowej, jednak losu ułozył się 
inaczej. Przez dziesięć lat praco-
wał jako nauczyciel w różnych 
szkołach na terenie województw 
szczecińskiego i poznańskiego. 
W 1966 roku przeprowadził się 
do Lublina, gdzie do emerytury 
pracował jako wykładowcą języ-
ka rosyjskiego na Akademii Rol-
niczej.

Poezje zaczął pisać w końcu 
lat 50-tych, gółownie po ukra-
ińsku i po polsku, chociaż kilka 
utworów napisał tez po rosyjsku. 
Wśród jego ulubionych tematów 
były wątki patriotyczne, miłosne 
i pejzażowe. Dużo pisał o obu 
swoich Ojczyznach – Ukrainie i 
Polsce, głównie o Wołyniu, mniej 
o Chełmszczyźnie i Podlasiu. W 
ciągu ostatnich dwudziestu lat 
swojego życia Piotr Kupryś cięż-
ko pracował nad doskonaleniem 
własnego tłumaczenia „Kobzia-
rza” i „Eneidy”. Jednak nie udało 
się opublikować efektów tej pra-
cy za jego życia. Tłumacz zmarł 
10 lutego 2002 roku w Lublinie, 
gdzie został pochowany na cmen-
tarzu prawosławnym.

Piotr Kupryś wniósł swój 
wkład w sprawę zbliżenia polskiej 
i ukraińskiej kultury. Tłuma-
cząc „Kobziarza” T.Szewczenki i 
„Eneidę” I.Kotlarewskiego spra-
wił, że polski czytelnik ma szansę 
lepiej poznać piękno i wielkość 
języka ukraińskiego.

«Кобзар» та «Енеїда» у 
перекладі поляка

Літературна українська мова бере свій початок 
від моменту виходу «Енеїди» Івана Котлярев-

ського, що була опублікована далекого 1798 року 
у Петербурзі. Це травестія Вергілієвої «Енеїди», 
написана живою народною мовою. А вже у 1840 
році Тарас Шевченко своїм «Кобзарем», що також 
вийшов у Петербурзі, усталив мову, яка практично 
мало змінилася і українці досі розмовляють так, як 
писали свої великі твори геніальні класики.

Віктор ЯРУЧИК

„Kobziarz” i „Eneida” w 
polskim tłumaczeniu 

Ukraiński język literacki bierze swój początek od 
„Eneidy” Iwana Kotlarewskiego, która została 

opublikowana w dalekim 1798 roku w Petersburgu. Ta 
trawestacja „Eneidy” Wergiliusza była napisana żywym 
językiem zbliżonym do mowy ludu ukraińskiego. A już w 
1840 roku Taras Szewczenko swoim «Kobziarzem», także 
wydanym w Petersburgu, ustalił język, który do tej pory 
prawie nie zmienił się. Ukraińcy do dziś korzystają z języ-
ka, którym pisali swoje słynne utwory genialni klasycy.

Wiktor JARUCZYK

Минулого року обидві книги 
вперше побачили світ польською 
мовою у Любліні, наблизивши 
твори українських класиків на-
шим західним сусідам. На жаль, 
цього свята не дочекався автор 
перекладу, про котрого так мало 
ми знаємо. Цю титанічну і таку 
потрібну працю здійснив Петро 
Купрись – поляк за паспортом 
та українець за походженням. 
Цікаво, що Петро Купрись був 
тісно пов’язаний із Волинню. 
Народився він у надбужанських 
Костомолотах (Польща) в хлібо-
робській бідній сім’ї Параскеви 
та Михайла Куприсів 12 серпня 
1933 року. Згодом родина купила 
нове господарство у селі Стру-
мівка поблизу Луцька, і Куприсі 
переїхали туди. Образ того села 
в ідеальній уяві заховав Петро 
аж до смерті, незважаючи на те, 
що в одинадцять років він ледве 
не загинув від знайденої в городі 
гранати, яка страшенно покалі-
чила йому ноги. Лікарі в Луцьку, 
а пізніше у Львові, ледве „відхо-
дили” його.

В 1957 році батьки, втікаючи 
від колгоспних злиднів Радян-
ської України, повернулися до 
Польщі, до рідних Костомоло-
тів. Початкову школу Петро 
закінчив ще в Україні. Вчився 
він добре і був дуже старанним 
учнем, безпроблемно закінчив 
також загальноосвітній ліцей 
у Білій Підлясці у 1951 році, а 
потім факультет російської фі-
лології у Кракові. Мріяв про 
наукову працю, однак доля роз-
порядилася по-іншому. Десять 
років працював вчителем у різ-
них школах Щецинського і По-
знанського воєводств. У 1966 
році переїздить до Любліна, де 
до пенсійного віку працює ви-
кладачем російської мови у 
Сільськогосподарській академії. 

Поезії почав писати у кінці 
50-х років українською та поль-

W zeszłym roku obydwie 
książki po raz pierwszy zostały 
wydane w języku polskim w Lub-
linie. Przybliżając w ten sposób 
klasyków ukraińskich naszym 
zachodnim sąsiadom. Niestety 
tego święta nie doczekał autor 
tłumaczenia, o którym tak mało 
wiemy. Ta tytaniczna i taka po-
trzebna praca została wykonana 
przez Piotra Kuprysia, który uro-
dził się w Polsce i był Ukraińcem 
z pochodzenia. Piotr Kupryś był 
też ściśle związany z Wołyniem. 
Urodził się on 12 sierpnia 1933 
roku w nadbuskich Kostomoło-
tach w biednej rodzinie rolników 
Paraskewy i Michała Kuprysiów. 
Wkrótce rodzina kupiła nowe go-
spodarstwo we wsi Strumiwka w 
pobliżu Łucka i przeprowadziła 
się w nowe miejsce. Ta wioska w 
idyllicznej postaci zachowała się 
w pamięci Piotra aż do śmierci, 
pomimo nie zawsze idealnych 
przeżyć. Kupryś w wieku 11 lat o 
mało nie zginął w wyniku eksplo-
zji znalezionego w ogrodzie gra-
natu, który powaznie okaleczył 
mu nogi. Lekarze w Łucku, a póź-
niej we Lwowie ledwo uratowali 
póxniejszego tłumacza.

Луцький Майдан 80-х 
Нещодавно на Замковій площі у Луцьку відбулося святкове 

віче з нагоди 20-річчя створення Народного Руху України за пе-
ребудову. Проведення подібних заходів змушує громадськість 
задуматися над історією та сьогоденням.

Саме на Замковій площі 23 липня 1989 року відбувся мітинг, 
на який зібралися ті, хто хотів сміливо заявити про бажання 
жити у власній державі. 19 серпня 1989 року у Луцьку відбулась 
установча конференція, подібна до тих, що відбувалися від бе-
резня до вересня у більшості областей. 8-10 вересня 1989 року в 
Києві відбувся установчий з'їзд Народного Руху України за пере-
будову – політичної сили, яка об'єднала у своїх рядах найбільш 
прогресивних громадян різних політичних переконань. У з'їзді, 
окрім близько тисячі делегатів з усіх областей України, взяли 
участь представники народних фронтів прибалтійських респу-
блік, а також делегація польської „Солідарності”, до складу якої 
входили Богдан Борусевич, Збігнев Янас, Францишек Сак, Воло-
димир Мокрий та Адам Міхнік.

Таким чином, Україна приєдналася до геополітичних процесів, що 
об'єднали у той час країни Східної Європи у боротьбі з комунізмом.

Наталя ДЕНИСЮК

Łucki Majdan 80-tych
Niedawno na placu Zamkowym w Łucku odbył się świąteczny wiec 

z okazji 20 rocznicy utworzenia Narodowego Ruchu Ukrainy na Rzecz 
Przebudowy. Organizacja podobnych akcji zmusza społeczeństwo 
jeszcze raz zastanowić się nad historią i teraźniejszością.

23 lipca 1989 roku na placu Zamkowym odbył się wiec, na 
którym zebrali się ci, którzy chcieli śmiało powiedzieć, że chcą żyć 
we własnym państwie. 19 sierpnia 1989 roku w Łucku odbyła się 
konferencja założycielska, podobna do tych, które odbywały się od 
marca do września w większości obwodów. 8-10 września 1989 roku 
w Kijowie odbył się zjazd założycielski Narodowego Ruchu Ukrainy 
na Rzecz Przebudowy – siły politycznej, która zjednoczyła w swoich 
szeregach chcących zmian obywateli z różnymi politycznymi przeko-
naniami. W zjeździe oprócz tysiąca delegatów ze wszystkich obwodów 
Ukrainy uczestniczyli przedstawiciele frontów narodowych republik 
nadbałtyckich oraz delegacja „Solidarności” z Bogdanem Borusewic-
zem, Zbigniewem Janasem, Franciszkiem Sakiem, Włodzimierzem 
Mokrym i Adamem Michnikiem.

W ten sposób Ukraina dołączyła się do procesów geopolitycznych, które 
wówczas zjednoczyły kraje Europy Wschodniej w walce z komunizmem.

Uroczystym przekazaniem przez ministra spraw zagranicznych 
Radosława Sikorskiego siedmiu kart uprawniających do bezwizo-
wego przekraczania polsko-ukraińskiej granicy zainaugurowano we 
Lwowie mały ruch graniczny między obu państwami. W uroczystoś-
ciach uczestniczyli także członkowie polskiej delegacji rządowej – wi-
cepremier-szef MSWiA Grzegorz Schetyna i minister sportu Mirosław 
Drzewiecki, a ze strony ukraińskiej wicepremier Iwan Wasiunyk.. W 
ramach rządowej wizyty, ministrowie złożyli wieńce pod pomnikiem 
Orląt Lwowskich na Cmentarzu Łyczakowskim. Odwiedzili także te-
ren, na którym ma być zbudowany lwowski stadion do Euro-2012.

Урочистим врученням міністром закордонних справ Радос-
лавом Сікорським семи карт, що надають право безвізового пе-
ретину польсько-українського кордону, відкрили у Львові малий 
прикордонний рух між обома державами. В урочистостях взяли 
участь члени польської урядової делегації – віце-прем’єр-міністр 
Республіки Польща, міністр внутрішніх справ Гжегож Схетина 
та міністр спорту Мирослав Джевецький, а з української сторо-
ни – віце-прем’єр-міністр України Іван Васюник. У рамках уря-
дового візиту міністри поклали вінки до пам’ятника “Львівських 
орлят” на Личаківському кладовищі та відвідали територію, на 
якій має бути побудований львівський стадіон до Євро-2012.

Луцький майдан 2009               Фото Володимира ХОМИЧА
Łucki majdan 2009       Zdjęcia Wołodymyra CHOMYCZA 

Natalia DENYSIUK

polskieradio.pl

Rząd Ukrainy ograniczył o ponad 22 procent finansowanie przygotowań do 
Euro-2012. Zmiany te są wynikiem decyzji UEFA, która w maju zmniejszyła liczbę 
miast-gospodarzy turnieju na Ukrainie z sześciu do czterech. Decyzja rządu Julii 
Tymoszenko oznacza, że Ukraińcy przeznaczą na przygotowania ME-2012 126 
miliardów hrywien, co stanowi równowartość ok. 48 miliardów złotych. Z sumy 
126 mld hrywien prawie 33 mld wydzieli budżet państwa, 6,8 mld będzie po-
chodzić z budżetów miast przyjmujących turniej, a ponad 86 mld stanowić będą 
inwestycje prywatne. W 2009 roku na realizację programu Euro-2012 z budżetu 
państwa zostanie wydzielone 6,9 mld hrywien, a z budżetów lokalnych 1,7 mld.

Уряд України майже на 22 відсотки зменшив фінансування підготовки 
до ЄВРО 2012. Ці зміни є результатом рішення УЕФА, яка у травні зменши-
ла кількість міст-господарів турніру в Україні з шести до чотирьох. Рішен-
ня уряду Юлії Тимошенко означає, що українці витратять на підготовку до 
Чемпіонату Європи 126 млрд. грн., тобто близько 48 млрд. злотих. З суми 126 
млрд. грн. майже 33 млрд. виділять з бюджету держави, 6,8 млрд. нададуть 
з бюджетів міст, що прийматимуть турнір, а понад 86 млрд. становитимуть 
приватні інвестиції. У 2009 році на реалізацію програми Євро-2012 з бюдже-
ту держави буде виділено 6,9 млрд гривень, а з місцевих бюджетів – 1,7 млрд.

rp.pl

Wybitny polski filozof profesor Leszek 
Kołakowski nie żyje. Zmarł 17 lipca 2009 

roku w Oxfordzie (Wielka Brytania).
Zajmował się głównie historią filozofii. Za poparcie studenckich pro-

testów w 1968 zakazano mu prowadzenia wykładów oraz publikowania. 
Kołakowski podjął decyzję o emigracji. Jego słynny esej „Tezy o nadziei 
i beznadziejności”, opublikowany w paryskiej „Kulturze” w 1971 roku, 
stał się intelektualnym fundamentem dla antykomunistycznej opozycji. 
Wykładał m.in. na Oxfordzie, Yale, Berkeley University. Był członkiem 
Polskiej Akademii Nauk, Fundacji im. Stefana Batorego i Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich. Był znany i ceniony w Polsce i na świecie.

Видатний польський філософ, професор 
Лешек Колаковський помер 17 липня 

2009 року в Оксфорді (Великобританія).
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przez Konsulat Generalny RP w 
Łucku w związku z 200-leciem 
urodzin wybitnego polskiego poe-
ty, którego rodzinnym miastem 

Najbardziej zadowolonymi goś-
ćmi polskich hoteli (na ponad 85%) 
okazali się Rosjanie, Ukraińcy i Ło-
tysze. Tuż za nimi - Kanadyjczycy, 
Brytyjczycy, Węgrzy i Amerykanie. 
Wśród naj-
mniej zado-
w o l o ny c h 
k l i e n t ó w 
znajdują się 
B e l g o w i e , 
Holendrzy i 
Niemcy oraz 
Rumuni, Hi-
szpanie, Por-
tugalczycy 
i Grecy. 

Найбільш задоволеними 
гостями польських готелів (на 
понад 85%) виявилися росіяни, 
українці та латвійці. Відразу за 
ними – канадці, британці, угорці 
та американці. Серед найменш 
задоволених клієнтів – бельгій-
ці, голландці та німці, а також 
румуни, іспанці, португальці та 
греки.

Локалізацію, співвідношення 
ціни та якості, просторість кім-
нат у готелях найвище оцінили 
росіяни, найнижче - голландці, 
португаль- ц і 

Lokalizację, stosunek jakości 
do ceny i przestronność pokoi w 
największym stopniu doceniają 
Rosjanie, a w najmniejszym Ho-
lendrzy, Portugalczycy oraz Grecy. 

Poziom ob-
sługi i ciszę 
chwalą Ło-
tysze, a kry-
tykują Turcy 
i Niemcy. 
Ś n i a d a n i a 
w Polsce 
wyjątkowo 

та греки. Рівень обслуговуван-
ня та тишу у польських готелях 
похвалили латвійці, а турки та 
німці навпаки – розкритикува-
ли. Сніданки у Польщі неабияк 
смакують канадцям, однак не 
припали до смаку іспанцям.

В очах українців най-
сильнішою стороною 
польських готелів 
є чистота, зручні 
ліжка та обла-
штування кім-
нат, найслабшою 
– обслуговуван-

Готелі у Польщі: 
українці хвалять, поляки вимагають, 
а греки критикують

Hotele w Polsce:
Ukraińcy chwalą, Polacy wymagają, 
a Grecy krytykują
Jak oceniają jakość usług w polskich hotelach przedstawiciele różnych 

narodowości dowiedział się serwis internetowy StayPoland.com. Opinie na 
temat hoteli wyraziło ponad 12 000 klientów serwisu z 30 krajów świata.

smakują Kanadyjczykom, nie znaj-
dują za to uznania wśród Hiszpa-
nów.

W oczach Ukraińców do naj-
mocniejszych stron polskich hoteli 
należą czystość, wygodne łóżko i 
wyposażenie pokoju, do najsłab-
szych – obsługa.

Polaków uznać można na tle 
przedstawicieli pozostałych naro-
dowości za wymagających klien-
tów – zadowolenie z usług polskich 
obiektów hotelowych wynosi 80%.

Як оцінюють якість послуг у польських готелях представники різних 
національностей, дізнався інтернет-ресурс StayPoland.com. Свою думку 

щодо готелів висловили понад 12 000 клієнтів ресурсу із 30 країн світу. 
ня. 

Поляків на фоні представ-
ників інших національностей 
можна вважати доволі вимогли-
вими клієнтами – задоволення 
послугами польських готельних 

об’єктів становить 
80%. 

Юлія ВАКУЛА

Julia WAKUŁA

У цьому творчому змаганні 
(воно проводилось у два тури і 
включало 12 запитань, що сто-
сувались різних періодів історії 
Польщі, її культури, літератури, 

Люблінщина зблизька

Василь ФЕДЧУК, 
журналіст Волинського радіо 

мот та цінних подарунків ор-
ганізаторів вікторини. Тоді 
ж студентка третього курсу 
історичного факультету Во-
линського національного уні-
верситету імені Лесі Українки 
Вікторія Кирилюк, 11-класниця 
Тоболівської ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів Камінь-Каширського ра-
йону Ольга Борбич та учень 
Маяківського НВК Луцького 
району Іван Систалюк, які на-
брали максимальну кількість 
балів, отримали з рук Генконсу-
ла Республіки Польща Томаша 
Яніка екскурсійні путівки. 

За чотири дні юні волиня-
ни детально познайомились 
із старовинною архітектурою 
столиці сусіднього воєводства, 
побували в історичному музеї 
Любліна, милувались його ву-
лицями, площами, скверами, 
пам”ятниками Люблінській унії 
і творцеві Польської держави 
маршалу Юзефу Пілсудському, 
оглянули навчальні корпуси і 
бібліотеки ряду вищих навчаль-
них закладів, побували в драм-
театрі імені Юліуша Остерви, 
поклали квіти на центрально-
му кладовищі до монументів 
воїнам Української Народної 
Республіки і нашим співвітчиз-
никам, які загинули в боях за 
визволення цього міста в роки 
Другої світової війни, та до 
Пантеону жертв Майданека.

Понад три години знайоми-
лися переможці вікторини із 
експозиціями відомого в усій 
Польщі палацово-парково го 
ансамблю в Козлувці, знаного 
як садиба-музей магнатів За-
мойських. Тут зібрано понад 
700 картин різних художників, 
є колекція монет і багатюща 
бібліотека стародруків. Вража-

ють вироби з фарфору, май-
стрів різьби та інших ремесел. 
Окреме просторе приміщення 
відведене для карет і фаетонів. 
Волиняни завітали також до 
музею епохи соціалізму. 

- Це 45 років нашої історії. І 
все, що тоді відбувалось, варто 
знати молодому поколінню по-
ляків, - уточнила екскурсовод. 

Програма перебування 
включала ще поїздку в курорт-
не містечко Наленчув, де є му-
зей письменника Стефана Же-
ромського, екскурсію у Холм 
– на гору короля Данила і до 
будинку, де народився відомий 
історик, Президент Української 
Народної Республіки Михайло 
Грушевський. 

Гарним доповненням до по-
баченого стали оглядини різних 
марок ретроавтомобілів і мото-
циклів, у Любліні якраз прово-
дилась їх всепольська виставка. 
А з виставки “Агро – 2009” ко-
жен лауреат привіз у подарунок 
для друзів та рідних вазони рід-
кісних квітів. 

На завершення поїздки н 
аші колеги із радіо «Люблін», 
які гостинно опікувались лау-
реатами вікторини, на основі 
інтерв’ю з волинянами підготу-
вали окрему передачу. 

Волинська облдержтелераді-
окомпанія виступила інформа-
ційним спонсором нового твор-
чого конкурсу - «Ілюстрації до 
творів Юліуша Словацького». 
Генконсульство Республіки 
Польща в Луцьку присвятило 
його 200-річчю з дня народжен-
ня видатного польського поета 
– уродженця міста Кременця, 
що входило до історичної Во-
лині. 

Сповнені чудових вражень від перебування в Люблінському 
воєводстві повернулися на Волинь переможці радіовікто-
рини «Наш сусід – Польща», яку спільно провели Генеральне 
консульство цієї держави в Луцьку, управління міжнарод-
ного співробітництва міської ради та редакція українсько-
польської програми «Обабіч Бугу» обласного радіо. 

Переможці вікторини та автор статті у Любліні біля 
пам’ятника Маршалку Юзефу Пілсудському

Zwycięzcy konkursu radiowego „Nasz sąsiad – Polska” wrócili 
na Wołyń przepełnieni niezapomnianymi wrażeniami z pobytu 
w województwie lubelskim. Konkurs został zorganizowany 
przy współudziale  Konsulatu Generalnego RP w Łucku, 
Departamentu Współpracy Międzynarodowej Łuckiej Rady 
Miejskiej oraz Redakcji Ukraińsko-Polskiego programu „Po obu 
stronach Bugu” Wołyńskiego Radia Obwodowego. 

W tych twórczym przedsię-
wzięciu uczestniczyło 86 doro-
słych i dzieci. Odbyły się dwa 
etapy konkursu, podczas których 
zadano 12 pytań dotyczących 
różnych okresów historii Polski, 
jej kultury, literatury, zabytków 
architektury, sportu, a także kon-
taktów miast partnerskich Łucka i 
Lublina. Na uroczystym posiedze-
niu klubu medialnego Państwowej 
Wołyńskiej Teleradiokompanii 
siedemnaścioro uczestników kon-
kursu otrzymało dyplomy i pre-
zenty od organizatorów. Zwycięz-
cy konkursu – Wiktoria Kyryluk, 
studentka trzeciego roku studiów 
historycznych na Wołyńskim 
Uniwersytecie Narodowym imie-
nia Łesi Ukrainki, Olga Borbycz, 
uczennica 11 klasy szkoły średniej 
w Tobołach (rejon kamiń-kaszy-
rśkyj) oraz Iwan Systaluk, uczeń 
szkoły w Majakach (rejon łucki) 
– otrzymali z rąk Konsula Gene-
ralnego RP w Łucku Tomasza Ja-
nika zaproszenia na wycieczkę do 
Polski. 

W ciągu czterech dni młodzi 
mieszkańcy Wołynia zapoznali 
się z zabytkami stolicy sąsied-
niego województwa. Odwiedzili 
Muzeum Historii Miasta Lublina, 
zachwycali się jego ulicami, placa-
mi, skwerami, podziwiali pomniki 
Unii Lubelskiej i twórcy Państwa 
Polskiego, Marszałka Józefa Pił-
sudskiego, obejrzeli kampusy i 
biblioteki niektórych uczelni wyż-
szych, odwiedzili teatr drama-
tyczny imienia Juliusza Osterwy, 
złożyli kwiaty pod pomnikami 
żołnierzy armii Ukraińskiej Re-
publiki Ludowej, zaginionych w 
czasie Drugiej Wojny Światowej 
rodaków oraz ofiar Majdanka. 

Przez trzy godziny zwycięz-

cy konkursu oglądali ekspozycje 
słynnego w całej Polsce zespołu 
pałacowo-parkowego w Kozłów-
ce, muzeum magnatów Zamoy-
skich. Zebrano tu ponad 700 
obrazów różnych malarzy, ko-
lekcję monet i bogatą bibliotekę 
starodruków. Zachwycają wyroby 
porcelanowe, dzieła rzeźbiarzy i 
innych artystów. Oddzielna duża 
sala przeznaczona jest dla karet i 
faetonów. Goście z Wołynia od-
wiedzili także Muzeum Socreali-
zmu. „Jest to 45 lat naszej historii. 
O wszystkim, co wówczas wyda-
rzyło się, musi wiedzieć młode 
pokolenie Polaków” – powiedział 
przewodnik.

Program wizyty przewidywał 
także podróż do Nałęczowa – 
miasta uzdrowiskowego, w któ-
rym znajduje się muzeum pisarza 
Stefana Żeromskiego, wycieczkę 
do Chełma – na górę króla Danyła 
i do domu, w którym urodził się 
znany historyk, Prezydent Ukra-
ińskiej Republiki Ludowej, My-
chajło Hruszewśkyj. 

 Dopełnieniem tego, co już zo-
baczyli, było oglądanie różnych 
marek zabytkowych samochodόw 
i motocykli na odbywającej się w 
Lublinie ogólnopolskiej wystawie. 
A z targów „Agro – 2009” każdy 
laureat przywiózł w prezencie dla 
przyjaciół i rodziny egzotyczne 
kwiaty.

Na zakończenie wizyty nasi 
koledzy z Radia Lublin, którzy 
opiekowali się laureatami, przygo-
towali audycję z udziałem gości z 
Wołynia. 

Państwowa Wołyńska Tele-
radiokompania jest patronem 
medialnym nowego konkursu – 
„Ilustracje do utworów Juliusza 
Słowackiego” – zorganizowanego 

Wasyl FEDCZUK
dziennikarz Wołyńskiego Radia

Do hotelu w Warszawie przy-
jeżdża Hiszpan. Recepcjonista 
pyta:

- Pańskie nazwisko?
- Enrico Dela Toscada Mia An-

gela Papanella.
- Och, żałuję, ale możemy wy-

nająć pokój tylko dla jednej oso-
by.

-----

----- -----

Gość hotelowy schodzi do re-
cepcji i mówi: 

- Zasłałem łóżko.
- W porządku - odpowiada re-

cepcjonistka. 
A gość:
- Nie bałdzo.

W luksusowym hotelu przy base-
nie stoi elegancko ubrany pan i krzy-

czy z zachwytem:
- Wspaniałe, niewiarygodne!
Podchodzi drugi elegancko ubrany 

pan i kulturalnie pyta:
- A czym to się pan tak zachwyca?
Na to on odpowiada:
- Proszę tylko spojrzeć, to moja 

cudowna żona. Wczoraj nauczyła się 
pływać, a dzisiaj nurkuje i już pól go-
dziny wytrzymuje pod wodą.

Wchodzi do hotelu zmęczony 
podróżą gość. 

Staje przy recepcji i mówi: 
- Rezerwowałem u was miej-

sce - moje nazwisko Pstrąg Lu-
cjan. 

- Zgadza się! - Mamy dla pana 
pokój z bieżącą wodą. Napis na drzwiach hotelowych: Pukanie zepsute - proszę dzwonić.

Lubelszczyzna z bliska

był należący do historycznego 
Wołynia Krzemieniec. Rozstrzyg-
nięcie konkursu i wyłonienie 
laureatów nastąpi w najbliższym 
czasie.

архітектурних пам’яток, спор-
ту, зв’язків міст-побратимів 
Луцька і Любліна) взяло участь 
86 юних і дорослих учасників. 
Сімнадцять з них на урочистих 
зборах у медіа-клубі ВОДТРК 
були удостоєні дипломів, гра-
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W ramach “Pielgrzymki pokoju i pojednania” w Bołszowcach (obwód 
iwano-frankowski) ponad tysiąc młodych ludzi z Ukrainy i Polski wspól-
nie modlili się w odnowionym przez Polaków i Ukraińców kościele. Do 
Bołszowiec przybyła młodzież z rzymskokatolickich i greckokatolickich 
parafii Lwowa, Tarnopola, Winnicy, Kremenczuka, Boryspola, Krakowa, 
Warszawy. Pielgrzymi mieszkali w rozłożonych wokół kościoła namiotach.

W Bołszowcach zaczęło oficjalną działalność Młodzieżowe Centrum 
Pokoju i Pojednania W przyszłości przy kościele powstanie młodzieżowy 
ośrodek z biblioteką, salami wykładowymi oraz przyklasztorne muzeum 

lontariat Europejski zabezpieczy ci 
naukę języka obcego tego kraju, do 
którego wyruszasz. Koszty, wydane 
na zajęcia z języków obcych, także 
pokrywa program twego wolonta-
riatu.

Wolontariat Europejski odkry-
wa nowe horyzonty spojrzenia na 
świat. Opowiada dzisiejsza wolon-
terka Aleksandra Sobczuk: „Dzięki 
temu programowi w swoje 18 lat 
mogłam odczuć, co to znaczy życie 
w pełnym tempie. Pracując w Pol-
sce z niepełnosprawnymi, zaczę-
łam inaczej patrzeć na takich ludzi. 
Teraz wiem, że moja praca z nimi 
nie kończy się, a odwrotnie – nadal 
będzie kontynuowana w Ukrainie. 
Wolontariat rozszerza umysł, po-
nieważ wszystko jest nowe i cieka-
we. Każdego dnia na ciebie czeka 
integracja z obcokrajowcami, która 
cię akumuluje w różnych sytua-
cjach. Właśnie w Gdańsku w ciągu 
5 miesięcy zdałam sobie sprawę z 
tego, ile jest wszystkiego nowego, 
jeszcze niepoznanego,  pojawiło 
się dążenie do zwiedzenia innych 
krajów i odwiedzenia moich przy-
jaciół w różnych zakątkach świata”.

„Wolontariat jest swoistym wy-
kształceniem, doświadczeniem i 
praktyką, którą zdobywasz sam. 
Rozwijają się wszystkie twoje 
umiejętności i praktyki, przecież 
stale pracujesz w zespole, bierzesz 
inicjatywę w swoje ręce, współor-
ganizujesz i wymyślasz coś nowego 
i interesującego oraz zapożyczasz 
od innych” – uważa była wolonter-
ka Zofia Dacko.

Po ukończeniu projektu wo-
lontariusz otrzymuje zaświadcze-
nie, które później może pomóc w 
uzyskaniu dobrej pracy w kraju i za 
granicą.

„Według danych statystycznych, 
wielu Ukraińców wyjeżdża do pra-
cy wolonterskiej właśnie do Polski” 
– opowiada Nedim Useinow, ko-
ordynator  projektów wschodnich 
Domu Jedności i Spotkań św. Mak-
symiliana Kolbe w mieście Gdań-
sku (Polska). „Nasza organizacja 
zawsze potrzebuje ukraińskich 
wolontariuszy, przecież sporo pro-
jektów jest skierowano na integra-
cję ukraińskiej i polskiej młodzie-

ży. Zawsze w takich wymianach 
pragniemy odkryć coś wspólnego, 
co od wieków łączyło nasze naro-
dy. I chcę zwrócić uwagę, że wielu 
Ukraińców po ukończeniu wolon-
tariatu pozostają w Polsce lub czę-
sto odwiedzają ten kraj”.

Otóż, pozostało mi jakieś dwa 
miesiące mojej najbardziej cieka-
wej podróży życia, o której nigdy 
w życiu nie będę żałowała, wszyst-
ko zachowam w notatkach, wspo-
mnieniach, na zdjęciach i, co naj-
ważniejsze – w sercu. Zachęcam 
was, młodzi ludzie, jako wolonta-
riusz z doświadczeniem – to jest 
warte ryzyka. W zamian dostajesz 
sto razy więcej!

А так хочеться  побачити світ, 
зустрітися із новими людьми, 
пізнати інші культури та тра-
диції, випробувати себе у ролі 
поліглота, отримати позитивні 
емоції та зафіксувати все це в 
об`єктиві свого ж фотоапарату, 
відчути адреналін усіляких при-
год. Все це можливо. І все це діє. 
Головне, що для цього потрібно 
– це мати бажання і стати во-
лонтером. Для поширення во-
лонтерського руху був створе-
ний Європейський волонтаріат, 
який працює в рамках програми 
«Молодь в дії». Завдяки цій про-
грамі волонтером може стати 
молода людина віком 18-30 ро-
ків, яка має бажання,  і яка згод-
на працювати на добровільних 
умовах в країнах Європейського 
Союзу. Право  брати участь у цій 
програмі мають  і українці.

Напрями волонтерських 
проектів різноманітні: догляд за 
дітьми, літніми людьми, інвалі-
дами, допомога  в ліквідації сти-
хійних лих. Можна ще працюва-
ти в організації, що займається 
культурними заходами, працює 
з молоддю, піклується про охо-
рону довкілля або розповсю-
джує інформацію про ЄС. 

Потрапити на таку програму 
можна лише один раз у житті. 
Максимальний термін, на який 
може приїхати волонтер – це 12 
місяців, мінімальний – два тиж-
ні. Ці проекти в рамках європей-
ської служби сплачують повніс-
тю всі витрати, з боку волонтера 
немає жодних витрат, тобто про-
грама компенсує повністю тран-
спортні  витрати, від дому до міс-
ця проходження волонтерської 
служби, забезпечує страхування, 
бере на себе проживання і харчу-
вання волонтера. Також кожен 
волонтер отримує кишенькові  
гроші, які він може витратити за 
своїм бажанням.

Не варто хвилюватися  з при-
воду  мовного бар`єру: Європей-
ський волонтаріат передбачає 
вивчення іноземної мови краї-

Європейський волонтаріат за Бугом
Сьогодні молодій 
людині досить важ-
ко осягнути все, 
чого вона так палко 
бажає. Реалізація 
себе, достаток у 
майбутньому – все, 
про що мріється 
– досягається не 
просто і не завжди. 
Часто освічені і 
талановиті молоді 
люди відмовляють-
ся від різних пропо-
зицій через невпев-
неність та боязнь 
чогось незвіданого 
та нового.

Катерина МАЗУРЕЦЬ, Гданьськ

Europejski wolontariat za Bugiem

A jednak chce się przygód, chce 
się zobaczyć świat, spotkać się z 
nowymi ludźmi, poznać inne kul-
tury i tradycje, spróbować siebie 
jako poliglota, uzyskać pozytyw-
ne emocje i uczwycić to wszystko 
przez obiektyw swego aparatu foto-
graficznego. Wszystko to jest moż-
liwe. I wszystko to działa. Główną 
rzeczą, której trzeba – pragnienie 
stania się wolontariuszem.  W celu 
rozpowszechnienia ruchu wo-
lonterskiego powstał Wolontariat 
Europejski, działający w ramach 
programu „Młodzież w działaniu”. 
Za pomocą tego programu wolon-
tariuszem może stać się osoba w 
wieku 18-30 lat, która tego pragnie 
i zgadza się pracować na zasadzie 
dobrowolności w krajach Unii Eu-
ropejskiej. W programie tym mogą 
uczestniczyć też Ukraińcy.

Kierunki wolonterskich pro-
jektów są różnorodne – od opieki 
nad dziećmi, osobami starszymi, 
ludźmi niepełnosprawnymi do 
pomocy w likwidacji klęsk żywio-
łowych. Istnieje także możliwość 
pracy w organizacji, zajmującej 
się działalnością kulturalną, pracą 
z młodzieżą, dbałością o środowi-
sko naturalne lub rozpowszechnie-
niem informacji o UE.

Brać udział w takim programie 
zezwala się tylko raz w życiu. Mak-
symalny termin wyjazdu wolon-
tariusza do pracy stanowi makzy-
malnie 12 miesięcy i minimalnie 
dwa tygodnie. Projekty w ramach 
służby europejskiej pokrywają w 
całości wszystkie wytraty, związa-
ne z projektem. Wolontariuszowi 
to nic nie kosztuje. Oznacza to, że 
program obejmuje pełne koszty 
podróży z domu do miejsca wolon-
tariatu, zapewnia ubezpieczenia, 
zabezpiecza wolontariusza miesz-
kaniem i wyżywieniem. Ponadto, 
każdy wolontariusz otrzymuje 
kieszonkowe – pieniądze, które on 
może wydawać według własnego 
zapotrzebowania.

Nie należy też martwić się z po-
wodu bariery językowej – i w tym 
jest wszystko przewidziane. Wo-

Dziś dla młodego 
człowieka jest trud-
nym dla osiągnięcia 
to, czego on tak 
gorąco pragnie. Am-
bicje, realizowanie 
siebie, bogactwo w 
przyszłości – wszyst-
ko, o co się marzy – 
osiąga się nie łatwo 
i nie zawsze. Często 
młodzi ludzie re-
zygnują z różnych 
wygodnych ofert 
z powodu własnej 
niepewności i fobii 
czegoś nowego, nie-
znanego.

Katarzyna MAZUREC, Gdańsk

ни, де перебуваєш. Усі заняття з 
іноземних мов включені у про-
граму твого волонтаріату. 

Європейський волонтаріат 
дає можливість подивитися на 
світ по-іншому. Розповідає ни-
нішня волонтерка Олександра 
Собчук: «Завдяки цій програмі, 
я в своїх 18 років змогла від-
чути, що таке справжнє життя. 
Працюючи в Польщі з неповно-
справними , я зовсім по-іншому 
стала дивитися на таких людей. 
І тепер я знаю, що на цьому моя 
праця з ними не закінчиться, а 
навпаки, продовжиться на Укра-
їні. Волонтерство розширює сві-
тогляд – адже стільки всього но-
вого, цікавого. Кожного дня тебе 
чекає спілкування з іноземцями, 
це  мобілізує  усі внутрішні ре-
зерви, допомагає швидше адап-
туватися в  форс  - мажорних 
ситуаціях. Саме в Гданьську, за 
цих 5 місяців, я зрозуміла, скіль-
ки всього невідомого, нового, 
з`явилося нестримне бажання 
побачити нові країни, а тепер і 
зустрітися зі своїми друзями  з 
різних куточків світу».

«Волонтаріат – це своєрідна 
освіта, це досвід, це практика, 
яку здобуваєш сам. Удоскона-
люються всі твої вміння та на-
вички, адже постійно працюєш 
в команді, береш на себе ініціа-
тиву, співорганізовуєш та при-
думуєш щось нове та цікаве,  а 
також навчаєшся у  інших» – так 
ввважає колишня волонтерка 
Софія Дацко.

Після закінчення проекту 
волонтер отримує спеціальний 
сертифікат, який пізніше може 
допомогти у працевлаштуванні 
як на батьківщині, так і за кор-
доном. 

«За даними статистики, ба-
гато українців виїжджають на 
волонтерство саме до Польщі», - 
розповідає Недім Усеінов, коор-
динатор східних проектів Дому 
Єднання і Зустрічей св. Макси-
міліана Кольбе у місті Гданьську 
(Польща). «Наша організація 
завжди потребує українських 
волонтерів, адже багато про-
ектів спрямовано на інтеграцію 

української та польської молоді. 
Ми завжди стараємося у таких 
обмінах віднайти щось спільне, 
що завжди об`єднувало наші на-
роди. І, що хочу зауважити, піс-
ля проходження волонтаріату 
багато українців залишається в 
Польщі або ж навідується сюди 
частенько».

Отож, мені ще залишилося 
лише  два місяці моєї найці-
кавішої подорожі життя, про 
яку я ніколи у своєму житті не 
пошкодую і все залишу у моїх 
нотатках, спогадах, фото, а най-
головніше – у серці. Заохочую 
вас, молоді люди, як волонтер 
із досвідом – це варте того, щоб 
ризикнути. Взамін ви отримаєте 
у сто разів більше!

Actualności Новини
Warszawa i Kijów pracują nad szybkim połączeniem kolejowym 

przed Euro 2012. Obecnie bezpośrednia podróż między stolicami zajmu-
je 16 godzin. Są plany wprowadzenia automatycznej zmiany rozstawu kół 
(system SUW 2000) na trasie Warszawa – Kijów, co powinno skrócić czas 
przejazdu o dwie godziny, oraz położenia torów o europejskiej szerokości 
na trasie Przemyśl – Lwów, dzięki czemu z Krakowa, a może z Wrocławia, 
mógłby jeździć do Lwowa ekspres. Modernizacja trasy Kijów – Warszawa, 
szczególnie jest ważna ze względu na organizację mistrzostw piłkarskich 
Euro 2012. Dziś kolej jest najważniejszym środkiem komunikacji między 
stolicami Polski i Ukrainy, dlatego warto inwestować w jej rozwój.

Варшава і Київ працюють над швидкісним залізничним спо-
лученням перед Євро-2012. Сьогодні безпосередня подорож між 
столицями займає 16 годин. Є плани введення автоматичної зміни 
розставлення коліс у поїздах (система SUW 2000) на трасі Варша-
ва – Київ, унаслідок чого тривалість подорожі скоротиться на дві 
години, а також прокладання колій європейської ширини на марш-
руті Пшемишль – Львів, завдяки чому з Кракова або із Вроцлава до 
Львова міг би курсувати експрес. Модернізація траси Київ – Вар-
шава особливо важлива з огляду на організацію Євро-2012. Сьогод-
ні залізниця є найважливішим шляхом сполучення між столицями 
Польщі та України, тому варто інвестувати в її розвиток. rp.pl

У рамках “Прощі миру та поєднання” у Більшівцях (Івано-
Франківська область) понад тисячу молодих людей з України та 
Польщі спільно молилися у відновленому поляками та українця-
ми костелі. До Більшівців прибула молодь з римо-католицьких і 
греко-католицьких парафій Львова, Тернополя, Вінниці, Кремен-
чука, Борисполя, Кракова, Варшави. Паломники проживали в по-
ставлених навколо костелу наметах.

У Більшівцях почав офіційну діяльність Молодіжний центр миру 
та поєднання. В майбутньому при костелі діятиме молодіжний осе-
редок з бібліотекою, лекційними залами та музеєм монастиря.

kresy24.pl

Trwa wypłata odszkodowań za majątki pozostawione przez Polakόw 
na Kresach. Najwyższa rekompensata wypłacona w Lublinie przez wo-
jewodę lubelskiego wynosi 10 milionόw złotych. Zabużanie muszą po-
świadczyć, że byli właścicielami domu czy gruntόw, a pozostawili je z 
przyczyn podanych w ustawie. Muszą rόwnież udowodnić posiadanie 
obywatelstwa polskiego. Nie mogą liczyć na wypłatę całej wartości po-
zostawionego majątku lecz na 20% wartości pozostawionego mienia. 

Dotychczas osobom repatriowanym w latach 1944 – 1952 z 
terenόw należących do Polski przed II -gą wojną światową wypła-
cono 56,5  miliona złotych rekompensat. Do Lubelskiego Urzędu 
Wojewόdzkiego złożono 5 tysięcy wniosków o wypłatę rekompensat.

Триває виплата відшкодувань за маєтки, покинуті поляками 
за сучасними межами Польщі. Найбільша компенсація – а це 10 
мільйонів злотих – буде виплачена у Люблінському воєводстві. 

Заявники мусять засвідчити, що були власниками будівель чи 
землі, а покинули їх з причин, названих у спеціальних докумен-
тах. Повинні також доказати польське громадянство. Однак, ви-
плачується не повна сума вартості залишеного майна, заявники 
можуть претендувати лише на 20 відсотків вартості. 

Загалом, особам, які були виселені в 1944 – 1952 роках із зе-
мель, що належали Польщі до 2 – ї світової війни, уже виплачено 
56 з половиною мільйонів злотих. Ще у люблінських установах є 
5 тисяч заяв з проханням відшкодувати за втрачене майно.

A. TOMANEK

W Lubelskiem rozpoczęła się druga edycja programu usuwania z 
dachόw płyt azbestowych - eternitu. Traktowane są jako szkodliwe – 
rakotwόrcze. Zgodnie ze zobowiązaniem, zmiana pokrycia dachόw bę-
dzie zrealizowana  do 2035 roku. Skala programu jest duża. Lubelskie, po 
wojewόdztwie mazowieckim, ma najwięcej azbestowych dachόw. Obec-
nie władze Lublina pomagają finansowo przy usuwaniu pokryć  eternito-
wych. Jednak nowy dach właściciel musi wykonać na własny koszt.

На Люблінщині розпочався другий етап програми зняття 
з дахів плит з етерніту. Вважається, що цей будматеріал дуже 
шкідливий і призводить до онкозахворювань. Планується, що 
до 2035 року усі дахи, що містять етерніт, демонтують. 

Програма ця потребує чимало коштів, адже на Люблінщині, 
як і у Мазовецькому воєводстві, під час покрівельних робіт дуже 
часто використовувався етерніт. Зараз місцева влада допомагає 
фінансово демонтувати дахи з азбесту, а от новий дах власник 
мусить встановити своїм коштом. 

270 milionόw złotych czyli dwie trzecie kwoty Unii Europejskiej przezna-
czonej dla  5- ciu  biednych wojewόdztw, otrzymuje właśnie wojewόdztwo 
lubelskie. Najwięcej  pieniędzy głόwnie na nowe centra i laboratoria nauko-
we trafi do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zaś prawie 80 milionόw 
złotych do Uniwersytetu Medycznego. Spośrόd gmin najwięcej pieniędzy na 
uzbrojenie terenόw inwestycyjnych otrzymają  gmina Janόw Lubelski - po-
nad 11 milionόw złotych oraz 4 miliony gmina Łukόw. 

270 мільйонів злотих, а це дві третини коштів, що надійшли з 
Євросоюзу на підтримку найбідніших воєводств Польщі, отримає 
саме люблінський край. Найбільше коштів отримає Люблінський 
католицький університет. Їх спрямують на відкриття нових нау-
кових центрів і лабораторій. Майже 80 мільйонів злотих отримає 
Медичний університет.

Серед гмін найбільше коштів передбачено для гміни Янув Лю-
бельський – понад 11 мільйонів злотих будуть витрачені на обла-
штування привабливих в інвестиційному відношенні територій, 
на ці ж цілі 4 мільйони злотих спрямують у гміні Лукув.`
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ВАТ "КРЕДОБАНК" – це банк із найбільшою 
польською інвестицією у банківську установу 
України. На сьогодні у структурі статутного 
капіталу ВАТ "КРЕДОБАНК" інвестиції PKO Bank 
Polskі SA (Варшава) складають 99,5%, та інвестиції 
українських акціонерів – 0,5%. PKO BP SA – 
найбільший польський банк за величиною активів – 
лідер на ринку депозитно-розрахункових рахунків, 
іпотечного кредитування, платіжних карток, 
обслуговування малих та середніх підприємств. 

Газета „Монітор Волинський” і Товариство 
польської культури на Волині імені Еви Фелінської, 
при якому виходить двотижневе видання, є 
клієнтами „КредоБанку”. Користуючись послугами 
цієї банківської установи, ні редакція газети, ні члени 
товариства не мали із фінансовими проблемами до 
і під час кризи. Тому ми вирішили поцікавитися у 

директора Волинської філії ВАТ «КРЕДОБАНК» 
Пирога Романа Богдановича про проблеми банку в 
період економічної нестабільності.

–Пане Романе, як почував себе «Кредобанк» під 
час кризи? 

–Ця криза продемонструвала, що найкраще 
говорять про стан та надійність банку його практичні 
дії, а саме – виконання зобов’язань перед клієнтами 
(вчасно повернені депозити, виплачені відсотки, 
проведені протягом одного дня платежі клієнтів). 
Наприклад, „Кредобанк” навіть під час загострення 
кризи, залучав дорогі міжбанківські ресурси, тобто 
переплачував за гроші, аби сумлінно та в строк 
виконати свої обов’язки перед клієнтами. Важливо 
також те, яку фінансову чи іншу ресурсну підтримку 
надають банкам їх власники та інвестори. Адже, як ми 
бачимо, сьогодні мають значні проблеми переважно 
банки з вітчизняним капіталом. Тоді як, маючи 
в акціонерах таку потужну фінансову установу з 

90-річною банківською історією, як найбільший 
польський банк РКО Вank Рolski, „Кредобанк” 
отримував вагому підтримку у своїй роботі під час 
кризи, яка допомогла йому залишатись стабільним 
та надійним партнером для своїх клієнтів.

–Як відомо, нині у багатьох вітчизняних банках  
складна ситуація із виплатою вкладів фізичним 
особам. Чи є актуальною ця проблема для ВАТ 
«Кредобанк»?

–Банк видає вкладникам їхні кошти після 
завершення терміну депозитів, при бажанні клієнта 
здійснює дострокове розірвання вкладів та видає 
кошти вкладникам, не обмежує видачу коштів із 
безстрокового рахунку “Кишеня”. 

–Чи існують у банку програми лояльності для 
клієнтів? Які проводяться акції?

– „Кредобанк” постійно проводить різноманітні 
акції для своїх клієнтів. Наприклад, у листопаді 
минулого року наш банк проводив грандіозну акцію 

з розіграшем двох новеньких автомобілів Mitsubi-
shi Colt серед вкладників банку, а 4 грудня щасливі 
власники поїхали з банку на своїх авто. До речі, один 
з автомобілів дістався клієнтці Волинської філії, 
лучанці пані М. Марценюк. Також в банку активно 
діє бонусна програма для вкладників, що дозволяє 
підвищувати відсоткові ставки по діючих депозитах 
тощо.

–Що побажаєте читачам нашої газети на 
закінчення розмови?

– Читачам газети „Монітор Волинський” я зичу 
родинного тепла і міцного здоров’я, впевненості 
у своїх силах та наполегливості в досягненні 
поставленої мети. І нехай фінансова криза потоне в 
нашому нескінченному оптимізмі, завзятті та вмінні 
українців долати будь-які обставини з посмішкою на 
устах!

W Łuckiej Galerii Sztuki 24 lipca 2009 roku została otwarta wystawa fotografika 
Aleksandra Bilczuka „Łuck – Toruń”. Ekspozycja jest swoistym sprawozdaniem z 
pleneru w Toruniu, jednocześnie zaś artysta przedstawia zdjęcia z rodzimego Łu-
cka. Pokazują one w wymiarze ponadczasowym fakturę, mozaikę, przestrzeń, rytm 
i swoisty dialog dwóch miast.

Plener fotograficzny „Toruń w Bliźniaczym Obiektywie” został zorganizowany 
w czerwcu 2009 roku przez organizację pozarządową „Towarzystwo Miast Part-
nerskich Torunia” już po raz czwarty. Przedstawiciel Wołynia uczestniczył w nim 
po raz pierwszy, ponieważ umowa o partnerstwie pomiędzy obu miastami została 
podpisana zaledwie jesienią ubiegłego roku. Po zakończeniu pleneru w Toruniu tra-
dycyjnie odbywa się wystawa poplenerowa. Oprócz tego każdy uczestnik prezentu-
je zdjęcia w swoim rodzimym mieście.

Profesjonalne podejście do wystawy oraz koncepcja ekspozycyjna sali wystawo-
wej są związane z profesjonalną aktywnością autora. Fotograf Aleksander Bilczuk 
jest współwłaścicielem i dyrektorem technicznym agencji reklamowej „Inicjał”, 
znanej m.in. z organizacji festiwali jazzowych, licznych imprez i uroczystości.

Toruń w obiektywie 
mieszkańca Łucka

Торунь в об'єктиві 
лучанина

 У луцькій Галереї мистецтв 24 липня 2009 року відкрилася персональна ви-
ставка фотомитця Олександра Більчука „Луцьк – Торунь”. Експозиція є своєрід-
ним фотозвітом з пленеру у Торуні (Польща), за допомогою якого митець одно-
часно пропонує нашій увазі фотографії рідного Луцька. На них у позачасовому 
вимірі представлена фактура, мозаїка, простір, ритм і певний діалог двох міст.

Фотопленер „Торунь в об’єктиві міст-побратимів” був організований у черв-
ні 2009 року громадською організацією „Товариство міст партнерських Торуня” 
уже вчетверте. Представник від Волині взяв участь у ньому вперше, оскільки 
угоду про партнерство міста підписали лише восени минулого року. Після завер-
шення пленеру у Торуні традиційно відбувається виставка фотографій. Окрім 
цього, кожен учасник організовує виставку світлин у своєму рідному місті. 

Професійне оформлення виставки, культура її подачі, володіння просто-
ром виставочного залу пов’язані з характером професійної діяльності автора. 
Адже  фотограф Олександр Більчук є співвласником та технічним директо-
ром рекламної агенції „Ініціал”, яка відома, зокрема з оформлення джазових 
фестивалів, різноманітних акцій та міських свят.

Natalia DENYSIUK
Наталія ДЕНИСЮК

Вітчизняний банк із польським 
капіталом під час кризи почува-

ється впевнено

Ukraiński bank z 
polskim kapitałem 

podczas kryzysu czuje się 
pewnie

OAO KREDOBANK to bank o 
największym polskim kapitale inwe-
stycyjnym w instytucjach bankowych 
Ukrainy. Obecnie kapitał podstawo-
wy OAO KREDOBANK składa się z 
99,5% z wkładu PKO Bank Polskі SA 
(Warszawa) i z 0,5% z kapitału ak-
cjonariuszy ukraińskich. PKO BP SA 
to najpotężniejszy polski bank jeżeli 
chodzi o wielkość aktywów. Jest lide-
rem na rynku depozytów, rachunków 
bieżących, kredytów hipotecznych, 
kart płatniczych oraz usług dla ma-
łych i średnich przesiębiorstw.

Gazeta „Monitor Wołyński” i To-
warzystwo Kultury Polskiej na Wo-
łyniu imienia Ewy Felińskiej, gdzie 
dwutygodnik powstał, są klientami 
OAO KREDOBANK. W czasie ko-
rzystania z usług tej instytucji finan-
sowej zarówno redakcja gazety jak i 

Polacy z pomocą finansową Ukraińcom

Поляки фінансово допомагають українцям 

członkowie Towarzystwa nigdy nie 
byli rozczarowani tak przed jak i w 
trakcie kryzysu. Dlatego postanowi-
liśmy dowiedzieć się od dyrektora 
wołyńskiego oddziału OAO KRE-
DOBANK pana Romana Pyroga o 
szczegółach funkcjonowania banku w 
czasach niestabilności gospodarczej.

- Panie Romanie, jak funkcjono-
wał KREDOBANK podczas kryzysu?

Kryzys ten pokazał, że najle-
piej o stanie i wiarygodności banku 
świadczą jego działania i realizacja 
zobowiązań wobec klientów (czas 
powrotu depozytów, wypłacane od-
setki, wypłaty przekazane klientom 
w ciągu jednego dnia rozliczenio-
wego). Na przykład, KREDOBANK 
nawet w czasie pogorszenia kryzysu 
przyciągał międzynarodowe zasoby, 
to znaczy przepłacał, aby sumiennie 
i w terminie wypełniać swoje zobo-
wiązania wobec klientów. Istotne jest 
również to, jakie wsparcie finansowe 
dają bankom ich właściciele i inwe-
storzy. Przecież, jak widać, poważne 
problemy mają głównie banki o wy-

łącznie krajowym kapitale. Podczas 
gdy KREDOBANK, posiadający jako 
akcjonariuszy takie potężne instytu-
cje finansowe z 90-letnim stażem jak 
największy polski bank РКО Вank 
Рolski, otrzymał znaczne wsparcie 
w czasie kryzysu, które pomogło mu 
pozostać stabilnym i wiarygodnym 
partnerem dla swoich klientów.

- Jak wiemy, obecnie w wielu ban-
kach krajowych mamy trudną sytua-
cję z wypłatami depozytów osobom 
fizycznym. Czy jest to istotne zagad-
nienie dla OAO KREDOBANK?

Bank wydaje deponentom pie-
niądze po ukończeniu terminu de-
pozytu, według ich życzenia a także 
wykonuje wypłaty z wcześniejszym 
zakończeniem składek i nie ograni-
cza emisji pieniężnej z wieczystego 
rachunku „Kieszeń”.

- Czy istnieją w banku programy 
lojalnościowe dla klientów? Jakie są 
obecnie akcje promocyjne? 

KREDOBANK posiada różne pro-
mocje dla swoich klientów. Na przy-
kład, w listopadzie zeszłego roku nasz 

bank przeprowadził ogromną kam-
panię z losowaniem dwóch nowych 
samochodów Mitsubishi Colt wśród 
deponentów banku, a już 4 grudnia 
zadowoleni właściciele odjechali z 
banku własnymi autami. Nawiasem 
mówiąc, jeden z samochodów wy-
losowała klientka oddziału wołyń-
skiego, mieszkanka Łucka pani M. 
Marceniuk. Bank stosuje również 
program premiowania aktywnych de-
ponentów, który zezwala na podnie-
sienie stopy procentowej istniejących 
depozytów etc.

- Na zakończenie, czego by Pan 
życzył czytelnikom naszej gazety? 

Czytelnikom „Monitora Wołyń-
skiego” życzę ciepła rodzinnego, 
zdrowia, wiary we własne siły i wy-
trwałości w dążeniu do osiągnięcia 
wyznaczonych celów. I niech kryzys 
finansowy utonie w naszym nieskoń-
czonym optymiźmie, entuzjaźmie i 
zdolności Ukraińców do przyzwy-
ciężenia trudności z uśmiechem na 
ustach!

Аня ТЕТ

Панорама Торуня.     Фото Олександра БІЛЬЧУКА

Панорама Луцька.     Фото Олександра БІЛЬЧУКА

Panorama Torunia.    Zdjęciе Aleksandra BILCZUKA 

Panorama Łuckа.    Zdjęciе Aleksandra BILCZUKA 

Фото Володимира Хомича
Zdjęcia Wołodymyra CHOMYCZA

Ania TET

Natalia DENYSIUK Наталя ДЕНИСЮК

Директор Волинської філії ВАТ «КРЕДОБАНК» 
Роман Пиріг

Економіка
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nana, że jeżeli młody człowiek rzeczywiście 
chce zdobyć wykształcenie za granicą, to 
żadna przeszkoda dla niego nie istnieje” wy-
jaśnia Ałła Witwicka-Dudek.

 Wrocławskie uczelnie wymagają od 
Ukraińców znajomości języka polskiego, 
a także wysokiej średniej na świadectwie 
dojrzałości. Zgodność z tymi wymaganiami 
jest niezbędna, ponieważ uczestnicy „Teraz 
Wrocław” nie mają egzaminów wstępnych.

Dla osób, które pretendują na bezpłatne 
studia (a dla najlepszych taka szansa istnie-
je), wymagania są jeszcze wyższe. Natomiast 
posiadacze Karty Polaka nie mogą uczestni-
czyć w projekcie „Teraz Wrocław”. Przedsta-
wiciele projektu wyjaśniają, że dla młodzieży, 
która ma polskie pochodzenie, dzisiaj jest 
dużo programów stypendialnych. Posiadacze 
Karty Polaka mogą ubiegać się o przyjęcie na 
studia na zasadach obowiązujących obywateli 
polskich. Wszyscy inni nie mogą spodziewać 
się podobnych ulg.

Więcej o projekcie „Teraz Wrocław” i 
warunkach uczestnictwa w nim dowiedzieć 
się można na stronie internetowej www.
study-in-wroclaw.pl

„Ta inicjatywa nie przypadkowo 
pojawiła się we Wrocławiu, – opo-
wiada koordynator projektu „Teraz 
Wrocław” Ałła Witwicka-Dudek. 
– To jest polskie miasto, które jesz-
cze do niedawna odstawało od in-
nych, ale w ostatnim dziesięcioleciu 
zajęło pozycje w ścisłej czołówce. 
Szybkie tempo wzrostu ekonomicz-
nego, rozwój biznesu lokalnego, 
pojawienie się dużej liczby uczelni 
wyższych – to są skutki inwestycji 
polskich i zagranicznych. Dzisiaj 
Wrocław nazywają tygrysem Eu-
ropy. Silne miasto potrzebuje zdol-
nych, aktywnych i ambitnych mło-
dych ludzi. 

Ale nie to jest w tym konteście 
najważniejsze. Wrocław to jest mia-
sto z niełatwą i niezwykłą historią, 
która dotyczy także Ukraińców. 
Po II wojnie światowej w uprzed-
nio niemieckim Breslau, a obecnie polskim 
Wrocławiu prawie w 100% zmienili się 
mieszkańcy. Trudno w tym mieście znaleźć 
miejscowych z dziada pradziada, bo dużo 
ludzi trafiło tu za sparwą zawirowań losu. 
Zostali oni zmuszeni do rozpoczynania od 
nowa swojego życia właśnie we Wrocławiu. 
W ciągu długich lat ci ludzie współtworzyli 
nadzwyczajne dzieło pojednania kultur, tra-
dycji, religii, którym szczyci się współczesny 
Wrocław. To taka polska “Ameryka” w mi-
niaturze, zawsze otwarta dla cudzoziemców.

Obecnie dzięki projektowi “Teraz...” we 
Wrocławiu studiują prawie 80 studentów z 
Europy Wschodniej, z czego większość to 
Ukraińcy. W ramch „Teraz Wrocław” przed-
stawia się ofertę edukacyjną ośmiu szkół 
wyższych, a także za darmo pomaga się 
uczestnikom wybrać uczelnię, przygotować 
dokumenty aplikacyjne i zostać studentami.

Co jest potrzebne dlatego, żeby uczestniczyć 
w projekcie i zostać studentem jednej z wroc-
ławskich uczelni? W biurze projektu „Teraz 
Wrocław” podkreslają, że najważniejsze to chęć 
do nauki. Trzeba ją tylko potem wesprzeć speł-
nieniem wszystkich wymagań formalnych.

„W Polsce często powtarzają powiedze-
nie: „Chcieć znaczy móc”. Jestem przeko-

Вроцлав каже: 
«Запрашам!»

У 2006 році Вроцлав став першим польським містом, що 
розпочало масштабну промоційну кампанію в Україні. 

Ініціатива міської влади полягала не тільки у тому, щоб 
розповісти про місто, з яким історія свого часу тісно пов’язала 
багатьох українців. Вроцлав’яни вирішили запросити 
українську молодь на навчання до кращих вищих навчальних 
закладів свого міста. Так з‘явився проект «Teraz Wrocław».

«Ця ініціатива не випадково наро-
дилась у Вроцлаві, - розповідає коор-
динатор проекту «Teraz Wrocław» Алла 
Вітвіцька-Дудек. – Це місто у Польщі, 
яке ще донедавна відставало від інших, 
за останнє десятиліття вийшло на пер-
ші позиції. Швидкі темпи економічного 
росту, розвиток місцевого бізнесу, по-
ява великої кількості навчальних за-
кладів зумовлені вкладенням іноземних 
інвестицій. Сьогодні Вроцлав називають 
тигром Європи. А сильне місто неабияк 
потребує розумних, активних, амбітних 
молодих людей».

Але і це не головне, бо Вроцлав – це 
місто непростої та незвичайної історії, 
яка торкнулася й українців. Після ві-
йни у колись німецькому Бреслау, а нині 
польському Вроцлаві , майже на 100% 
змінилось населення. Тут складно зна-
йти місцевих із діда-прадіда, бо усі волею 
долі були закинуті сюди та змушені по-
чинати у Вроцлаві своє життя по-новому. 
Роками ці люди творили надзвичайний 
сплав культур, традицій, релігій, яким 
пишається сучасний Вроцлав. Така собі 
польська Америка в мініатюрі, завжди 
відкрита для іноземців. Юлія ВАКУЛА

Wrocław mówi: 
„Zapraszam!”

W 2006 roku Wrocław stał się pierwszym polskim miastem, 
które rozpoczęło szeroką kampanię promocyjną na Ukrainie. 

Inicjatywa władz miejskich polegała nie tylko na tym, aby opowie-
dzieć o mieście, z którym w pewnym czasie historia ściśle połączyła 
wielu Ukraińców. Wrocławianie zdecydowali się zaprosić młodzież 
ukraińską na studia w najlepszych uczelniach swojego miasta. Tak 
powstał projekt „Teraz Wrocław”.

Julia WAKUŁA

Нині завдяки проектові у 
Вроцлаві навчаються майже 
80 студентів зі Східної Євро-
пи, більшість із них – українці. 
«Teraz Wrocław» представляє 
освітні пропозиції восьми ВНЗ, 
а також безкоштовно допомагає 
своїм учасникам вибрати на-
вчальний заклад і спеціальність, 
правильно підготувати докумен-
ти для вступу та, врешті, стати 
студентами. 

Що треба для того, щоб взяти 
участь у проекті та стати сту-
дентом одного із вроцлавських 
навчальних закладів? У «Teraz 
Wrocław» кажуть, що головне 
– бажання. Уже потім його слід 
підкріпити виконанням усіх 
формальних вимог.

«У Польщі часто повторюють 
приказку: «Хотіти – значить мог-

ти». Переконана, що якщо молода люди-
на справді хоче здобути освіту за кор-
доном, то жодних перешкод не існує», 
- пояснює Алла Вітвіцька-Дудек. 

Разом із тим, від українських абітурі-
єнтів вроцлавські навчальні заклади ви-
магають знання польської мови, а також 
високий бал атестата. Оскільки для учас-
ників «Teraz Wrocław» вступних іспитів 
немає, то відповідність цим вимогам стає 
визначальною. 

До тих же, хто претендує на безко-
штовне навчання, (а для найкращих та-
кий шанс існує), вимоги ще вищі. Щодо 
власників Карти поляка, то  брати участь 
у проекті «Teraz Wrocław» вони не мо-
жуть. Представники проекту пояснюють, 
що для молоді польського походження 
нині є чимало програм та стипендій, абі-
турієнти із Картою поляка вступають на 
тих же засадах, що й поляки. Тим часом 
іншим на такі пільги годі й сподіватися. 

Дізнатися більше про проект «Teraz 
Wrocław» та умови участі в ньому мож-
на на сайті: www.study-in-wroclaw.pl 

“Podczas ostatnich obrad 
ukraińsko-polskiego komitetu 
ds. EURO 2012 zostało omó-
wione pytanie budownictwa 
nowych przejść granicznych. 
Teraz polska strona omawia 
pytanie pozwoleń na budow-
nictwo 5 dodatkowych przejść 
po ukraińskiej stronie, które 
powinny być gotowe do EURO 
2012. Ukraina już uzgodniła i 
praktycznie dała pozwolenie na 
budownictwo dwóch z trzech 
zaproponowanych przejść po 
polskiej stronie. Jeszcze jeden 
projekt jest rozpatrywany.” – 
zawiadomił 22 lipca podczas 
konferencji prasowej we Lwo-
wie wicepremier Ukrainy Iwan 
Wasiunyk. Wicepremier RP 
Grzegorz Schetyna zaznaczył, 
że głównym dla Polski na czas 
EURO 2012 będzie przejście 
Korczowa-Krakowiec, do któ-
rego zostanie doprowadzona 
autostrada. 

“На останньому засіданні 
міжурядового комітету по 
Євро-2012 обговорювалося 
питання розбудови нових 
пунктів перетину кордону. 
Зараз польська сторона роз-
глядає питання видачі до-
зволів на будівництво п’яти 
додаткових переходів з укра-
їнської сторони, які мають 
бути введені в дію до Євро-
2012. Українська сторона вже 
погодила будівництво двох 
переходів із трьох, запропо-
нованих польською сторо-
ною.” – повідомив 22 липня 
під час прес-конференції у 
Львові віце-прем’єр-міністр 
України Іван Васюник. Віце-
прем'єр-міністр Республіки 
Польща Гжегожа Схети-
на зазначив, що головним 
для Польщі під час Євро-
2012 буде перехід Корчова-
Краківець, до якого буде до-
ведено автостраду.

zik.com.ua

Radosław Sikorski chce no-
wych inwestycji. Przebywający 
22 lipca we Lwowie szef pol-
skiego MSZ zapowiedział wie-
loletnią modernizację polskich 
placówek dyplomatycznych. 
Zaznaczył, że nie pozwoli pol-
skim dyplomatom gnieździć 
się w byłych konsulatach ZSRR. 
Modernizacja jest potrzeb-
na dla wzrostu standardów 
bezpieczeństwa i standardów 
użytkowych placówek dyplo-
matycznych. Te budynki muszą 
też spełniać także NATO-wskie 
standardy bezpieczeństwa fi-
zycznego i informatycznego. 
Polska wydaje więcej wiz oby-
watelom Ukrainy niż wszyst-
kie konsulaty UE razem wzię-
te, więc zdaniem Sikorskiego 
nowoczesne placówki, muszą 
spełniać wymogi Schengen, ale 
też być miejscem przyjaznej, 
sprawnej obsługi dla sąsiadów.

Радослав Сікорський хоче 
нових інвестицій. Перебу-
ваючи 22 липня у Львові, 
керівник польського МЗС 
повідомив про те, що планує 
провести модернізацію поль-
ських дипломатичних пред-
ставництв. Міністр зазначив, 
що не дозволить польським 
дипломатам тіснитися в ко-
лишніх консульствах СРСР. 
Модернізація потрібна для 
зростання стандартів безпе-
ки і стандартів експлуатації 
приміщень. Ці приміщення 
повинні також виконувати 
стандарти НАТО з огляду 
на фізичну та інформаційну 
безпеку. Польща видає біль-
ше віз громадянам України, 
ніж усі консульства ЄС разом 
взяті. На думку Сікорсько-
го, сучасні представництва 
повинні виконувати вимоги 
Шенгену та бути місцем для 
приязного і чіткого обслуго-
вування.

tvn24.pl

ПРОФIЛАКТИКА! 
14.00 Програма передач
14.05 “Погода в Українi”
14.10 “Своїми очима”
14.30 “5 елемент”
15.00 “Час новин”
15.20 “Погода на курортах”
15.30 “Своїми очима”
16.00 “Час новин”
16.20 “Зверни увагу з Тетя-
ною Рамус”
16.30 “На межi”
17.00 “Час новин”
17.20 “Погода в Українi”
17.30 Програма “Територiя 
закону”
18.00 “Час новин”
18.25 “Погода на курортах”
18.30 “Хронiка дня”
18.45 “Київський час”
19.00 “Час новин” 
19.20 “Хронiка дня” 
19.25 “Новий час” 
20.30 “Час новин” 
21.00 “Час”
21.50 “Погода в Українi”
22.00 “Час новин”
22.15 “Бiзнес-час”
22.25 “Велика полiтика”
22.50 “Погода на курортах”

Понедiлок 
3 серпня

23.00 “Час новин”
23.20 “Бiзнес-час” 
23.30 “Час-Тайм” 
23.50 “Погода в Українi”
00.00 “Час новин”
00.15 “Час спорту”
00.25 “Погода на курортах”
00.30 “Автопiлот-новини”
00.40 “Рестораннi новини”
01.00 “Новий час” 
02.00 “Час новин” 
02.15 “Час-Тайм” 
02.30 “Погода на курортах”
02.35 “Велика полiтика” 
03.00 “Час”
03.40 “Час спорту” 
03.50 “Погода в Українi”
04.00 “Час новин”
04.13 “Хронiка дня” 
04.25 “Погода на курортах”
04.30 “Огляд преси” 
04.35 “Територiя закону”
05.00 “Час новин” 
05.15 “Час спорту” 
05.25 “Бiзнес-час” 
05.30 “Погода в Українi”
05.35 “Велика полiтика”

07.00 Кава або чай?
09.00, 13.00, 20.30, 02.30 
Новини.
09.10, 21.10, 01.10 Прогноз 
погоди.
19.15 Дитячий тележурнал.
09.30 “Неймовiрнi пригоди 
Марка Пегуса”. Т/с.
10.00, 18.15 “Алла та Ас”. Про-
грама для дiтей.
10.25, 10.55, 19.15, 19.45, 01.15, 
01.45 “У лабiринтi”. Т/с.
11.20, 16.20 Ми, ви, вони.
11.50 “Журавель i чапля”. Х/ф. 
12.45 Медичний тележурнал.
13.10, 21.15, 03.03 “Кревнi 
узи”. Т/с.
13.55, 03.45 “...З Мазурської 
ночi кабаре”.
14.10 “Банк не з цiєї Землi”. Т/с.
15.00 “Аквен Ельдорадо”. Т/с.
15.55, 00.30, 06.15 “Листи з 
барикад” Д/Ф.
16.50, 06.40 “Розповiдi вiтру й 
моря”. Тележурнал.
17.10, 21.00, 03.00 
“Квiтоведення”.

06.15 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.15 Великий виграш.
09.00 “Клуб “Сiдло”.
09.30 “Новi пригоди Текiлли та 
Бонеттi”.
10.35 “Зачарованi”.
11.30 “Шина” - пригодницький 
серiал, США.
12.30, 16.15 “Сабрина, маленька 
вiдьма”.
13.00 “Прийомна сiм’я”.
14.00 “Тещi”.
15.00 “Медянi роки”.
15.45 “Малколм у центрi уваги”.
16.50, 19.50 Подiї.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.
17.45 “Захисник”.
18.45 “Прийомний покiй”.
20.30 “Малановський i 
партнери”.
21.00 “Скарб Нiла” 
23.25 “Джо й Макс” 
01.30 “Закон мiста”.
02.40 Нагорода гарантується.
03.40 Заборонна камера.
05.10 Таємницi долi.

07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 20.30 
Новини.
09.10, 21.00 Прогноз погоди.
09.15 Чверть на дев’яту.
09.35 Мультсерiал
09.55 Будильник.

10.25 Англ. мова.
10.30 “Сiссi - молода 
iмператриця” - мелодрама, 
Австрiя, 1956.
12.20 Телемагазин.
13.10 Агробiзнес.
13.25 “Будинок парафiяльного 
священика”.
13.50 “Клан”.
14.15 “Школа розбитих 
сердець”.
15.05 “Польськi тварини в 
небезпецi”.
15.25 “Кандидат”.
16.15 “Чорнi хмари”.
17.10 Шосейнi велоперегони.
18.00 Телеекспрес.
18.25 “Ранчо”.
19.15 “Мода на успiх”.
19.45 Гаряча нiч.
20.00 Вечiрка. “Гарфилд i друзi”.
21.25 “Доказ неправди”
23.00, 00.10 “Детерминатор”.
23.55 Тележурнал.
01.05 “Шалако”
03.00 “Коджак”.

07.50 Телемагазин. 
08.20 “Златопольськi”. 
08.50 Зупинка “Робота”. 
09.05“Каспер”
09.35 “Радiостанцiя “Роско”.
10.05 “Кольори щастя”. 
11.05 “Попелюшка”. 
11.35 “Моя сiмейка”. 
12.10 “Флиппер”. 
13.00 “Магнум”. 
13.55 Телетурнiр. 
14.30 “Визнання шеф-кухарiв”.
15.00 Знаки часу. 
15.25 “Дочки Маклеода”. 
16.15 “M.A.S.H.”. 
16.50 “Будинок”
18.30 Локальна програма. 
18.55 “2”-манiя. 
19.10 “Мостовяки”. 
20.00 “Сорокарiчний”. 
21.05 “Час честi”. 
22.05 “Бандит”
23.45 Панорама. 
00.20 Фестиваль “Два береги”.
00.30 “Бренда Джонсон закри-
ває спр аву”.
01.20 “Iмперiя”
02.10 Вечiр мистецтв.

ПРОФIЛАКТИКА 
16.00, 19.50, 21.45 Погода.
16.05 Iндиго.
16.30 Студента потрiбно 
любити.
17.30 Вiкно в Америку.
17.55 Д/ф “Моя сусiдка 
куниця”.
18.55 Анонс передач /
вечiрнiй/.
19.00 Український вимiр.
19.30, 21.15 Дiловий свiт.
19.40, 21.30 Свiт спорту.
20.00 “Попередження” з М. 
Вереснем.
20.50 Ситуацiя.
21.00 Новини.
21.55 Д/ф “Життя 
Батькiвщинi - честь нiкому”.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00, 00.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.15 Погода.
23.20 Фiльм “Старий Луцьк”.
23.40 Телефiльм 
“Повнолiття”.
00.15 Iнтерактивний проект 
“Острiв скарбiв”.
01.20 Служба розшуку дiтей.
01.25 Т/с “Дякую, з дiтьми 
усе гаразд” 1с.
02.55, 05.50 Ситуацiя.
03.05 Худ. т/ф “Фатальнi 
дiаманти”.
04.55 Д/ф “Мамаєва свобода”.
05.20 Кiно.ua.

06.15, 04.30 Т/с “Циганське 
серце”.
07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30 
ТСН: “Телевiзiйна Служба 
Новин”.
07.05 М/с “Чiп i Дейл 
поспiшають на допомогу”.
07.45 “Шiсть кадрiв”.
08.05, 09.05 Х/ф “Принцеса 
на канiкулах”.
10.30, 18.10 Т/с “Широка 
рiка”.

12.05 Х/ф “Так буває”.
14.00 “Фестиваль “Нова 
хвиля” - Юрмала”.
17.10 “Караоке на майданi”.
19.25 “Погода”.
20.15 Т/с “Повороти долi”.
21.15 Х/ф “Червона спека” 
(2).
23.25 Х/ф “Вiзантiйська 
царiвна” (2).
01.55, 05.15 “Документ”.
02.55 Х/ф “Ультрафiолет” (2).

06.10, 00.30 Док.проект 
“Каскадери”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.10 
Новини.
07.10, 08.10, 08.50 “Ранок з 
Iнтером”.
08.45 М/с “Смiшарики”.
09.10 “Зрозумiти. Про-
бачити”.
10.00, 20.30 Т/с “Обручка”.
11.00 Т/с “Двi сторони однiєї 
Анни”.
12.10 “Позаочi”.
13.00 Х/ф “Жiнка, що не 
схильна до авантюр”.
15.10 Х/ф “Дiамантова рука”.
17.20 “Жди меня”.
19.00 Т/с “Двi сторони однiєї 
Анни”.
20.00, 01.30 “Подробицi”.
21.30 Т/с “Двi долi. Нове 
життя”. (2).
23.30 Док.проект “Вiн мiг 
бути першим. Драма космо-
навта Нелюбова”.
02.00 Т/с “Пiтбуль”. (2).
02.50 “Картата потата”.
03.20 “Знак якостi”.
04.40 “Ключовий момент”.
06.00 “Уроки тiтоньки Сови”.

05.25 Т/с “Петя Неперевер-
шений”.
06.10, 12.15 Т/с “Солдати”.
06.55, 07.35, 14.25 Т/с “Третя 
планета вiд сонця”.
07.15, 08.20, 19.15, 00.55 
Погода.
08.00, 08.35 Т/с “Триматися 
до кiнця”.
09.00 Х/ф “Час вище всього”.

10.55, 19.20 Т/с “Кадети”.
13.30 М/с “Веселi мелодiї”.
13.40 М/с “Сильвестр i 
Твиттi”.
14.00 М/с “Земля до початку 
часiв”.
14.20, 16.55 Teen Time.
15.20 Даєш, молодь!.
16.00 Т/с “Як сказав Джим”.
17.00, 20.15 Т/с “Татусевi 
дочки”.
17.55, 21.20 Т/с “Щасливi 
разом”.
19.00 Репортер.
19.10, 00.50 Спортрепортер.
22.55 Т/с “Загубленi-4” (2).
23.35 Камедi-клаб.
01.00 Служба розшуку дiтей.
01.05 Х/ф “Просто друзi”.
02.35 Т/с “Загубленi”.
03.20 Т/с “Точка Джи-3” (3).
03.40 Т/с “Бiднi мiльйонери”.
04.25 Т/с “У Фiладельфiї 
завжди сонячно”.

05.55 Служба розшуку дiтей.
06.00, 02.40 Факти.
06.15, 07.50 Дiловi факти.
06.25, 08.00, 09.00, 01.15, 03.10 
Погода.
06.30, 08.35 300 сек/год.
06.35 “Троє згори”. Т/с.
07.00 “Леся+Рома”. Т/с.
07.45, 08.45 Факти. Ранок.
07.55, 08.55, 12.55, 19.10, 01.05 
Спорт.
08.05 Каламбур.
09.05 “День залежностi”. Х/ф.
10.55 Козирне життя.
11.40 “Грозовi ворота”. 1 
ч. Х/ф.
12.45 Факти. День.
13.00 “Грозовi ворота”. 2 
ч. Х/ф.
16.30 “Рятуйте нашi душi”. 
Т/с.
17.35, 21.55 “Агент 
нацiональної безпеки”. Т/с.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25, 23.05 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
19.55 “Вулицi розбитих 
лiхтарiв-5”. Т/с.
21.00 “Сармат”. Т/с.
23.50 “Новий Амстердам”. 

Т/с.
00.50 Факти. Пiдсумок дня.
01.20 “Обман”. Х/ф (2).
03.15 “Справедливiсть”. Т/с.
03.55 “Нацiя прибульцiв: 
Темний горизонт”. Х/ф (2).
05.40 “Офiс-2”. Т/с.

04.55 “ТелеШанс”.
06.25 Т/с “Грейс у вогнi” (1).
06.50, 08.00, 18.00, 22.00 
“Вiкна-Новини”.
06.55, 08.10 “Бiзнес+”.
07.00, 00.45 Т/с “Вона написа-
ла убивство” (1).
08.35 Х/ф “Максим Пере-
пелиця” (1).
10.55 “Правила життя. 
Апокалiпсиси” (1).
11.50 Х/ф “Вас викликає 
Таймир” (1).
13.50 Х/ф “Кольє для 
Снiгової Баби” (1).
15.50 Х/ф “Нерозумна 
зiрка” (1).
18.10, 22.20 Т/с “Доктор 
Хаус” (2).
19.10 “У пошуках iстини. 
Серж Лифарь: трагедiя 
блудного сина”.
20.10 “Росiйськi сенсацiї. 
Таємне життя вождiв” (1).
21.30 Т/с “Кулагiн i партнери” (1).
23.20 “Фантастичнi iсторiї. 
Людина лiтаюча”.
00.20 “Вiкна-Спорт”.
01.40 Х/ф “Перемикаючи 
канали” (1).

концерт. Закриття фестивалю
16.00 Федеральний суддя
17.00 Подiї
17.20 Спортивнi подiї
17.25 Погода
17.30 Критична точка
18.00 Т/с "Колись прийде кохан-
ня" (мелодрама) (118 серiя)
19.00 Подiї
19.25 Спортивнi подiї
19.30 Прем'єра! Т/с "Висяки" 
(детектив) (28,29 серiї)
21.20 Х/ф "Метод Хiтча" (У.Смiт, 
Е.Мендес) (романтична комедiя) 
(Мегахiт щопонедiлка) 
23.45 Х/ф "Вбивцi на замiну" 
(бойовик)
01.45 Т/с "Висяки" (детектив) 
(26,27,28 серiї)
03.30 Подiї
03.50 Спортивнi подiї
03.55 Погода
04.00 Федеральний суддя
05.45 Мультфiльми

18.00 Телеекспрес.
20.15, 02.15 На добранiч 
малята.
20.55, 02.55 Спорт.
22.05, 04.00 “Двадцять рокiв 
пройшло...”. Цикл докумен-
тальний.
22.55, 04.40 “Дiвчата та удови”. 
Т/с.
23.50, 05.35 Хронiки XIV Поль-
ських мiжнародних грищ.
00.00, 05.50 Наш репортаж.
00.00 Сервiс IНФО вечiр.
07.00 Завершення дня.

06.00 Мультфiльми
06.30 Подiї
06.50 Погода
06.55 Критична точка
07.35 Срiбний апельсин
08.05 Прем'єра! Т/с "Висяки" 
(детектив) (21 серiя)
09.05 Т/с "Безмовний свiдок 2" 
(детектив)
10.10 Життєвi сенсацiї
11.00 Грошовi хвилини
12.00 Т/с "Колись прийде ко-
хання" (мелодрама) (117 серiя) 
13.00 Прем'єра сезону! "Нова 
хвиля в Юрмалi - 2009". Гала-



30 липня 20098 TV
10.50 "Росiйськi сенсацiї. 
Таємне життя вождiв" .
11.50 "Фантастичнi 
iсторiї. Людина лiтаюча".
12.50 "Битва 
екстрасенсiв".
13.50 "Документальний 
детектив. Страта перед 
об'єктивом".
14.35, 21.30 Т/с "Кулагiн i 
партнери" .
15.00 Т/с "Комiсар Рекс".
17.00 "Навколо свiту" .
18.10, 22.20 Т/с "Доктор 
Хаус" .
19.10 "Правила життя. 
Кредитне ярмо" .
20.15 "Росiйськi 
сенсацiї. Таємне життя 
фашистських вождiв" .
23.20 "Нез'ясовно, але 
факт".
00.35 "Вiкна-Спорт".
01.55 Х/ф "На жвавому 
мiсцi"

06.00 "Доброго ранку, 
Україно!".
06.00 Ранкова молитва.
06.10, 07.00, 08.00 
Новини.
06.15, 08.10 Спорт.
06.20 Аграрна країна.
06.25, 07.20, 08.15 По-
года.
06.40, 08.20 Православ-
ний календар.
07.10 Cпорт.
07.15 Ера бiзнесу.
08.35 Pivot Point.
08.45 Дитяча програма 
"Добре слово".
09.00 Анонс передач /
ранковий/.
09.05, 12.10, 15.10, 19.30, 
21.15 Дiловий свiт.
09.15, 15.20, 19.45, 21.45, 
22.35 Погода.
09.25 М/с "Клiффорд" 
1,2 с.
10.30, 15.30, 22.30 Служ-
ба розшуку дiтей.
11.00 Життя триває... 
Дайджест.
11.20 Т/с "У серцi океа-
ну" 14с.
12.00, 14.50, 20.50 
Ситуацiя.
12.20, 19.00 Український 
вимiр.
13.05 Фольк-music.
14.00 Муз. ua.
14.25 Вихiднi по-
українськи.
15.00, 21.00 Новини.
15.40 М/с "Воїн 
Редволла"2с.
16.05 Т/с "У серцi океа-
ну" 15с.
16.35 Iндиго.
17.05 Унiверситет куль-
тури - новий формат.
17.50 Д/ф "Версiя 2". 
Фiльм 1,2.
18.55 Анонс передач /
вечiрнiй/.
19.40, 21.30 Свiт спорту.
19.50 Д/с "Прекраснi 
розуми"2с.
22.00 Вiдкрита зона.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, 
Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.10 Фiльм вiдкриття 
"Почаїв".
00.15 Iнтерактивний 

дiтей.
01.05 Х/ф "Франкенш-
тейн звiльнений" .
02.25 Т/с "Загубленi".
03.10 Т/с "Точка Джи-3" .
03.35 Т/с "Бiднi 
мiльйонери".
04.20 Т/с "У Фiладельфiї 
завжди сонячно".

05.55 Служба розшуку 
дiтей.
06.00, 02.50 Факти.
06.15, 07.50 Дiловi 
факти.
06.25, 08.00, 09.00, 01.15, 
03.15 Погода.
06.30, 08.35 300 сек/год.
06.35 "Троє згори". Т/с.
07.00, 10.10 "Леся+Рома". 
Т/с.
07.45, 08.45 Факти. 
Ранок.
07.55, 08.55, 12.55, 19.10, 
01.05 Спорт.
08.05 Каламбур.
09.05, 16.30 "Рятуйте 
нашi душi". Т/с.
10.50 Про-Ziкаве.ua.
11.25 "Херувим". Т/с.
12.45 Факти. День.
13.15 "Втеча з 
в'язницi-3". Т/с.
14.10, 19.55 "Вулицi роз-
битих лiхтарiв-5". Т/с.
15.10, 20.55 "Сармат". 
Т/с.
17.30, 21.55 "Агент 
нацiональної безпеки". 
Т/с.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25, 23.05 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
23.50 "Новий Амстер-
дам". Т/с.
00.50 Факти. Пiдсумок 
дня.
01.20 "Пацiєнт 14". Х/ф .
03.20 "Справедливiсть". 
Т/с.
04.05 "Нацiя прибульцiв: 
Внутрiшнiй ворог". Х/ф .
05.45 "Офiс-2". Т/с. 
Фiнал.

04.55 "ТелеШанс".
06.25 Т/с "Грейс у вогнi" .
06.50, 08.00, 18.00, 22.00 
"Вiкна-Новини".
06.55, 08.10 "Бiзнес".
07.00, 00.45 Т/с "Вона 
написала убивство" .
08.35 Х/ф "Версiя пол-
ковника Зорiна" .

на площi у Свято-
Успенськiй Почаївськiй 
Лаврi.
12.10 "Знак якостi". 
Паштет з курячою 
печiнкою.
13.00 Т/с "Невiдкладна 
допомога".
14.00 "Модний вирок".
15.00 Т/с "Крiт-2".
16.00 Т/с "Каменська-3".
17.00 "Зрозумiти. Про-
бачити".
18.20, 04.40 "Судовi 
справи".
19.00 Т/с "Двi сторони 
однiєї Анни".
20.00, 02.10 "Подробицi".
20.30 Т/с "Обручка".
21.30 Т/с "Двi долi. Нове 
життя". .
23.40 Док.проект 
"Загибель iмперiї. 
Вiзантiйський урок".
02.30 Телевiзiйна служба 
розшуку дiтей.
02.35 Т/с "Пiтбуль". .
03.20 "Знак якостi".
05.30 "Ключовий мо-
мент".

05.15 Т/с "Петя Непере-
вершений".
06.00, 12.15 Т/с "Сол-
дати".
06.40, 07.20, 14.25 Т/с 
"Третя планета вiд 
сонця".
07.10, 08.20, 19.15, 00.55 
Погода.
07.45, 19.00 Репортер.
08.00, 08.35 Т/с "Трима-
тися до кiнця".
09.00 Х/ф "Божевiльна 
ферма".
11.00, 19.20 Т/с "Кадети".
13.30 М/с "Веселi 
мелодiї".
13.40 М/с "Сильвестр i 
Твиттi".
14.00 М/с "Земля до по-
чатку часiв".
14.20, 16.55 Teen Time.
15.20 Даєш, молодь!.
16.00 Т/с "Як сказав 
Джим".
17.00, 20.15 Т/с "Татусевi 
дочки".
17.55, 21.20 Т/с "Щасливi 
разом".
19.10, 00.50 Спортре-
портер.
22.55 Т/с "Загубленi-4" .
23.35 Камедi-клаб.
01.00 Служба розшуку 

проект "Острiв скарбiв".
01.20, 03.00 Служба роз-
шуку дiтей.
01.25 Т/с "Дякую, з 
дiтьми усе гаразд" 3с.
03.05, 04.15, 05.50 
Ситуацiя.
03.15 Д/ф "Версiя 2". 
Фiльм 1,2.
04.25 Д/ф "Dum Spiro 
Spero".
04.50 Мiжнародний 
конкурс-фестиваль 
молодих талантiв 
"Кримськi хвилi".
05.25 Життя триває... 
Дайджест.

06.10 "Служба розшуку 
дiтей".
06.15, 03.55 Т/с "Циган-
ське серце".
07.00, 08.00, 09.00, 
17.00, 19.30, 03.15 ТСН: 
"Телевiзiйна Служба 
Новин".
07.05 М/с "Чiп i Дейл 
поспiшають на допо-
могу".
07.45, 11.50 "Шiсть 
кадрiв".
08.05, 13.05 Т/с "Район 
Беверлi-Гiллз".
09.20, 20.15 Т/с "Поворо-
ти долi".
10.20, 18.10 Т/с "Широка 
рiка".
12.10, 04.40 Т/с "Дiвчата 
Гiлмор".
14.05 Т/с "Район Мел-
роуз".
15.05 Т/с "Усi жiнки - 
вiдьми".
16.00 Т/с "Не родись 
вродлива".
17.10, 05.25 Т/с "Атлан-
тида".
19.25 "Погода".
21.15 Х/ф "Таксi" .
23.10, 01.50 Т/с "Секс i 
мiсто" .
23.50 Х/ф "Скелелаз" .
02.20 Т/с "Битви соне-
чок".

06.10, 01.10 Док.проект 
"Каскадери".
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
18.05 Новини.
07.10, 08.10, 08.50 "Ранок 
з Iнтером".
08.45 М/с "Смiшарики".
09.30 Патрiарша 
Божественна Лiтургiя 

19.10, 00.50 Спортре-
портер.
23.00 Т/с "Загубленi-4" .
23.40 Камедi-клаб.
01.05 Х/ф "Смажена 
картопля" .
02.30 Т/с "Загубленi".
03.15 Т/с "Точка Джи-3" .
03.40 Т/с "Бiднi 
мiльйонери".
04.25 Т/с "У Фiладельфiї 
завжди сонячно".

06.00, 02.40 Факти.
06.15, 07.50 Дiловi 
факти.
06.25, 08.00, 09.00, 01.10, 
03.05 Погода.
06.30, 08.35 300 сек/год.
06.35 "Троє згори". Т/с.
07.00, 10.10 "Леся+Рома". 
Т/с.
07.45, 08.45 Факти. 
Ранок.
07.55, 08.55, 12.55, 19.10, 
01.00 Спорт.
08.05 Каламбур.
09.05, 16.30 "Рятуйте 
нашi душi". Т/с.
10.50 Про-Ziкаве.ua.
11.30 "Херувим". Т/с.
12.45 Факти. День.
13.10 "Загубленi-3". Т/с. 
Фiнал.
14.05, 19.55 "Вулицi роз-
битих лiхтарiв-5". Т/с.
15.10, 20.55 "Сармат". 
Т/с.
17.30, 21.55 "Агент 
нацiональної безпеки". 
Т/с.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25, 23.00 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
23.50 "Новий Амстер-
дам". Т/с.
00.45 Факти. Пiдсумок 
дня.
01.15 "Фальшивка". Х/ф .
03.10 "Справедливiсть". 
Т/с.
03.55 "Нацiя прибульцiв: 
Тiло i душа". Х/ф .
05.35 "Офiс-2". Т/с.

04.55 "ТелеШанс".
06.25 Т/с "Грейс у вогнi" .
06.50, 08.00, 18.00, 22.00 
"Вiкна-Новини".
06.55, 08.10 "Бiзнес".
07.00, 01.00 Т/с "Вона 
написала убивство" .
08.35 Х/ф "Особистої 
безпеки не гарантую" .

07.00, 21.30, 01.45 "Один 
день"
07.35, 06.10 "Вiдкритий 
свiт: Бенкет хижакiв"
08.45 Далекi родичi
09.15 "33 квадратних 
метри"
09.50, 14.00, 00.00 Т/с 
"Зоряна брама" 
11.00, Т/с "Полювання 
на генiя" 
12.00, 19.25 Т/с "Сол-
дати" 
16.00 Х/ф "Тепер мiй хiд" 
19.10 "Один день. 
Новини"
22.00 Х/ф "Листiвки iз 
краю безоднi" 
01.00, 06.00 "Один день. 
Спорт"
01.15 Автомобiльна про-
грама "Екiпаж"
02.10 "Нiчне життя"

06.10, 00.40 Док.проект 
"Каскадери".
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
18.00 Новини.
07.10, 08.10, 08.50 "Ранок 
з Iнтером".
08.45 М/с "Смiшарики".
09.10, 17.00 "Зрозумiти. 
Пробачити".
10.00, 20.30 Т/с "Об-
ручка".
11.00, 19.00 Т/с "Двi сто-
рони однiєї Анни".
12.10 "Знак якостi". 
Харчовi контейнери.
13.00 Т/с "Невiдкладна 
допомога".
14.00 "Модний вирок".
15.00 Т/с "Крiт-2".
16.00 Т/с "Каменська-3".
18.20, 03.50 "Судовi 
справи".
20.00, 01.40 "Подробицi".
21.30 Т/с "Двi долi. Нове 
життя".
23.40 Док.проект "За-
секречений герой".
02.10 Телевiзiйна служба 
розшуку дiтей.
02.15 Т/с "Пiтбуль". .
03.00 "Знак якостi".
04.30 "Ключовий мо-
мент".
06.00 "Уроки тiтоньки 
Сови".

05.15 Т/с "Петя Непере-
вершений".
06.00, 12.10 Т/с "Сол-
дати".
06.40, 07.20, 14.25 Т/с 
"Третя планета вiд 
сонця".
07.10, 08.20, 19.15, 00.55 
Погода.
07.45, 19.00 Репортер.
08.00, 08.35 Т/с "Трима-
тися до кiнця".
09.00 Х/ф "Просто 
друзi".
10.55, 19.20 Т/с "Кадети".
13.30 М/с "Веселi 
мелодiї".
13.40 М/с "Сильвестр i 
Твиттi".
14.00 М/с "Земля до по-
чатку часiв".
14.20, 16.55 Teen Time.
15.20 Даєш, молодь!.
16.00 Т/с "Як сказав 
Джим".
17.00, 20.15 Т/с "Татусевi 
дочки".
18.00, 21.20 Т/с "Щасливi 
разом".

23.00, 00.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.15 Погода.
23.20 Вiд першої особи.
23.45 Фiльм "Житiя свя-
тих "Ангел мiж братiї. 
Iов.".
00.10 Служба розшуку 
дiтей.
00.15 Iнтерактивний 
проект "Острiв скарбiв".
01.20, 03.00 Служба роз-
шуку дiтей.
01.25 Т/с "Дякую, з 
дiтьми усе гаразд" 2с.
03.05, 04.35, 05.50 
Ситуацiя.
03.15 Х/ф "Принц та 
жебрак".
04.45 Громадська варта.
05.00 Право на захист.
05.25 Життя триває... 
Дайджест.

06.10 "Служба розшуку 
дiтей".
06.15, 04.10 Т/с "Циган-
ське серце".
07.00, 08.00, 09.00, 
17.00, 19.30, 03.25 ТСН: 
"Телевiзiйна Служба 
Новин".
07.05 М/с "Чiп i Дейл 
поспiшають на допо-
могу".
07.45, 11.50 "Шiсть 
кадрiв".
08.05 Т/с "Район 
Беверлi-Гiллз".
09.20, 20.15 Т/с "Поворо-
ти долi".
10.20, 18.10 Т/с "Широка 
рiка".
12.10, 04.40 Т/с "Дiвчата 
Гiлмор".
13.05 Т/с "Район 
Беверлi-Гiллз.
14.05 Т/с "Район Мел-
роуз".
15.05 Т/с "Усi жiнки - 
вiдьми".
16.00 Т/с "Не родись 
вродлива".
17.10, 05.25 Т/с "Атлан-
тида".
19.25 "Погода".
21.15 Х/ф "Скелелаз" .
23.40, 02.05 Т/с "Секс i 
мiсто" .
00.10 Х/ф "Червона 
спека".
02.35 Т/с "Битви соне-
чок".

06.00 "Доброго ранку, 
Україно!".
06.00 Ранкова молитва.
06.10, 07.00, 08.00 
Новини.
06.15, 08.10 Спорт.
06.20 Аграрна країна.
06.25, 07.20, 08.30 По-
года.
06.40, 08.35 Православ-
ний календар.
07.10 Cпорт.
07.15 Ера бiзнесу.
07.35 Будiвельний май-
данчик.
08.15 Рейтингова пано-
рама.
08.45 Дитяча програма 
"Добре слово".
09.00 Анонс передач /
ранковий/.
09.05, 12.10, 15.10, 19.30, 
21.15 Дiловий свiт.
09.15, 15.20, 19.45, 21.45, 
22.45 Погода.
09.20 "Попередження" з 
М. Вереснем.
10.05 Автоакадемiя.
10.35, 15.30 Служба роз-
шуку дiтей.
11.00 Життя триває... 
Дайджест.
11.20 Мiжнародний 
конкурс-фестиваль 
молодих талантiв 
"Кримськi хвилi".
12.00, 20.50 Ситуацiя.
12.20, 19.00 Український 
вимiр.
13.00 Тетяна Цимбал 
представляє: "Лiнiя 
долi".
13.35 Здоров'я.
14.25 Експерти дозвiлля.
15.00, 21.00 Новини.
15.40 М/с "Воїн Редвол-
ла" 1с.
16.05 Т/с "У серцi океа-
ну" 14с.
16.35 Iндиго.
17.05 Д/ф "У тiнi 
динозаврiв" 1,2 с.
18.55 Анонс передач /
вечiрнiй/.
19.40, 21.30 Свiт спорту.
19.50 Д/с "Прекраснi 
розуми"1с.
22.00 Громадська варта.
22.20 Право на захист.
22.55 Трiйка, Кено, 
Максима.

Вiвторок,
4 серпня

06.00, 05.45 
Мультфiльми
06.30, 17.00, 19.00, 03.30 
Подiї
06.50, 17.20, 19.25, 03.50 
Спортивнi подiї
06.55, 17.25, 03.55 Погода
07.00, 17.30 Критична 
точка
07.40 Срiбний апельсин
08.05, 19.30, 02.00 Т/с 
"Висяки" 
09.05, 04.45 Т/с "Безмов-
ний свiдок 2" 
10.10, 15.30 Т/с "Моя 
прекрасна няня" 
11.00 Грошовi хвилини
12.00, 18.00 Т/с "Колись 
прийде кохання" 
13.00 Х/ф "Метод Хiтча" 
16.00, 04.00 Федераль-
ний суддя
21.20 Х/ф "Танкер 
"Танго" 
00.00 Х/ф "Жах iз 
безоднi"

06.00 Програма передач
06.01, 18.45 "Київський 
час"
06.10, 13.20, 15.20, 18.25, 
22.50, 00.25, 02.30, 04.25 
"Погода на курортах"
06.20 "Напередоднi"
06.30, 07.30, 08.20, 00.15, 
03.40, 05.15 "Час спорту"
06.35, 07.45, 08.50, 10.55, 
04.30 "Огляд преси"

07.00 "Кава або чай".
09.00, 13.00, 20.30, 02.30, 
06.50 Новини.

06.15 Вставай! Граємо!.
07.00 "Новини Полсат".
08.15 Великий виграш.
09.00 "Клуб "Сiдло".
09.30 "Новi пригоди 
Текiлли та Бонеттi".
10.35 "Зачарованi".
11.30 "Шина".
12.30, 16.15 "Сабрина, 
маленька вiдьма"
13.00 "Прийомна сiм'я".
14.00 "Тещi".

07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 20.30 
Новини.
09.10, 21.00 Прогноз 
погоди.
09.15 Чверть на дев'яту.
09.30, 10.30 Мультсерiал
09.55 Дитсадок "1".
10.20 Англ. мова.
10.55 "На високiй хвилi".
11.30 "Дон Маттео".
12.25 Телемагазин.
13.10 Агробiзнес.
13.20 "Будинок 
парафiяльного свяще-
ника".
13.45 "Клан".
14.10 "Школа розбитих 
сердець".
15.00 Мандрiвник.
15.30 Усi, хто бачив, усi, 
хто знає.
16.10 "Переїзди".
17.10, 18.20 Шосейнi 
велоперегони.
18.00 Телеекспрес.
19.15 "Мода на успiх".
19.45 Гаряча нiч.
20.00 Вечiрка.
21.25 "Фiктивний 
шлюб" - комедiя, 
Великобританiя-РП, 
1991.
23.00 "Випадковий 
свiдок" - трилер, США, 
2006. Вона не знала, що 
в багажнику машини, 
яка зштовхнувся з її 
автомобiлем, вже був 
труп.

07.45 Телемагазин.
08.15 "Златопольськi".
08.45 Репортаж.
09.10 Мультсерiал.
09.30 "Радiостанцiя 
"Роско".
10.00 "Кольори щастя".
11.00 "Попелюшка".
11.30 "Моя сiмейка".
12.10 "Флиппер".
13.00 "Магнум".
13.55 Телетурнiр.
14.25 "З висоти пташи-
ного польоту".
15.25 "Дочки Маклеода".
16.15 "М.A.S.H."
16.55 "Будинок".
18.30 Локальна про-
грама.
18.55 "2"-манiя.
19.10 "Мостовяки".
20.05 "Тюльпан"
21.05 "Танцюристи"
22.00 "Полоненi серця" 
- трилер, Канада, 2005. 
Хто i навiщо викрав 
нового спiвробiтника?
23.30 Фестиваль "Два 
береги".
23.45 Панорама.
00.20 "8 миля" - дра-
ма, США-ФРН, 2002. 
Аматорам хiп-хопу та 
Еминема присвячується.
02.20 "Росiйська систе-
ма юстицiї" - док.фiльм, 
ФРН, 2006.

07.00, 21.30, 02.00 "Один 
день".
07.35, 06.10 "Вiдкритий 
свiт: Акула мако".
08.45 "ОСП-студiя".
09.40, 01.00 Д/п "Гiд по 
країнах свiту".
11.00, 18.10 Т/с "Полю-
вання на генiя" .
12.00, 19.25 Т/с "Сол-
дати" .
14.00, 00.00 Т/с "Зоряна 
брама" .
16.10 Х/ф "Жало".
19.10 "Один день. Но-
вини".
22.00 Х/ф "Тендер" .
00.50, 06.00 "Один день. 
Спорт".
02.25 "Телеформат".
03.10 "Нiчне життя".

У ролях: Сильвестр Сталлоне, 
Джон Лiтгоу, Майкл Рукер, Пол 
Вiнфiлд 
Бойовик, США, 1993

У горах пiсля снiгової лавини 
загубилися п'ятеро людей. На 
пошуки вирушає один з найкра-
щих альпiнiстiв - Гейб Вокер. 
Несподiвано вiн усвiдомлює, 
що його навмисне заманили 
в гори для виконання iншого 
завдання. Тепер очевидно, що 
Гейб стане небажаним свiдком, 
якого позбудуться без вагань...

21.15 Х/ф "Скелелаз" 1+1

Середа, 
5 серпня

06.00 Програма передач
06.01, 18.45 "Київський 
час"
06.10, 10.20, 13.20, 15.20, 
18.25, 22.50, 00.25, 
02.30, 04.25 "Погода на 
курортах"
06.20 "Напередоднi"
06.30, 07.30, 08.20, 00.15, 
03.40, 05.15 "Час спорту"
06.35, 07.45, 08.50, 10.55, 
04.30 "Огляд преси"
06.40, 07.50, 00.30 
"Автопiлот-новини"
06.50, 11.20, 15.30 
"Зверни увагу з Тетяною 
Рамус"
07.00, 08.30, 23.30, 02.15 
"Час-Тайм"
07.20, 08.10, 22.15, 23.20, 
05.25 "Бiзнес-час"
07.40, 09.20, 12.20, 14.20, 
16.20, 17.20, 21.50, 23.50, 
03.50, 05.30 "Погода в 
Українi"
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 20.30, 
23.00, 02.00, 05.00 "Час 
новин"
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 
"Спiльний проект 5 ка-
налу та iнформацiйного 
агентства Унiан "Прес-
конференцiї у прямому 
ефiрi"
13.30, 14.30 "5 елемент"
16.30 "Арсенал"
17.30, 04.35 "Територiя 
закону"

06.00, 05.45 
Мультфiльми
06.30, 17.00, 19.00, 03.30 
Подiї
06.50, 17.20, 19.25, 03.50 
Спортивнi подiї
06.55, 17.25, 03.55 Погода
07.00, 17.30, 03.00 Кри-
тична точка
07.40 Срiбний апельсин
08.05, 19.30 Т/с "Висяки" 
09.05, 04.45 Т/с "Безмов-
ний свiдок 2" 
10.10, 15.00 Т/с "Моя 
прекрасна няня" 
11.00 Грошовi хвилини
12.00, 18.00 Т/с "Колись 
прийде кохання" 
13.00 Т/с "Я - сищик" 
16.00, 04.00 Федераль-
ний суддя
20.25 Футбол. Лiга 
Чемпiонiв. "Тiмiшоара" 
(Румунiя) - "Шахтар" 
(Донецьк)
22.30 Х/ф "Влада страху" 
01.00 Х/ф "Танкер 
"Танго" 

07.00 "Кава або чай".
09.00, 13.00, 21.10, 02.30, 
06.50 Новини.
09.10, 21.05, 01.00 Про-
гноз погоди.
09.15 Дитячий теле-
журнал.
09.35 "Детективи на 
вiдпочинку". Т/с.
10.05, 18.15 "Одиничка".
10.30, 11.00, 19.15, 
19.45, 01.15, 01.45 "У 
лабiринтi". Т/с.
11.25, 18.45 Розмова по 
сутi.
11.50 "Зроблено в 
Польщi". Телетурнiр.
12.15, 17.25 "Мистецтво 
яке зветься образотвор-
чим". Цикл репортажiв.
12.35 "Книжкова мiль". 
Тележурнал.
12.45, 23.50, 06.20 
Хронiки XIV Польських 
мiжнародних грищ.
13.10, 21.15, 03.00 
"Кревнi узи". Т/с.
14.00 "Вiдеотека дорос-
лої людини".
14.25, 14.50 "Щасливий 
випадок". Т/с.
15.20 Мiнi шанс.
16.10 "Обороннi замки 
Мови Посполитої". 
Репортаж.
16.30 "Ласкаво про-
симо до Кракова". Цикл 
репортажiв.
16.35 "Граючи фоль-
клор".
17.10, 18.20, 21.00 
"Квiтоведення". 
18.00 Телеекспрес.
20.15, 02.05 "На добранiч 
малята".
20.55, 02.55 Спорт.
22.10, 03.45 Тиждень 
Польщi.
22.55, 04.25 "Бiла 
вiзитка". Т/с.
00.05, 05.25 "I зрадни-
цтво". Д/ф.
01.05 Сервiс- IНФО 
вечiр.
06.30 Невiдкритi скарби.
07.00 Завершення дня.

06.15 Вставай! Граємо!.
07.00 "Новини Полсат".
08.15 Великий виграш.
09.00 "Клуб "Сiдло".
09.30 "Новi пригоди 
Текiлли та Бонеттi".

07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 20.30 
Новини.
09.10, 16.10, 21.05 Про-
гноз погоди.
09.15 Чверть на дев'яту.
09.35, 10.25 Мультсерiал.
09.55 Для дiтей.
10.15 Англ. мова.
10.50 "На високiй хвилi".
11.20 "Дон Маттео".
12.25 Телемагазин.
13.10 Агробiзнес.
13.25 "Будинок 
парафiяльного свяще-
ника".
13.50 "Клан".
14.15 "Школа розбитих 
сердець".
15.05 "Ейфелева вежа".
15.30 Рай.
16.10 "Зникла".
17.10, 18.20 Шосейнi 
велоперегони.
18.00 Телеекспрес.
19.15 "Мода на успiх".
19.40 Гаряча нiч.
20.00 Вечiрка.
21.20 "Виверти розуму" 
- трилер, Канада, 2006. 
Вiн хоче сховати її в 
психушцi та вiдiбрати 
грошi?.
23.10 "Лауро, вiдлiк часу 
почався".

07.50 Телемагазин.
08.20 "Златопольськi".
08.50 Знаки часу.
09.10 Мультсерiал.
09.35 "Радiостанцiя 
"Роско".
10.00 "Кольори щастя".
11.05 "Попелюшка".
11.35 "Моя сiмейка".
12.10 "Флиппер".
13.00 "Магнум".
13.55 Телетурнiр.
14.25 "Неприборкана 
Майорка" - док.фiльм, 
Великобританiя.
15.25 "Дочки Маклеода".
16.15 "M.A.S.H.".
16.45 "Вiдсутня 
ланка" - США, 1988. 
Австралопiтека витис-
нула людина.
18.30 Локальна про-
грама.
19.10 "Мостовяки".
20.05 "Тюльпан".
21.05 "Доктор Хауз".
22.00 "Партнери в 
дiї" - бойовик, США, 
2002. Хлопчик допо-
магає колишньому 
полiцейському.
23.45 Панорама.
00.20 "Очi Анжели".
01.15 "Чотири пори 
року" - США, 1981. Що 
робити якщо друг кинув 
дружину та оженився на 
молоденькiй.

Голлівудська актриса Сюзана 
Вейл не витримала випро-
бування славою. Алкоголь і 
наркотики стають її кращи-
ми друзями, кар'єра валить-
ся і життя несеться під скіс. 
У якийсь момент Ситуація 
ускладнюється проблемами 
в особистому житті, але ге-
роїня знаходить у собі сили 
сприймати її з іронією і, 
пройшовши курс лікування 
в клініці, Сьюзен виходить 
повна рішучості реанімува-
ти свою кар'єру ...

США, 1990, драма

22.00 Х/ф "Листiвки  
iз краю безоднi" К1

06.40, 07.50, 00.30 
"Автопiлот-новини"
06.50, 11.20, 16.20 
"Зверни увагу з Тетяною 
Рамус"
07.00, 08.30, 23.30,  "Час-
Тайм"
07.20, 08.10, 22.15, 23.20, 
05.25 "Бiзнес-час"
07.40, 09.20, 12.20, 14.20, 
17.20, 21.50, 23.50, 03.50, 
05.30 "Погода в Українi"
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 20.30, 
23.00, 02.00, 05.00 "Час 
новин"
09.30, 10.20, 11.30, 12.30 
"Спiльний проект 5 ка-
налу та iнформацiйного 
агентства Унiан "Прес-
конференцiї у прямому 
ефiрi"
13.30, 14.30 "5 елемент"
15.30 "Не перший по-
гляд" 
16.30 "Мотор-ТБ"
17.30, 04.35 "Особливо 
небезпечно"
18.30, 19.20, 04.13 
"Хронiка дня"
19.00, 22.00, 00.00, 04.00 
"Час новин" (росiйською 
мовою)
19.25, 01.00 "Новий час"
21.00, 03.00 "Час"
22.25, 02.35, 05.35 "На-
родний контроль"
00.40 "Смачнi подорожi"

09.10, 21.10, 01.15 Про-
гноз погоди.
09.15 Дитячий теле-
журнал.
09.30 "Неймовiрнi при-
годи Марка Пегуса". Т/с.
09.55, 18.15 "Домиси". 
Програма для дiтей.
10.25, 10.55, 19.15, 
19.45, 01.15, 01.45 "У 
лабiринтi". Т/с.
11.20 "Молодi творцi 
майстрам". Докумен-
тальний цикл.
11.45 "Велике кохання 
Бальзака". Т/с.
12.45, 23.30 Хронiки XIV 
Польських мiжнародних 
грищ.
13.10, 21.15, 03.03 
"Кревнi узи". Т/с.
14.00 "Двадцять рокiв 
пройшло...". Цикл до-
кументальний.
14.45 "Дiвчата та удови". 
Т/с.
15.40 "...От це фести-
валь". Концерт.
16.40 Наш репортаж.
17.10, 18.20, 21.00, 03.00 
"Квiтоведення".
18.00 Телеекспрес.
20.15, 02.15 "На добранiч 
малята".
20.55, 02.55 Спорт.
22.10, 00.10, 04.00 
"Вiдеотека дорослої 
людини".
22.35, 23.00, 04.25, 04.50 
"Щасливий випадок". 
Т/с.
23.45 "Люблю тебе 
Польща". 
00.05 Сервiс-IНФО 
вечiр.
05.20 Снiданок на полу-
денок.
06.15 "Способи 
здоров'я". Тележурнал.
06.30 "Зроблено в 
Польщi". Телетурнiр.
07.00 Завершення дня.

15.00 "Медянi роки".
15.45 "Малколм у центрi 
уваги".
16.50, 19.50 Подiї.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.
17.45 "Захисник".
18.45 "Прийомний 
покiй".
20.30 "Малановський i 
партнери".
21.00 "Аламо" - 
iсторична драма, США, 
2004. Американська 
"Брестська фортеця".
00.05 "С.S.I."
02.05 "Границя ризику" 
- трилер, Iспанiя, 1997. 
Хто стане черговою 
жертвою вбивцi?
03.45 Нагорода гаран-
тується.
04.45 Таємницi долi.
05.45 Заборонна камера.

00.45 Роджер Далтри 
в гостросюжетному 
фiльмi "Маквайкар" - 
Великобританiя, 1980. 
Пiсля втечi знадобилися 
грошi, що виїхати iз 
країни.
02.35 Позначення.

10.50 "Правила життя. 
Кредитне ярмо" .
11.55 "Паралельний 
свiт".
12.55 "Слiдство вели. 
Льонька Пантелєєв - на-
льотчик №1" .
13.55 "Документальний 
детектив. Чиста афера".
14.35, 21.30 Т/с "Кулагiн i 
партнери" .
15.00 Т/с "Комiсар Рекс".
17.00 "Навколо свiту" .
18.10, 22.20 Т/с "Доктор 
Хаус" .
19.10 "Зiркове життя. 
Обранцi зiрок".
20.10 "Слiдство вели. 
Станцiя "Смерть".
23.20 "Фантастичнi 
iсторiї. Перст долi".
00.20 "Вiкна-Спорт".
01.40 Х/ф "Справа "стро-
катих"

18.30, 19.20, 04.13 
"Хронiка дня"
19.00, 22.00, 00.00, 04.00 
"Час новин" 
19.25, 01.00 "Новий час"
21.00, 03.00 "Час"
22.25, 02.35, 05.35 "Ре-
зонанс"
00.40 "Рестораннi 
новини"

10.35 "Зачарованi".
11.30 "Шина".
12.30, 16.15 "Сабрина, 
маленька вiдьма".
13.00 "Прийомна сiм'я".
14.00 "Тещi".
15.00 "Медянi роки".
15.45 "Малколм у центрi 
уваги".
16.50, 19.50 Подiї.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.
17.45 "Захисник" - 
серiал, США, 2006.
18.45 "Прийомний 
покiй".
20.30 "Малановський i 
партнери".
21.00 "Свiт за 
сiмейством Кепських".
22.05 "Невдаха" - 
комедiя, США, 2000. 
Навiть у невдах теж є 
право на щастя.
23.10 "Алло, Ганс".
02.10 Нагорода гаран-
тується.
03.10 Заборонна камера.
04.10 Таємницi долi.

00.50 Хелен Мир-
рен в iсторичнiй 
драмi "Єлизавета I" - 
Великобританiя, 2005.
02.35 Позначення.
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23.10 Погода.
23.15 Вiд першої особи.
00.10 Служба розшуку 
дiтей.
00.15 Iнтерактивний 
проект"Острiв скарбiв".
01.20, 03.30 Служба роз-
шуку дiтей.
01.25 ХVI Мiжнародний 
фестиваль цирку в 
Массi.
02.30 Д/ф "Google: мис-
ляча машина".
03.20, 05.50 Ситуацiя.
03.35 Д/ф "Моя сусiдка 
куниця".
04.30 Вiдкрита зона.
04.55 "Надвечiр'я" з Т. 
Щербатюк.
05.25 Життя триває... 
Дайджест.

06.05 "Служба розшуку 
дiтей".
06.10, 03.45 Т/с "Циган-
ське серце".
07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 
19.30 ТСН: "Телевiзiйна 
Служба Новин".
07.05 М/с "Чiп i Дейл 
поспiшають на допо-
могу".
08.05, 13.05 Т/с "Район 
Беверлi-Гiллз".
09.20 Т/с "Повороти 
долi".
10.20, 18.10 Т/с "Широка 
рiка".
11.50 "Шiсть кадрiв".
12.10, 04.35 Т/с "Дiвчата 
Гiлмор".
14.05 Т/с "Район Мел-
роуз".
15.05 Т/с "Усi жiнки - 
вiдьми".
16.00 Т/с "Не родись 
вродлива".
17.10, 05.20 Т/с "Атлан-
тида".
19.25 "Погода".
20.15 Х/ф "Колишнi".
21.15 Х/ф "Повiтряна 
тюрма" .
23.45, 02.25 Т/с "Секс i 
мiсто" .
00.15 "Наша Russia".
00.50 Х/ф "Небезпечний 
Бангкок" .
02.55 Т/с "Битви сонечок".

06.10, 00.40 Док.проект 
"Каскадери".
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
18.05 Новини.

06.50 Новини.
09.10, 21.05, 01.10 Про-
гноз погоди.
09.15 Програма для 
дiтей.
09.30 "Детективи на 
вiдпочинку". Т/с.
10.00, 18.15 "Будильник".
10.30, 10.55, 19.05, 
19.40, 01.15, 01.45 "У 
лабiринтi". Т/с.
11.25, 17.30 "Рай". Теле-
журнал.
11.55 Невiдкритi скарби.
12.20 "Запрошення".
12.45, 22.45, 04.30 
Хронiки XIV Польських 
мiжнародних грищ.
13.10.21.15, 03.03 "Кревнi 
узи". Т/с.
14.00 Тиждень Польщi.
14.40 "Бiла вiзитка". Т/с.
15.40 "I зрадництво". 
Д/ф.
16.35 "Незвичайний. 
Той, кого тримає 
пам'ять". Репортаж.
16.40 "Подорожi Макло-
вича".
17.10, 18.20, 21.00, 03.00 
"Квiтоведення".
18.00 Телеекспрес. 
20.15, 02.15 На добранiч 
малята.
20.55, 02.55 Спорт.
22.05, 03.50 Концерт.
23.05, 04.45 "Погана гра". 
Х/ф. Чехiя, 2003р.
00.35, 06.20 У райському 
саду.
01.00 Сервiс- IНФО 
вечiр.
06.40 Польща манiвцем.
07.00 Завершення дня.

23.10 Камедi-клаб.
00.20 Х/ф "Породжений 
захищати" .
02.05 Т/с "Загубленi".
02.50 Т/с "Бiднi 
мiльйонери".
04.20 Т/с "У Фiладельфiї 
завжди сонячно".
05.25 Т/с "Ксена. 
Принцеса-воїн".

05.55 Служба розшуку 
дiтей.
06.00, 02.30 Факти.
06.15, 07.50 Дiловi 
факти.
06.25, 08.00, 09.00, 00.50, 
02.50 Погода.
06.30, 08.35 300 сек/год.
06.35 "Троє згори". Т/с.
07.00, 10.15 "Леся+Рома". 
Т/с.
07.45, 08.45 Факти. 
Ранок.
07.55, 08.55, 12.55, 19.15, 
23.55 Спорт.
08.05 Каламбур.
09.05 "Рятуйте нашi 
душi". Т/с.
10.50 Про-Ziкаве.ua.
11.25 "Херувим". Т/с.
12.45 Факти. День.
13.25 "Втеча з 
в'язницi-3". Т/с.
14.20, 20.00 "Вулицi роз-
битих лiхтарiв-5". Т/с.
15.30 "Сармат". Т/с.
16.45 "Пасажир 57". Х/ф.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини з 
Оленою Фроляк.
19.25 Надзвичайнi нови-
ни з К. Стогнiєм.
21.00 Максимум в 
Українi.
21.40 Ти не повiриш!.
22.35 Голi та смiшнi.
23.40 Факти. Пiдсумок 
дня.
00.05 Автопарк.
00.55 "Сновидiння". 
Х/ф .
02.55 "Справедливiсть". 
Т/с.
03.40 "Нацiя прибульцiв: 
Мiлленiум". Х/ф .
05.05 "Зiрка Лаури". 
М/ф.

04.50 "ТелеШанс".
06.20, 14.00 "Докумен-
тальний детектив. Пере-
гони без правил".
06.50, 08.00, 22.00 "Вiкна-

07.10, 08.10, 08.50 "Ранок 
з Iнтером".
08.45 М/с "Смiшарики".
09.10, 20.30 Т/с "Об-
ручка".
10.10, 19.00 Т/с "Двi сто-
рони однiєї Анни".
12.10 "Знак якостi". 
Круасани з шоколадною 
начинкою.
13.00 Т/с "Невiдкладна 
допомога".
14.00 "Модний вирок".
15.00 Т/с "Крiт-2". За-
ключна серiя.
16.00 Т/с "Каменська-3".
17.00 "Зрозумiти. Про-
бачити".
18.20, 04.10 "Судовi 
справи".
20.00, 01.40 "Подробицi".
21.30 "Великий концерт 
на нтерi".
23.40 Док.проект 
"Смерть Монте-Крiсто". 
В. Авiлов.
02.10 Т/с "Пiтбуль". .
03.00 "Знак якостi".
03.40 "Ключовий мо-
мент".
05.00 М/с "Супермен".
05.40 Уроки тiтоньки 
Сови.

05.15 Т/с "Петя Непере-
вершений".
06.00 Т/с "Солдати".
06.40, 07.25, 14.25 Т/с 
"Третя планета вiд 
сонця".
07.10, 08.20, 19.15, 00.15 
Погода.
07.45, 19.00 Репортер.
08.00, 08.35 Т/с "Трима-
тися до кiнця".
09.00, 13.30 М/с "Веселi 
мелодiї".
09.10 Х/ф "Послання в 
пляшцi".
12.15, 19.20 Т/с "Кадети".
13.40 М/с "Сильвестр i 
Твиттi".
14.00 М/с "Земля до по-
чатку часiв".
14.20, 16.55 Teen Time.
15.20 Даєш, молодь!.
16.00 Т/с "Як сказав 
Джим".
17.00, 20.15 Т/с "Татусевi 
дочки".
18.00, 21.20 Т/с "Щасливi 
разом".
19.10, 00.10 Спортре-
портер.
22.15 Тiльки правда?.

06.15 Вставай! Граємо!.
07.00 "Новини Полсат".
08.15 Великий виграш.
09.00 "Клуб "Сiдло".
09.30 "Новi пригоди 
Текiлли та Бонеттi".

06.00 "Доброго ранку, 
Україно!".
06.00 Ранкова молитва.
06.05, 06.40, 08.20 Пра-
вославний календар.
06.10, 07.00, 08.00 
Новини.
06.15, 08.10 Спорт.
06.20 Аграрна країна.
06.25, 07.20, 08.15 По-
года.
07.10 Cпорт.
07.15 Ера бiзнесу.
07.35 Будiвельний май-
данчик.
08.35 Pivot Point.
08.45 Дитяча програма 
"Добре слово".
09.00 Анонс передач /
ранковий/.
09.05, 12.10, 15.10, 19.30, 
21.15 Дiловий свiт.
09.15, 13.00, 15.20, 17.45, 
19.45 Погода.
09.20 М/с "Клiффорд" 6с.
09.50 "Знайдемо вихiд" з 
Н. Розинською.
11.00 Життя триває... 
Дайджест.
11.20 Т/с "У серцi океа-
ну" 16с.
12.00, 14.50, 20.50 
Ситуацiя.
12.20, 19.00 Український 
вимiр.
13.10 Особливий погляд.
13.40 Наша пiсня.
14.20 "Надвечiр'я" з Т. 
Щербатюк.
15.00, 21.00 Новини.
15.30 Служба розшуку 
дiтей.
15.40 М/с "Воїн Редвол-
ла" 4с.
16.05 Т/с "У серцi океа-
ну" 17с.
16.30 Пазли.
17.05 Другий фестиваль 
молодих дизайнерiв.
17.55 Д/ф "Google: мис-
ляча машина".
18.55 Анонс передач /
вечiрнiй/.
19.40, 21.30 Свiт спорту.
19.50 Д/с "Прекраснi 
розуми"3с.
21.40 Концертна програ-
ма "Свiт моєї любовi".
22.25 Автоакадемiя.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00, 00.00 Пiдсумки.

П'ятниця, 
7 серпня

07.00, 21.30, 01.30 "Один 
день".
07.35, 06.10 "Вiдкритий 
свiт: Прозорий океан".
08.45 Далекi родичi.
09.10 "33 квадратних 
метри".
09.50, 14.00, 00.00 Т/с 
"Зоряна брама" .
11.00 Т/с "Полювання на 
генiя" .
12.00, 19.25 Т/с "Сол-
дати" .
16.00 Х/ф "Убивство на 
замовлення".
18.00 "Бiйцiвський 
клуб".
19.10 "Один день. Но-
вини".
22.00 Х/ф "Убивство на 
базi Президiо" .

06.00 Програма передач
06.01, 18.45 "Київський 
час"
06.10, 10.20, 13.20, 15.20, 
18.25, 22.50, 00.25, 
02.30, 04.25 "Погода на 
курортах"
06.20 "Напередоднi"
06.30, 07.30, 08.20, 00.15, 
03.40, 05.15 "Час спорту"
06.35, 07.45, 08.50, 10.55, 
04.30 "Огляд преси"
06.40, 07.50, 00.30 
"Автопiлот-новини"
06.50, 11.20, 16.20 
"Зверни увагу з Тетяною 
Рамус"
07.00, 08.30, 23.30, 02.15 
"Час-Тайм"
07.20, 08.10, 22.15, 23.20, 
05.25 "Бiзнес-час"
07.40, 09.20, 12.20, 14.20, 
17.20, 21.50, 23.50, 03.50, 
05.30 "Погода в Українi"
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 20.30, 
23.00, 02.00, 05.00 "Час 
новин"
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 
"Спiльний проект 5 ка-
налу та iнформацiйного 
агентства Унiан "Прес-
конференцiї у прямому 
ефiрi"
13.30, 14.30 "5 елемент"
15.30 "Своїми очима" 

07.00 "Кава або чай?". 
13.00, 20.30, 02.30, 06.50 
Новини.
09.10, 21.10, 01.10 Про-
гноз погоди.
09.15 Програма для 
дiтей.
09.30 "Детективи на 
вiдпочинку". Т/с.
10.05 Готовимо на 
екранi.
10.15, 18.15 "Казкар або 
у свiтi дитячої книги". 
Тележурнал.
10.30, 10.55, 19.15, 
19.40, 01.15, 01.45 "У 
лабiринтi". Т/с.
11.25 "Два свiти". Т/с.
11.50 "Остоя".
12.15, 18.25 "Санитароч-
ка "Рена". Д/ф.
12.45, 00.30, 05.35 
Хронiки XIV Польських 
мiжнародних грищ.
13.10, 23.40, 03.00 
"Кревнi узи". Т/с.
13.50, 16.50, 04.40 
Супутниковi хiти.
14.15 Концерт.
15.15 "Велика загадка 
Польщi". Д/ф.
16.00 "Про стовпчики". 
Д/ф.
16.20 Вiкна мистецтва.
16.30 "Мандрiвник". 
Тележурнал.
17.10, 18.20 
"Квiтоведення".
18.00 Телеекспрес.
20.15, 02.15 На добранiч 
малята.
20.55, 02.55 Спорт.
21.05, 22.00, 22.50, 04.50, 
05.45 Фестиваль у 
Сопотi 2009.
00.40 "Дорiжками 
Голиндiї". Репортаж
01.00 Сервiс- IНФО 
вечiр.
06.30 "Кулька". Цикл 
репортажiв.
07.00 Завершення дня.

07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 20.30 
Новини.
09.10, 16.10, 21.05 Про-
гноз погоди.
09.15 Чверть на дев'яту.
09.35 Мультсерiал.
09.55 Що читати дитинi.
10.05 Кулiнарiя для 
дiтей.
10.20 Англ. мова.
10.30 "Якби завтра не 
наступило" - Iндiя. (2)
12.20 Мiж мамами.
12.40 Телемагазин.
13.10 Агробiзнес.
13.25 "Будинок 
парафiяльного священи-
ка".
13.50 "Клан".
14.15 "Сьоме 
пiднебiння".
15.00 Доторкнися до 
життя.
15.45 З "1" по шляху.
16.15 "Тигри Європи".
17.10, 18.20 Шосейнi 
велоперегони.
18.00 Телеекспрес.
19.15 "Мода на успiх".

07.50 Телемагазин.
08.20 "Златопольськi".
08.50 Мультсерiали.
09.25 Кулiнарний 
журнал.
10.00 "Кольори щастя".
11.00 "Попелюшка".
11.30 Колесо удачi.
12.00 "Космiчнi пере-
гони" - док.серiал.
13.00 Ток-шоу.
13.55 Телетурнiр.
14.30 "Пiнгвiни".
15.20 "Домашня вiйна"
16.00 "M.A.S.H.".
16.40 "Розi!" - 
трагiкомедiя, США, 
1967. Жадiбнi дiти 
хочуть сховати багату 
маму до психушцi.
18.30 Локальна про-
грама.
18.55 Студiя "Кемпiнг".
19.10 "Мостовяки".
20.00 "07, вiдгукнiться!".
21.05 Фестиваль у 
Сопотi.
23.45 Панорама.
00.15 Фестиваль "Два 
береги".
00.30 "Бартон Фiнк" 
- драма, США-
Великобританiя, 1991. 
Страждання слова 
захоплюють i почи-
наючого сценариста, 
що раптом знаходить 
шукане натхнення, 
втрутившися до 
неймовiрно кривавої та 
патологiчної авантюри 
зi своїм сусiдом по 
готелi, якимось стра-
ховим агентом Чарлi 
Мiдоузом, що нiбито 
є манiяком-убивцею 
Карлом Мундом. 
02.30 "Карний розшук".

06.00, 05.00 Мультфiльми
06.30, 17.00, 19.00, 03.30 
Подiї
06.50, 17.20, 19.25, 03.50 
Спортивнi подiї
06.55, 17.25, 03.55 Погода
07.00, 17.30 Критична 
точка
07.40 Срiбний апельсин
08.05 Т/с "Висяки" 
09.05 Т/с "Безмовний 
свiдок 2" 
10.10, 15.00 Т/с "Моя 
прекрасна няня" 
11.00 Грошовi хвилини
12.00, 18.00 Т/с "Колись 
прийде кохання" 
13.00 Бенефiс 
Ю.Гальцева i Г.Ветрова
16.00 Федеральний 
суддя
19.30 Т/с "Диверсант" 
21.30 Т/с "Я - охоронець. 
Кiлер до ювiлею" 
01.30 Х/ф "Влада страху" 
04.00 Рикошет

01.00 Служба розшуку 
дiтей.
01.05 Х/ф "Фактор 
хаосу" .
02.40 Т/с "Загубленi".
03.25 Т/с "Точка Джи-3" .
03.50 Т/с "Бiднi 
мiльйонери".
04.35 Т/с "У Фiладельфiї 
завжди сонячно".

06.05, 02.50 Факти.
06.20, 07.50 Дiловi 
факти.
06.25, 08.00, 09.00, 01.20, 
03.20 Погода.
06.30, 08.35 300 сек/год.
06.40 "Троє згори". Т/с.
07.05, 10.10 "Леся+Рома". 
Т/с.
07.45, 08.45 Факти. 
Ранок.
07.55, 08.55, 12.55, 19.10, 
01.10 Спорт.
08.05 Каламбур.
09.05 "Рятуйте нашi 
душi". Т/с.
10.50 Про-Ziкаве.ua.
11.30 "Херувим". Т/с.
12.45 Факти. День.
13.10 "Втеча з 
в'язницi-3". Т/с.
14.05, 19.55 "Вулицi роз-
битих лiхтарiв-5". Т/с.
15.10, 21.00 "Сармат". 
Т/с.
16.25 "Рятуйте нашi 
душi". Т/с. Фiнал.
17.30, 22.00 "Агент 
нацiональної безпеки". 
Т/с.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25, 23.10 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
23.55 "Новий Амстер-
дам". Т/с. Фiнал.
00.55 Факти. Пiдсумок 
дня.
01.25 "Грiхи нашi". Х/ф .
03.25 "Справедливiсть". 
Т/с.
04.05 "Нацiя прибульцiв: 
Спадщина удару". Х/ф .
05.30 Анекдоти по-
українськи.

04.50 "ТелеШанс".
06.20, 13.50 "Докумен-
тальний детектив. Кат у 
спiдницi".
06.50, 08.00, 18.00, 22.00 
"Вiкна-Новини".
06.55, 08.10 "Бiзнес".
07.00, 01.00 Т/с "Вона 

08.45 М/с "Смiшарики".
09.10, 20.30 Т/с "Об-
ручка".
11.00, 19.00 Т/с "Двi сто-
рони однiєї Анни".
12.10 "Знак якостi". Сир 
"Адигейський".
13.00 Т/с " Невiдкладна 
допомога ".
14.00 "Модний вирок".
15.00 Т/с "Крiт-2".
16.00 Т/с "Каменська-3".
17.00 "Зрозумiти. Про-
бачити".
18.20, 03.40 "Судовi 
справи".
20.00, 01.40 "Подробицi".
21.30 Т/с "Двi долi. Нове 
життя". Закл.
23.40 Док.проект "Ко-
товський. Справжня 
iсторiя "пекельного" 
отамана".
02.05 Телевiзiйна служба 
розшуку дiтей.
02.10 Т/с "Пiтбуль". .
03.00 "Знак якостi".
04.20 "Ключовий мо-
мент".
05.50 Уроки тiтоньки 
Сови.

05.15 Т/с "Петя Непере-
вершений".
06.00, 12.15 Т/с "Сол-
дати".
06.40, 07.20, 14.25 Т/с 
"Третя планета вiд 
сонця".
07.10, 08.20, 19.15, 00.55 
Погода.
07.45, 19.00 Репортер.
08.00, 08.35 Т/с "Трима-
тися до кiнця".
09.00 Х/ф "Звiльнiть 
Вiллi-2".
11.00, 19.20 Т/с "Кадети".
13.30 М/с "Веселi 
мелодiї".
13.40 М/с "Сильвестр i 
Твиттi".
14.00 М/с "Земля до по-
чатку часiв".
14.20, 16.55 Teen Time.
15.20 Даєш, молодь!.
16.00 Т/с "Як сказав 
Джим".
17.00, 20.15 Т/с "Татусевi 
дочки".
18.00, 21.20 Т/с "Щасливi 
разом".
19.10, 00.50 Спортре-
портер.
22.55 Т/с "Загубленi-4" .
23.35 Камедi-клаб.

00.15 Iнтерактивний 
проект"Острiв скарбiв".
01.20, 03.00 Служба роз-
шуку дiтей.
01.25 Т/с "Дякую, з 
дiтьми усе гаразд" 
4с.(заключна).
03.05, 04.15, 05.50 
Ситуацiя.
03.50 Д/ф "Пiд скальпе-
лем - життя".
03.20 Далi буде...
04.25 Д/ф "Холоднокров-
но. Красуня i страхо-
виська".
05.25 Життя триває... 
Дайджест.

06.10 "Служба розшуку 
дiтей".
06.15, 03.50 Т/с "Циган-
ське серце".
07.00, 08.00, 09.00, 
17.00, 19.30, 03.05 ТСН: 
"Телевiзiйна Служба 
Новин".
07.05 М/с "Чiп i Дейл 
поспiшають на допо-
могу".
07.45 "Шiсть кадрiв".
08.05 Т/с "Район 
Беверлi-Гiллз".
09.20, 20.15 Т/с "Поворо-
ти долi".
10.20, 18.10 Т/с "Широка 
рiка".
11.50 "Шiсть кадрiв.
12.10, 04.35 Т/с "Дiвчата 
Гiлмор".
13.05 Т/с "Район беверлi-
Гiллз".
14.05 Т/с "Район Мел-
роуз".
15.05 Т/с "Усi жiнки - 
вiдьми".
16.00 Т/с "Не родись 
вродлива".
17.10, 05.20 Т/с "Атлан-
тида".
19.25 "Погода".
21.15 Х/ф "Небезпечний 
Бангкок" .
23.30, 01.40 Т/с "Секс i 
мiсто" .
00.00 Х/ф "Таксi" .
02.10 Т/с "Битви соне-
чок".

06.10, 00.40 Док.проект 
"Каскадери".
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
18.05 Новини.
07.10, 08.10, 08.50 "Ранок 
з Iнтером".

06.00 "Доброго ранку, 
Україно!".
06.00 Ранкова молитва.
06.10, 07.00, 08.00 
Новини.
06.15, 08.10 Спорт.
06.20 Аграрна країна.
06.25, 07.20, 08.30 По-
года.
06.40, 08.35 Православ-
ний календар.
07.10 Cпорт.
07.15 Ера бiзнесу.
08.40 Pivot Point.
08.45 Дитяча програма 
"Добре слово".
09.00 Анонс передач /
ранковий/.
09.05, 12.10, 15.10, 19.30, 
21.15 Дiловий свiт.
09.15, 13.00, 15.20, 18.15, 
19.50, 21.45 Погода.
09.25 М/с "Клiффорд" 
3,4 с.
10.30, 15.30, 17.05 Служ-
ба розшуку дiтей.
11.00 Життя триває... 
Дайджест.
11.20 Т/с "У серцi океа-
ну" 15с.
12.00, 14.50, 20.50 
Ситуацiя.
12.20, 19.00 Український 
вимiр.
13.10 Крок до зiрок.
13.45 М/с "Клiффорд" 5с.
14.20 Хай щастить.
15.00, 21.00 Новини.
15.40 М/с"Воїн Редвол-
ла" 3с.
16.05 Т/с "У серцi океа-
ну" 16с.
16.35 Iндиго.
17.15 Кращi клiпи 
М.Поплавського.
18.25 Д/ф "Пiд скальпе-
лем - життя".
18.55 Анонс передач /
вечiрнiй/.
19.40, 21.30 Свiт спорту.
20.00 "Знайдемо вихiд" з 
Н. Розинською.
21.55 Особливий погляд.
22.25 Далi буде...
22.55 Трiйка, Кено, 
Максима.
23.00, 00.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.15 Погода.
23.20 Вiд першої особи.
00.10 Служба розшуку 
дiтей.

06.00, 05.45 
Мультфiльми
06.30, 17.00, 19.00, 03.30 
Подiї
06.50, 17.20, 19.25, 03.50 
Спортивнi подiї
06.55, 17.25, 03.55 Погода
07.00, 17.30 Критична 
точка
07.40 Срiбний апельсин
08.05, 02.00 Т/с "Висяки" 
09.05, 04.45 Т/с "Безмов-
ний свiдок 2" 
10.10, 15.00 Т/с "Моя 
прекрасна няня" 
11.00 Грошовi хвилини
12.00, 18.00 Т/с "Колись 
прийде кохання" 
13.00 Т/с "Я - сищик" 
16.00, 04.00 Федераль-
ний суддя
19.30 Т/с "Диверсант" 
21.30 Бенефiс 
Ю.Гальцева i Г.Ветрова
23.20 Рикошет
00.20 Х/ф "Наркоз"

Четвер,
6 серпня

06.00 Програма передач
06.01, 18.45 "Київський 
час"
06.10, 10.20, 13.20, 15.20, 
18.25, 22.50, 00.25, 
02.30, 04.25 "Погода на 
курортах"
06.20 "Напередоднi"
06.30, 07.30, 08.20, 00.15, 
03.40, 05.15 "Час спорту"
06.35, 07.45, 08.50, 10.55, 
04.30 "Огляд преси"
06.40, 07.50, 00.30 
"Автопiлот-новини"
06.50, 11.20, 16.20 
"Зверни увагу з Тетяною 
Рамус"
07.00, 08.30, 23.30, 02.15 
"Час-Тайм"
07.20, 08.10, 22.15, 23.20, 
05.25 "Бiзнес-час"
07.40, 09.20, 12.20, 14.20, 
17.20, 21.50, 23.50, 03.50, 
05.30 "Погода в Українi"
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 20.30, 
23.00, 02.00, 05.00 "Час 
новин"
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 
"Спiльний проект 5 ка-
налу та iнформацiйного 
агентства Унiан "Прес-
конференцiї у прямому 
ефiрi"
13.30, 14.30 "5 елемент"
15.30 "Феєрiя мандрiв" 
16.30 "Драйв"
17.30, 04.35 "Резонанс"
18.30, 19.20, 22.25, 02.35, 
04.13, 05.35 "Хронiка 

07.00, 21.30, 01.45 "Один 
день"
07.35, 06.10 "Вiдкритий 
свiт: Гiд по країнах 
свiту"
08.45 Далекi родичi
09.15 "33 квадратних 
метри"
09.50, 14.00, 23.50 Т/с 
"Зоряна брама"
11.00, 18.10 Т/с "Полю-
вання на генiя" 
12.00, 19.25 Т/с "Сол-
дати" 
16.00 Х/ф "Листiвки з 
краю безоднi"
19.10 "Один день. 
Новини"
22.00 Х/ф "Убивство на 
замовлення" 
00.50, 06.00 "Один день. 
Спорт"
01.00 "Один репортаж"
02.15 "Нiчне життя"

07.00 "Кава або чай?". 
09.00, 13.00, 20.30, 02.30, 

06.15 Вставай! Граємо!.
07.00 "Новини Полсат".
08.15 Великий виграш.
09.00 "Клуб "Сiдло".
09.30 "Новi пригоди 
Текiлли та Бонеттi".
10.35 "Зачарованi".
11.30 "Шина".
12.30, 16.15 "Сабрина, 
маленька вiдьма".
13.00 "Прийомна сiм'я".
14.00 "Тещi".
15.00 "Медянi роки".
15.45 "Малколм у центрi 
уваги".
16.50, 19.50 Подiї.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.
17.45 "Захисник".
18.45 "Прийомний 

07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 20.30 
Новини.
09.10, 16.10, 21.05 Про-
гноз погоди.
09.15 Чверть на дев'яту.
09.30, 10.30 Мультсерiал.
09.55 Дитсадок "1".
10.25 Англ. мова.
10.55 "На високiй хвилi".
11.30 "Дон Маттео".
12.25 Телемагазин.
13.10 Агробiзнес.
13.25 "Будинок 
парафiяльного свяще-
ника".
13.50 "Клан".
14.15 "Сьоме 
пiднебiння".
15.05 "Незвичайнi 
подорожi людей i 
речей".
15.25 Ми, ви, вони.
16.15 "Тигри Європи".
17.10, 18.20 Шосейнi 
велоперегони.
18.00 Телеекспрес.
19.15 "Мода на успiх".
19.40 Гаряча нiч.
20.00 Вечiрка.
21.20 "Лондонцi" - 
серiал, РП.
22.15 Справа для репор-
тера.
22.55 "Зниклi".
00.35 Джордж Клунi 
в драмi "На добранiч 
i удачi" - США, 2005. 
Тележурналiст проти 
бiснуватого сенатора 
Маккартф.
02.10 "Почуваю себе 
прекрасно" - док.фiльм.

07.50 Телемагазин.
08.20 "Златопольськi".
08.50 Непохитнi.
09.05 Мультсерiал.

Bangkok Dangerous 
Режисер: Деннi Пан, Оксiд 
Пан Чун
У ролях: Нiколас Кейдж, 
Чарлi Юнг, Чакрiт Ямнарм, 
Панвард Хемманi 
Бойовик, США, 2008
Чотири основнi правила на-
йманого вбивцi: 1) не стави-
ти питань; 2) не дiлити лю-
дей на правих i винних; 3) не 
цiкавитися людьми, якi не 
мають стосунку до роботи; 
4) знати, коли пiти, й пiти 
багатим. У цьому мiстi ви 
можете купити все, та не мо-
жете купити всiх. I тодi нема 
для вас людини страшнiшої 
за найманого вбивцю, який 
вiдповiдає на удар...

21.15 Х/ф "Небезпечний 
Бангкок". 1+1

написала убивство" .
08.35 Х/ф "Медовий 
мiсяць" .
10.55 "Зiркове життя. 
Обранцi зiрок".
11.55 "Фантастичнi 
iсторiї. Перст долi".
12.55 "Слiдство вели. 
Станцiя "Смерть".
14.30, 21.30 Т/с "Кулагiн i 
партнери" .
15.00 Т/с "Комiсар Рекс".
17.00 "Навколо свiту" .
18.10, 22.20 Т/с "Доктор 
Хаус" .
19.10 "Моя правда. 
Олексiй Панiн".
20.10 "Слiдство вели. 
Якось у СРСР" .
23.20 "Паралельний 
свiт".
00.35 "Вiкна-Спорт".
01.55 Х/ф "Хазяїн тайги"

дня"
19.00, 22.00, 00.00, 04.00 
"Час новин" (росiйською 
мовою)
19.25, 01.00 "Новий час"
21.00, 03.00 "Час"
00.40 "Смачнi подорожi"

покiй".
20.30 "Малановський i 
партнери".
21.00 "С.S.I.".
22.00 Момент iстини.
23.05 "Розпачливi до-
могосподарки".
01.00 "Автофокус" - дра-
ма, США, 2002. Розпусне 
життя телезiрки при-
вело до трагедiї.
02.05 Нагорода гаран-
тується.
03.05 Таємницi долi.
04.05 Заборонна камера.

09.25 "Радiостанцiя 
"Роско".
09.55 "Кольори щастя".
11.00 "Попелюшка".
11.35 Колесо удачi.
12.05 "Лiсова пожежа" - 
серiал, США, 2005.
12.55 "Магнум".
13.50 Телетурнiр.
14.30 "Данiель i конi" - 
док.фiльм.
15.15 "Дочки Маклеода".
16.10 "M.A.S.H.".
16.40 "Улюблений, по-
вернися" 
18.30 Локальна про-
грама.
18.55 "Культурнi на 
канiкулах".
19.10 "Мостовяки".
20.05 "Тюльпан".
21.10 "Доктор Хауз".
22.00 "Райський вiрус" 
- трилер, ФРН-США, 
2003. На курортному 
островi вибухнула 
епiдемiя.
23.20 Фестиваль "Два 
береги".
23.45 Панорама.
00.20 "Матриця по-
грози".
01.55 Свiт збожеволiв?
03.05 "Перестрiлка в 
пригородi".

Новини".
06.55, 08.10 "Бiзнес".
07.00, 01.10 Т/с "Вона 
написала убивство" .
08.15 Х/ф "Сiм на-
речених єфрейтора 
Збруєва" .
10.55 "Моя правда. Ми-
хайло Поплавський" .
11.55 "Нез'ясовно, але 
факт" .
12.55 "Слiдство вели. 
Якось у СРСР" .
14.40 Т/с "Кулагiн i 
партнери" .
15.05 Т/с "Комiсар Рекс".
17.15 "ВусоЛапоХвiст".
18.00 "Вiкна - Новини".
18.10 Х/ф "Вiрнi друзi" .
20.20 "Концерт М. За-
дорнова "Собиратель 
дурошлепства".
22.25 Х/ф "Левова 
частка" .
01.00 "Вiкна-Спорт".
02.00 Х/ф "Пропажа 
свiдка"

16.30 "На межi"
17.30, 04.35 "Феєрiя 
мандрiв"
18.30, 19.20, 04.13 
"Хронiка дня"
19.00, 22.00, 00.00, 04.00 
"Час новин" (росiйською 
мовою)
19.25, 01.00 "Новий час"
21.00, 03.00 "Час"
22.25, 02.35, 05.35 
"Територiя закону"
00.40 "Рестораннi 
новини"

00.50, 06.00 "Один день. 
Спорт".
01.00 AutoEVO.
02.00 "Нiчне життя".

10.35 "Зачарованi".
11.30 "Шина".
12.30, 16.15 "Сабрина, 
маленька вiдьма".
13.00 "Прийомна сiм'я".
14.00 "Тещi".
15.00 "Медянi роки".
15.45 Волейбол КНР-
Польща.
16.50, 19.50 Подiї.
17.10, 19.25 Погода.
17.45 "Захисник".
18.45 "Прийомний 
покiй".
20.30 "Малановський i 
партнери".
21.00 "Щоденник прин-
цеси" - комедiя, США, 
2001. Проста американ-
ська дiвчина виявилася 
спадкоємицею трону.
23.40 Чак Норрис у 
бойовику "Людина пре-
зидента 2" - США, 2002. 
Iсламськi терористи 
знахабнiли.
01.30 "Пiдводне життя зi 
Стивом Зiссу" - комедiя, 
США, 2004. Якщо акула 
зжерла друга...
03.40 Нагорода гаран-
тується.
04.40 Таємницi долi.
05.40 Заборонна камера.

19.40 Гаряча нiч.
20.00 Вечiрка. "Смерфи".
21.25 "Таємниця 
мiцностi шифрiв".
23.20 "Штауффенберг" - 
драма, ФРН, 2004. Замах 
на Гiтлера.
01.05 "Дракула 3: спад-
щина" - horror, США, 
2005. Вампiр вiчно 
живий?
02.35 "Континентальний 
вододiл" - США, 1981. 
Полюбив репортер 
орнiтолога.
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02.30 "Загубленi душi". 
Х/ф .
04.00 "Гудiнi". Х/ф .

06.00 "Сучасна медици-
на: Дива та сенсацiї" .
06.50 "Нашi улюбленi 
мультфiльми" .
08.00 "Навколо свiту" .
09.00 "Їмо вдома" .
10.10 Х/ф "Вусатий 
нянь" .
11.50 Х/ф "Недiльний 
тато" .
13.25 "У пошуках iстини. 
Серж Лифарь: трагедiя 
блудного сина".
14.20 "Слiдство вели. 
Владыка Кубанский" .
15.25 "Документальний 
детектив. Чорний день".
16.00 "Правила життя. 
Раби культiв" .
17.00 "Нез'ясовно, але 
факт".
18.00 "Паралельний 
свiт".
19.00 "Битва 
екстрасенсiв".
20.00 "Наше Нове Кiно. 
Х/ф "Коханий за най-
мом" .
22.10 Х/ф "Термiново 
потрiбен Дiд Мороз" .
00.00 "Неймовiрнi iсторiї 
кохання".
01.00 Х/ф "Днi Турбiних" 

06.00 Ранкова молитва.
06.05 Шлях до святинi 
"Боже поселення серед 
шуму i суєти" 1 та 2 
частина.
06.30 Дитячий тележур-
нал "Корпорацiя Сiмба".
06.45 Крок до зiрок.
07.15 Телефiльм 
"Повнолiття".
07.40 Ноосфера.
08.05 Свiт православ'я.
08.25 Фестиваль моло-
дих дизайнерiв.
09.00 Анонс передач /
ранковий/.
09.05, 13.15, 15.45, 17.05, 
21.35 Погода.
09.15 Доки батьки 
сплять.
09.50, 13.20, 15.15 Служ-
ба розшуку дiтей.
10.00 Хто в домi хазяїн?.
10.30 Експерти дозвiлля.
11.05 Вихiднi по-
українськи.
11.25 Темний силует.
11.45 Кордон держави.
12.20 Наша пiсня.
13.30 М/с "Клiффорд" 7с.
14.00 М/с "Воїн Редвол-
ла" 5,6,7 с.
16.00 Фестиваль укра-
їнської авторської пiснi 
"Дикий мед".
16.30 Олiмпiйський 
хронометр.
17.15 Побачення з леген-
дою. Оззi Осборн.
17.40 Прем'єра. Д/ф 
"Київськi мости".
18.20 Кiно.ua.
18.55 Футбол. Чемпiонат 
України. Прем'єр-лiга. 
"Таврiя" /Сiмферополь/ - 
"Кривбас" /Кривий Рiг/.
19.50 У перервi: Погода.
21.00 Новини.
21.15 Свiт спорту.
21.45 Фольк-music.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, 
Кено.
23.00 Вiльна гавань.
23.25 На гостину до 
Iвана Поповича.
23.45 DW.Новини 
Європи.
00.15 Iнтерактивний 
проект "Острiв скарбiв".
01.20 Автоакадемiя.

06.00 Х/ф "Жирний 
Альберт".
07.25 Репортер.
07.40 Х/ф "Кiльце дра-
кона".
09.35 Будинок закритий 
на ремонт.
10.25 Зорянi драми.
11.15 Iнтуїцiя.
12.15 Info-шок.
13.15 Скетч-шоу "Файна 
Юкрайна".
14.40 Хто проти 
Бiлявок?.
15.45 Х/ф "Скубi Ду".
17.35 Х/ф "Нецiлована".
19.40 Х/ф "В iм'я пом-
сти" .
21.35 Х/ф "Степфордськi 
дружини".
23.30 Спортрепортер.
23.35 Х/ф "Ефект 
близнюкiв" .
01.45 Т/с "Бiднi 
мiльйонери".
02.30 Т/с "У Фiладельфiї 
завжди сонячно".
03.35 Т/с "Ксена. 
Принцеса-воїн".

06.35 Факти.
06.55, 07.45 Погода.
07.00 Автопарк.
07.50 Добрi новини.
07.55 "Мабуть, боги 
з'їхали з глузду". Х/ф.
10.15 Анекдоти по-
українськи.
10.35 "Леся+Рома". Т/с.
11.40 Квартирне пи-
тання.
12.45 Факти. День.
12.55, 18.55 Спорт.
13.10 "Вулицi розбитих 
лiхтарiв-5". Т/с.
14.10 12 найкращих 
шахраїв України.
14.50 "Пандемiя". Х/ф.
18.45 Факти. Пiдсумок 
дня.
19.00 "Дев'ята рота". 
Х/ф.
22.00 Наша Russia.
22.55 Велика рiзниця.
00.00 
Прожекторперiсхiлтон.
00.30 Голi та смiшнi.
01.10 "Розплата". Х/ф .
03.00 "Поцiлунок 
навилiт". Х/ф .
04.35 "Барселона". Х/ф .

01.45, 05.50 Служба роз-
шуку дiтей.
01.50 Кiно.ua.
02.20 Д/ф "Бiлка - дух 
дерев".
03.15 Побачення з леген-
дою. Оззi Осборн.
03.40 Фестиваль укра-
їнської авторської пiснi 
"Дикий мед".
04.05 Д/ф "Київськi 
мости".
04.45 Хто в домi хазяїн?.
05.15 Олiмпiйський 
хронометр.

06.05 "Суперкнига".
07.00 "Без табу з Ольгою 
Герасим'юк".
07.50 "Свiтське життя".
09.05 "Хто там?".
10.15 М/с "Чiп i Дейл 
поспiшають на допо-
могу".
10.40, 04.55 Фiльм-казка 
"Червона Шапочка".
12.30 Х/ф "Пустуни з 
великої дороги".
14.35 Х/ф "Закусочна на 
колесах".
16.50 "Фестиваль "Нова 
хвиля" - Юрмала".
19.30 ТСН: "Телевiзiйна 
Служба Новин".
20.00 "Криве дзеркало".
22.15, 02.35 Х/ф "Список 
контактiв" .
00.25 "Наша Russia".
01.00 Х/ф "Кровососи" .
04.10 Х/ф "Ведмiдь".

05.50, 02.30 Х/ф 
"Самотнiй вершник 
Б'юкенен".
07.10 "У Городку". Дай-
джест.
07.40 "Городок".
08.20 Кулiнарне шоу 
"Картата потата".
09.00 Т/с "Вiйна та мир".
17.50, 01.50 Програма 
"Позаочi".
18.50 Концерт "70 рокiв - 
полiт нормальний". 1ч.
20.00 "Подробицi".
20.30 Концерт "70 рокiв - 
полiт нормальний". 2ч.
23.00 Х/ф "Гра Рiплi".
01.20 "Подробицi".
03.50 Знак якостi.
04.30 Ключовий момент.
05.10 М/с "Супермен".
05.30 "Уроки тiтоньки 
Сови".

Субота, 
8 серпня

06.00 Мультфiльми
06.30, 09.00, 19.00, 03.30 
Подiї
06.50, 09.25 Спортивнi подiї

06.00 Програма передач
06.01, 08.00, 14.00, 18.45 
"Київський час"
06.10, 10.20, 13.10, 13.20, 
15.20, 22.50, 00.25, 
02.30, 04.25 "Погода на 
курортах"
06.20 "Напередоднi"
06.30, 07.30, 08.20, 10.00, 
13.00, 00.15, 05.15 "Час 
спорту"
06.40, 07.45, 08.50, 11.20, 
15.30 "Зверни увагу з 
Тетяною Рамус"
06.50, 00.30 "Автопiлот-
новини"
07.00 "Час-Тайм"
07.20, 08.10, 11.00, 22.15, 
23.20, 05.25 "Бiзнес-час"
07.40, 09.20, 12.20, 14.15, 
16.20, 17.20, 21.50, 23.50, 
03.15, 05.30 "Погода в 
Українi"
07.50 "Новобудова"
08.30 "Бiстро-ТБ"
09.00, 12.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 23.00, 02.00, 05.00 
"Час новин"
09.30 "Тема тижня" 
09.40 "Своїми очима"

07.00 "Добрий день, 
сiдайте!".
07.10, 05.30 Х/ф "Аква-
навти" .
08.50 Д/п "У пошуках 
загубленого ковчега".
09.50 Х/ф "Одного разу 
20 лiт потому" .
11.35 AutoEVO.
12.15 Х/ф "Шаленi 
шаблi" .
14.20 Т/с "Зоряна брама" 
.
15.20 Далекi родичi.
15.40 Д/п "Таємницi 
пiдводного свiту".
17.00 Х/ф "Наш коник - 
великi грошi" .
19.00 Т/с "Сiльська 
комедiя" .
21.20, 00.50 "Що? Де? 
Коли?".
22.35 "Городок".
23.00 Х/ф "Убивство на 
базi Президiо" .
01.50 "Нiчне життя".

07.00 "Близько, з кож-
ним разом всi ближче".
08.20 "Санитарочка 
"Рена". Д/ф.
08.35 "Дорiжками 
Голiндiї". Репортаж.
09.00 Луна панорами.
09.30 Алея зiрок.
09.45, 11.05 
"Мандрiвник".
10.05 "Прiзвище з родо-
воду". Тележурнал.
10.40 "Янка". Т/с.
11.35, 06.30 "У 
лабiринтi". Т/с.
12.05 "Сто тисяч лелек". 
Д/с.
12.25, 19.10, 05.55 
Пам'ятай про мене...
12.40 "Навiгатор". Теле-
журнал.
12.55, 00.40, 05.30 
Хронiки XIV Польських 
мiжнародних грищ.
13.05 "У Польщi гарний 
смак". Цикл докумен-
тальний.
13.30 Вiдеотека дорослої 
людини.
14.00, 20.30, 02.30 
Новини.
14.10 Розмова на тему...
14.20 "Дика Польща". 
Д/с.
14.45 "Зроблено в 
Польщi". Телетурнiр.
15.10 "Журавель i Ча-
пля". Х/ф.
16.10 Снiданок на полу-
денок.
17.10, 18.20 
"Квiтоведення".
18.00 Телеекспрес.

06.30 Вставай! Граємо!.
07.00 "Новини Полсат".
07.15 Мультсерiали.
08.45 Волейбол 
Бразилiя-Польща.
11.15 Готує Ева Вахович.
11.45 Крутиться!
12.45 "Пригоди Мер-
лина".
13.45 "Зачарованi".
14.45 "Екстремальний 
ремонт".
15.45 "Задира" - комедiя, 
США, 1996. Шкiльнi 
вороги зустрiлися через 
чверть столiття.
17.45 "Два, якщо в моря" 
- комедiя, США, 1996. 
Злодiй з подружкою хо-
чуть продати викраденi 
картини.
19.50 Подiї.
20.25 Погода.
20.30 "Малановський i 
партнери".
21.00 "Дiвчини з 
календаря" - комедiя, 
Великобританiя-США, 
2003. Високоповажнi 
матрони вирiшили в 
благодiйних цiлях зня-
тися голими.
23.30 "В армiї" - комедiя, 
США, 1994. З такими 
друзями ворогiв не 
треба.
01.20 "Чорна маска 2: 
мiсто масок" - н/ф бо-
йовика, Гонконг-США, 
2002. Терористам допо-
магають борцi-мутанти.
03.20 Нагорода гаран-
тується.
04.20 Таємницi долi.
05.20 Заборонна камера.

07.05 "Джокер".
08.00 Здрастуй субото.
08.30 Рiк у саду.

07.00 Луна Панорами.
07.35 Для iнвалiдiв.
08.00 "Свiт за Бiндi".
08.25 "Слухнянi дружи-
ни" - док.фiльм.
09.20 "Кар'єра Никодема 
Дизми".
10.30 "Виграють дiти". 
Телетурнiр.
11.30 Телевiкторина.
12.55 "Водоспад гризлi" 
- пригодницький фiльм, 
США, 1999.
14.30 Бiльше гарна 
Польща.
15.00 Сiмейний турнiр.
15.30 "Златопольськi".
16.15 "Протиотрута" - 
комедiя, Францiя, 2005. 
Вiд деяких простакiв не 
так то легко позбутися.
18.05 Фестиваль "Два 
береги".

США 1999 Трилер, драма
Режисер: Брайан Хелд-
жленд
У ролях: Мэл Гiбсон,  
Грегг Генрi, Марiя Бел-
ло, Девiд Пеймер, Бiлл 
Дьюк, Дебора Кара Ан-
гер, Джон Гловер 
Член злочинного могут-
нього синдикату пови-
нен заплатити своїм бо-
сам 70 тис. доларiв. Тому 
вiн запрошує Портера 
на справу. Разом з ним 
i його дружиною вони 
грабують автомобiль, 
у якому азiати пере-
возять "бруднi" грошi. 
Але дружинi Портера 
пiдлий мафiозi пiдсуває 
фотографiю її чоловiка в 
обiймах повiї, i дружина 
всаджує в благовiрного 
кулю за кулею. Вважаю-
чи його мертвим, вони 
забирають грошi i їдуть. 
Але Портер не вмер i 
через п'ять мiсяцiв по-
вернувся, щоб розпла-
титися - повернути свої 
грошi й помститися.

01.10 "РОЗПЛАТА". ICTV

04.30 "ТелеШанс".
06.00 "Сучасна медици-
на: Дива та сенсацiї" .
06.50 "Нашi улюбленi 
мультфiльми" .
07.20 "Еники-беники".
08.00 "Навколо свiту" .
09.00 "Їмо вдома" .
10.10 "ВусоЛапоХвiст".
10.50 "Нашi улюбленi 
мультфiльми: Повер-
нення блудного папуги; 
Мауглi".
13.00 "Концерт М. За-
дорнова "Собиратель 
дурошлепства".
15.00 Х/ф "Сiм'я" .
18.00 "Неймовiрнi iсторiї 
кохання".
19.00 Х/ф "Вiрнi друзi" .
21.10 "Вiрнi друзi". 
Невiдома версiя".
22.10 "Моя правда. 
Олексiй Панiн".
23.10 "Зiркове життя. 
Обранцi зiрок".
00.10 "Нез'ясовно, але 
факт" .
01.10 Х/ф "Осiннiй 
марафон" .
02.45 "Мобiльна скринь-
ка".
03.00 Х/ф "Свавiлля" .

10.30 "Не перший по-
гляд"
11.30 "Автопiлот-тест"
11.45 "Технопарк"
12.30 "Вперед, на 
Олiмп!"
13.30 "Драйв"
14.20 "Страва вiд шефа"
14.40 "Гра долi" ("Так 
нiхто не кохав", В. Сосю-
ра, ч.1)
16.30, 03.40 "Арсенал"
17.30, 04.35 "Народний 
контроль"
18.20 "Вiкно в Європу"
19.20, 20.20, 01.25, 04.15 
"Тема тижня"
19.30, 20.30, 01.00, 01.30 
"Час iнтерв'ю: Україна 
напередоднi президент-
ських виборiв"
21.25, 03.20 "Велика 
полiтика"
22.00, 00.00, 03.00, 04.00 
"Час новин" (росiйською 
мовою)
22.25, 02.35, 05.35 "На 
межi"
23.30, 02.15 "Вiкно в 
Америку"
00.40 "Мотор-ТБ"
04.30 "Огляд преси"

06.55, 09.30 Погода
07.00 Х/ф “Цiлитель 
Адамс” 
09.35 Срiбний апельсин
10.35 М/с “Чародiйки” 
11.00 Х/ф “Мисливцi на 
привидiв - 2” 
13.00 Т/с “Моя прекрас-
на няня” 
14.00 Х/ф “Коханцi” 
16.00 Т/с “На шляху до 
серця” 
19.20 Суботнiй вечiр
21.30, 05.30 Життєвi 
сенсацiї
22.30 Х/ф “Не називай 
мене крихiткою” 
00.30 Х/ф “Крiстiна” 
02.30 Щиросерде 
зiзнання
04.00 Х/ф “Наркоз” 

19.20, 01.25 "Банк не з 
цiєї Землi". Т/с.
20.15, 02.15 На добранiч 
малята.
20.50, 02.50 Спорт.
21.05 Прогноз погоди.
21.05, 22.00, 22.55, 03.55, 
04.45, 05.45 Фестиваль у 
Сопотi 2009.
23.40, 03.00 "Велике ко-
хання Бальзака". Т/с.
00.55 "Качатися з грузи-
ном". Репортаж.
07.00 Завершення дня.

09.00, 14.00, 20.30 
Новини.
09.10, 21.00 Погода.
09.15 "Сьоме 
пiднебiння".
10.05 Зерно.
10.40 "Тиха гавань" - 
серiал, США.
11.30 "Ул.Альтернати-
ви, 4".
12.30 "Екологiчний рай".
13.00 Золота субота.
14.10 "Бабський баталь-
йон".
14.40 "Пiд деревом зеле-
ним" - Великобританiя, 
2006. Екранiзацiя рома-
ну Томаса Хардi.
16.20 "Готель "Жираф i 
носорiг".
17.10, 18.20 Шосейнi 
велоперегони.
18.00 Телеекспрес.
19.15 Угадай мелодiю.
20.00 Вечiрка. "Вiннi-
Пух".
21.20 "Повiнь".
23.10 Джо Пешi в чорнiй 
комедiї "Вiсiм голiв у 
спортивнiй сумцi" - 
США, 1997. Студент в 
аеропортi переплутав 
сумку свою iз сумкою 
гангстера. 
00.55 "Диявольський 
ураган" - трилер, США, 
2003. Торнадо може 
зруйнувати лабораторiю 
й випустити 
смертоноснi бактерiї.
02.30 "Доктор Хто 2".

18.20 Слово на недiлю.
18.30 Локальна про-
грама.
18.55 "Ставка бiльше, 
нiж життя".
20.05 Телетурнiр.
21.05 Фестиваль у 
Сопотi.
23.45 Панорама.
00.20 "Мiсце грому" - 
трилер, Канада, 1996. 
Таємний документ часiв 
вiйни зберiгає номер 
банкiвських рахункiв.
02.05 "Малобританiя" 
- комедiйний серiал, 
Великобританiя, 2003.

06.00 Ранкова молитва.
06.05 Художнiй фiльм 
"Свинарка та пастух".
07.30 На гостину до 
Iвана Поповича.
07.50 Сiльський час.
08.20 Укравтоконтинент.
08.40 Вiльна гавань.
09.00 Анонс передач /
ранковий/.
09.05, 11.50, 13.25, 16.15, 
21.15 Погода.
09.10 Доки батьки 
сплять.
09.15 Пiдсумочки.
09.30 Антивiрус для 
дiтей.
09.50 Крок до зiрок.
10.20 Служба розшуку 
дiтей.
10.30 Музична програма 
"Спiви юних кобзарiв".
11.00 Муз. ua.
11.30 Стильна штучка.
12.00 Тетяна Цимбал 
представляє: "Лiнiя 
долi".
12.35 Здоров'я.
13.30 Телевiзiйний жур-
нал "Околиця".
14.00 Аудiєнцiя.
14.30 Благовiсник.
15.05 Олiмпiйський 
лiтопис незалежної 
України. Фiльм 6. 
"Афiни-2004".
16.25 Х/ф "Незавершена 
п'єса для механiчного 
пiанiно".
18.10 Дiловий свiт. 
Тиждень.
18.55 Футбол. Чемпiонат 
України. Прем'єр-лiга. 
"Металург" /Запорiжжя/ 
- "Ворскла" /Полтава/.
19.50 У перервi: Погода.
21.00 Новини.
21.30 Наш футбол.
22.25 "Культурний 
фронт" з Ю. Макаровим.
22.55 Трiйка, Кено, 
Максима.
23.00 Ера бiзнесу. 
Пiдсумки.
23.30 100% Динамо.
23.50 Оперативний 
об'єктив.
00.15 Iнтерактивний 
проект "Острiв скарбiв".
01.20, 05.50 Служба роз-

06.50, 06.50 "Добрий 
день, сiдайте!".
07.00 Х/ф "Одного разу 
20 лiт потому" .
08.40 "Вiдкритий свiт: 
Н.Марвiн. Пригоди з 
носорогом".
09.45 Х/ф "Коли дерева 
були великими" .
11.45, 19.45 "Городок".
12.20 Х/ф "Наш коник - 
великi грошi" .
14.00 Т/с "Сiльська 
комедiя" .
16.30 "Бiйцiвський 
клуб".
17.45 Х/ф "Бiлий дракон" 
.
20.10 "Вечiрнiй квартал. 
Iсторiя успiху".
22.00 Х/ф "Блазень i 
Венера" .
00.00 Х/ф "Бiлi ночi" .
02.40 "Нiчне життя".
06.00 "Телеформат".

05.30 М/с "Супермен".
05.50 "Уроки тiтоньки 
Сови".

06.15 Х/ф "Степфордськi 
дружини".
07.45 Церква Христова.
08.00 Руйнiвники 
мiфiв-4.
09.00, 17.50 Т/с "Моя 
прекрасна нянька".
10.05 Клiпси.
10.40 Х/ф "Нецiлована".
12.50 Шоуманiя.
13.30 Ексклюзив.
14.15 Аналiз кровi.
14.55 Зорянi драми.
15.50 Info-шок.
16.50 Iнтуїцiя.
18.15 Х/ф "Аппартамен-
ти Джо" .
20.00 Х/ф "Утiкач" .
22.45 Скетч-шоу "Файна 
Юкрайна".
23.15 Камедi-клаб.
00.10 Спортрепортер.
00.15 Х/ф "Мiськi леген-
ди-2" .
02.15 Т/с "Бiднi 
мiльйонери".
03.45 Т/с "У Фiладельфiї 
завжди сонячно".
04.10 Т/с "Ксена. 
Принцеса-воїн".

06.15 Факти.
06.35, 07.05 Погода.
06.40 "Альф". Т/с.
07.10 "Бетховен-5". Х/ф.
09.10 Квартирне пи-
тання.
10.05 Ти не повiриш!.
11.00 Козирне життя.
11.40 "Мисливцi за 
старовиною". Т/с.
12.45 Факти. Свiт.
12.55, 18.55 Спорт.
13.00 Наша Russia.
13.55 
Прожекторперiсхiлтон.
14.25 Велика рiзниця.
15.45 "Дев'ята рота". 
Х/ф.
18.45 Факти. Пiдсумок 
дня.
19.00 "Полiцейська 
академiя-7: Мiсiя у 
Москвi". Х/ф.
20.50 "Пряма та очевид-
на загроза". Х/ф .
23.50 "Викуп". Х/ф .
02.15 Iнтерактив: Тиж-
невик.

шуку дiтей.
01.25 Х/ф "Безпридан-
ниця".
02.45 Олiмпiйський 
лiтопис незалежної 
України. Фiльм 6. 
"Афiни-2004".
03.55 Телевiзiйний жур-
нал "Околиця".
04.25 "Культурний 
фронт" з Ю. Макаровим.
04.50 Аудiєнцiя.
05.20 Благовiсник.

06.15 "Суперкнига".
06.45 Х/ф "Пустуни з 
великої дороги".
09.05 Лотерея "Лото-
забава".
10.15, 10.40 М/с "Улю-
блений прибулець".
11.05 "Караоке на 
майданi".
12.05 "Смiшнiше за 
кроликiв".
13.10 "Криве дзеркало".
15.35 Х/ф "Приємна 
несподiванка".
17.40 Х/ф "Пiтер FM".
19.30 ТСН: "Телевiзiйна 
Служба Новин".
20.20 Х/ф "Роман 
вихiдного дня" .
22.45 "Свiтське життя".
23.45 Х/ф "13" .
01.30 Х/ф "Басейн" .
03.00 Х/ф "Кровососи" .
04.35 Х/ф "Закусочна на 
колесах".

05.40 Х/ф "Виховання 
Вейлона".
07.10 Х/ф "Гремлiни".
09.10 "Квадратний 
метр".
10.00 "Україно, вста-
вай!".
10.30 Х/ф "Екiпаж".
13.20 Т/с "Осiннiй 
детектив".
15.10 "Великий концерт 
на нтерi".
17.50 Х/ф "Самотнiй 
янгол".
20.00, 02.00 "Подробицi 
тижня".
20.50 Х/ф "Мара".
23.00 Х/ф "Повернення 
Супермена".
02.40 Х/ф "Виховання 
Вейлона".
04.10 Знак якостi.
04.50 Ключовий момент.

Недiля, 
9 серпня

06.00 Програма передач
06.01, 08.00, 14.00 "Київ-
ський час"
06.10, 10.20, 13.20, 15.20, 
18.20, 22.50, 00.25, 
02.30, 04.25 "Погода на 
курортах"
06.20, 19.20, 20.20, 01.25, 
04.15 "Тема тижня"
06.30, 07.30, 08.20, 10.00, 
13.00, 00.15, 05.15 "Час 
спорту"
06.40, 07.45, 08.50, 12.30 
"Зверни увагу з Тетяною 
Рамус"
06.50, 00.30 "Автопiлот-
новини"
07.00, 23.30 "Час-Тайм"
07.20, 08.10, 11.00, 
22.15, 23.20, 05.25 
"Бiзнес-час"
07.40, 09.20, 11.20, 12.20, 
14.15, 16.20, 17.20, 21.50, 
23.50, 03.50, 05.30 "По-
года в Українi"

06.00, 05.30 
Мультфiльми
06.30, 09.00, 19.00, 03.30 
Подiї
06.50, 09.25 Спортивнi 
подiї
06.55, 09.30 Погода
07.00 Х/ф "Мисливцi на 
привидiв - 2" 
09.35 Срiбний апельсин
10.35 М/с "Чародiйки" 
11.00 Х/ф "Коханцi" 
13.00 Суботнiй вечiр
15.30 Зiрковi зустрiчi з 
Аллою Крутою
16.00 Т/с "На шляху до 
серця" 
18.00, 19.20 Т/с "Глухар" 
22.20 Футбольний 
вiкенд
23.30 Футбол. Прем'єр-
лiга. "Шахтар" (Донецьк) 
- "Металург" (Донецьк)
01.20 Х/ф "Не називай 
мене крихiткою" 
03.00 Щиросерде 
зiзнання
04.00 Х/ф "Цiлитель 
Адамс" 

07.00 "Близько, з кож-
ним разом всi ближче".
08.20 "Славомир Iдзiяк 
аутсайдер". Цикл 
репортажiв.
08.45 Снiданок на полу-
денок.
09.45, 19.20 "Банк не з 
цiєї землi". Т/с.
10.35, 01.50 "Зерно". 
Тележурнал.
11.05, 11.15 "Малята". 
Мультсериал.
11.35, 04.15 "У 
лабiринтi". Т/с.
12.00 "Прикордоннi 
замки Речi Посполитої". 
Цикл репортажiв.
12.20, 16.55, 04.45 
Пам'ятай про мене.
12.30 "Культурологiчний 
журнал". Тележурнал.
12.40, 23.45, 05.50 
Хронiки XIV Польських 
мiжнародних грищ.
12.55, 13.15 Мiж 
пiднебiнням i землею.
13.00 Янгол Великодня.
14.00 Трансляцiя меси.
15.20, 04.50 "Дорога". 
Т/с.
16.20 "Прикордонний 
салон". Цикл докумен-
тальний.
16.30 "На розпуття".

06.30 Вставай! Граємо!.
07.00 "Новини Полсат".
07.45 Волейбол Таїланд-
Польща.
10.15 "Захисник 
веселощiв" - Канада-
Францiя, 2002.
11.45 "Юний каратист" 
- США, 1984. Старий 
японець учить пiдлiтка.
14.30 Луї де Фюнес у 
комедiї "Жандарм на 
пенсiї" - Францiя-Iталiя, 
1970.
16.30 "Команда" - 
комедiя, США, 2000. 
Злочинцiв на пенсiї 
хочуть виселити iз за-
тишного гнiздечка.
18.45 "Прийомна сiм'я".
19.50 Подiї.
20.25 Погода.
20.30 Кабаре.
22.00 "Числа".
23.05 "24".
01.05 "Охолоджувач" 
- трагiкомедiя, США, 
2003. Його трима-
ють у казино щоб вiн 
приносив нещастя 
вiдвiдувачам.
03.15 Спортивний 
журнал.
05.15 Заборонна камера.

07.05 "Джокер".
08.00 Богослужiння.
09.00 Тиждень.
09.25, 10.45 Мультсерiал.

07.20 Слово на недiлю.
07.25 Оплот.
08.00 Затишок зiрок.
08.35 "Сiм бажань" - 
серiал, РП, 1984.
09.30 "Лялька" - серiал, 
РП, 1977.
11.00 Босонiж свiтом.
11.30 "Париж - мiсто 
мрiї" - док.серiал.
12.40 Ричард Харрис, 
Ричард Бертон i Роджер 
Мур у драмi "Дикi гуса-
ки" - Великобританiя-
Швейцарiя, 1978. 
Найманцiв зрадив 
замовник.

США 2003 Комедiя, пригоди
Режисер: Марк Грiффiтс
У ролях: Дейв Томас, Фейт 
Форд, Том Постон, Клiнт 
Хауард, Джон Ларрокетт 
Коли Сара вирушає з сен-
бернаром на лiтнi канiкули 
до свого дядька Фрейдi 
у маленьке провiнцiйне 
мiстечко, вона ще не уявляє, 
якi пригоди чекають на неї 
попереду. Канiкули розпо-
чинаються весело: невга-
мовний пес "вiдкопав" ключ 
до таємницi кладу, про який 
в околицi ходять легенди. I 
тут починається справжня 
золота лихоманка: мiсцевi 
мешканцi, як одержимi, по-
чинають шукати скарби i 
намагаються стати друзями 
добряка Бетховена, який, 
як вони вважають, "виню-
хав" багату здобич. Однак, 
як виявилось, знайти скарб 
- лише пiв-проблеми: адже 
шукачiв попереду чекає 
зустрiч з привидами, якi 
охороняють схованку!

07.50 "Зодчий"
08.30 "Бiстро-ТБ"
09.00, 12.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 23.00, 02.00, 03.00, 
05.00 "Час новин"
09.30, 02.15 "Вiкно в 
Америку"
09.40 "Улюблена робота"
10.30, 15.30 "Феєрiя 
мандрiв"
11.30 "Мотор-ТБ"
13.30 "Вiкно в Європу"
14.20 "Страва вiд шефа"
14.40 "Гра долi" ("Так 
нiхто не кохав", В. Сосю-
ра, ч.1)
16.30, 21.30, 03.30 
"Хронiка тижня"
17.10 "Палата"
17.30, 04.35 "Не перший 
погляд"
18.35 "На межi"
19.30, 20.30, 01.00, 01.30 
"Час iнтерв'ю: Україна 
напередоднi президент-
ських виборiв"
22.00, 00.00, 04.00 "Час 
новин" (росiйською 
мовою)
22.25, 02.35, 05.35 "Осо-
бливо небезпечно"
00.40 "Смачнi подорожi"
04.30 "Огляд преси"

17.10 Невiдкритi скарби.
17.35, 03.50 Запрошення.
18.00 Телеекспрес.
18.20 "Шанс на успiх". 
Телетурнiр.
19.15, 00.50 "Як же 
чудово пригадується". 
Документальний цикл.
20.15, 02.15 На добранiч 
малята.
20.30, 02.30 Новини.
20.50, 02.50 Спорт.
21.00, 21.50, 22.45 Фести-
валь у Сопотi 2009.
23.00, 03.00 "Офiцер". 
Т/с.
00.00 Час спортивного 
вболiвальника.
06.00 "Катiвня". Репор-
таж.
06.20 Дика Польща.
07.00 Завершення дня. 

09.45 Для дiтей.
10.15 Вiд дитсадка до 
Ополе.
11.15 "Маленькi кобри: 
операцiя "Далматинець" 
- комедiя, США, 1997.
12.55, 13.15 Мiж 
пiднебiнням i землею.
13.00 Янгол Господень.
14.00, 20.30 Новини.
14.10 "Ночi й днi".
15.10 "Еверест" - пригод-
ницький фiльм, Канада, 
2007.
16.45 "Залiзна завiса - 
стрiчечка життя" - док.
фiльм.
18.00 Телеекспрес.
18.20 "Аварiя корабля 
любовi" - США, 2005. 
Дiвицi борються за рок-
зiрку.
20.00 Вечiрка. "Вiннi-
Пух".
21.20 "Шрами вiд тигра". 
(2)
23.10 "Шiсть ступенiв" - 
серiал, США, 2006.
00.00 Кiногурманам: 
"Чорна орхiдея" - драма, 
США-ФРН, 2006. Iсторiя 
нерозкритого вбивства.
02.05 Колекцiя 
кiногурмана: "Сенс 
життя за Монтi 
Пайтоном" - комедiя, 
Великобританiя, 1987. 
Iснування людини 
вiд утроби до смертi 
вiдбито в серiї екстра-
вагантних, неймовiрних 
по вигадцi, дуже 
смiшних скетчiв, при-
чому це побачено 
як би з точки зору рибок 
iз акварiума.

15.00 Сiмейний турнiр.
15.30 "Златопольськi".
16.05 Шанс на успiх.
17.05 "I в горi, i в 
радостi".
18.05 Бережися кiоскера.
18.30 Локальна про-
грама.
18.55 "Ставка бiльше, 
нiж життя".
20.00 Телетурнiр.
21.00 Фестиваль у 
Сопотi.
23.45 Панорама.
00.15 Фестиваль "Два 
береги".
00.25 "Мене кличуть 
Ерл" - комедiйний 
серiал.
00.55 Публiцистична 
програма.
02.00 Боб Хоскинс i 
Майкл Кейн у комедiї 
"Солодка воля" - США, 
1986. Кiнозйомки 
перевернули життя в 
мiстечку.
07.10 "БЕТХОВЕН-5"
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РОБОТА: Луцьк. Волинь. Україна. Польща
PRACA: Łuck. Wołyń. Ukraina. Polska.

Посада З/П Вимоги

бармен 669 досвід роботи, знання касового апарату

вантажник 1250 робота в 2 зміни, фізичне навантаження

водій 
автотранспортних 

засобів
4000

міжнародні перевезення, наявність прав 
водія категорії Е. 

водій 
автотранспортних 

засобів
1300 наявність прав  водія категорії D

водій 
навантажувача

1100 Обов’язково проживання в 
с.Жовтневому

гірник очисного 
забою

3500  5-6 розряди, досвід роботи

головний 
енергетик

2207 гірнича освіта

експедитор 1200 водій-експедитор на мікроавтобус, від 25 
років, досвід роботи від 5 років

електрослюсар 
з ремонту 

електричних машин
669 стаж роботи від 3 років.

завідувач складу 669 досвід роботи

інженер-
конструктор

1100 ОБОВ’ЯЗКОВЕ знання програм 
“Автокад” і “Компас”

касир (на 
підприємстві, в 

установі, організації)
1800

вища економічна освіта, знання і практичне 
застосування касового апарату, касової 
дисципліни, 1-С Бухгалтерія (практичні 

навики), EXCELL, досвід від 3 років

лікар станції 
(відділення) швидкої 

та невідкладної 
медичної допомоги

992 вища медична освіта

лікар-педіатр 992 вища медична освіта

лікар-статистик 1115 вища медична освіта

Маляр 1400
з вмінням: шпаклювання, шліфування, 

полірування, робота з різними 
фарбувальними матеріалами,виконання 

порошкового фарбування.

Машиніст крана 
автомобільного

1000 досвід роботи від 3 років, 5-6 розряд, з/п 
договірна від 1000 грн

мельник 1200 досвід роботи на млині  АВМ-15

Менеджер 
(управитель) з 
транспортно-

експедиторської 
діяльності

1000
знання ПК, користування Інтернетом, 

комунікабельність

муляр 800

начальник відділу 998

відділ видатків, обслуговування 
кошторисів розпорядників коштів та інших 
клієнтів, досвід 3-5 років, вища економічна 

освіта, знання ПК, на час декретної 
відпустки, заяви будуть прийматись після 

оголошення конкурсу

оператор 
верстатів та 
установок

1100
лінія по виготовленню металочерепиці, 
бажання працювати, тел.4-09-69, вул.

Луцька, 25

Нововолинський міський центр зайнятості

офіціант 630 робота в смт.Жовтневе 

офіціант 669  досвід роботи

перукар (перукар 
- модельєр)

315 вміння спілкуватись з людьми похилого 
віку

пресувальник 
напівфабрикату 

макаронних виробів
1200 досвід роботи на вакумних пресах

прибиральник 
територій

500 прибирання двору та сходових кліток

продавець 
непродовольчих 

товарів

1200 ОБОВ’ЯЗКОВЕ знання ПК

продавець 
продовольчих 

товарів

669  бажання працювати, досвід роботи від 
1 року

продавець 
продовольчих 

товарів
800 бажання працювати

продавець 
продовольчих 

товарів
670

бажання працювати, бажано 
проживання на 15,5,6 мікрорайонах

технолог 1000 чистка та фарбування виробів зі шкіри 

токар 1000 досвід роботи від 2 років

токар-
розточувальник

970 можливе працевлаштування 
інваліда,запис професії в трудовій книжці.

Крім того є багато інших вакансій‚ за додатковою інформацією звертатися за 
адресою: м. Нововолинськ. пров. Поштовий.1 тел.3-30-42.3-25-88

Посада З/П Вимоги Посада З/П Вимоги

Посада З/П Вимоги

Адміністратор 
(господар) залу 1000 бажання працювати

бармен 750 бажання працювати

бармен 750 робочий час з 10-00 по 23-00

бармен 700 бажання працювати

бухгалтер 1800 бажання працювати

бухгалтер 1100 бажання працювати

верстатник 
деревообробних 

верстатів

800
бажання працювати

водій автомобіля 
2, 1 класу (автобуси) 750 інвалід 3 групи

водій 
автотранспортних 

засобів
1000 бажання працювати

870 працювати за договором цивільно-
правового характеру

зоотехнік 2000 Конкурсний підбір

інженер-енергетик 1310 бажання працювати

кондитер 630 бажання працювати

Володимир-Волинський міськрайонний центр зайнятості

Електрогазозварник

кухар 1000 бажання працювати

кухар 630 бажання працювати

листоноша 364 листоноша по с.Новосілки , робочі дні : 
понеділок, вівторок,четверг, субота

листоноша 647
 Листоноша пересувного відділення 
поштового зв’язку, матеріальна 

відповідальність.

листоноша 364 Листоноша пересувного відділення 
поштового зв’язку

листоноша 650 с.Зимно

лікар 
ветеринарної 

медицини

2000 бажання працювати

лікар 
ветеринарної 

медицини
1000 бажання працювати

лікар-терапевт 496 працювати з 9.00 до 13.00

Машиніст 
тепловоза

1000 бажання працювати

налагоджувальник 
деревообробного 

устаткування
630 бажання працювати

начальник 
відділення зв’язку

847 Роз’їздний характер роботи. Проізд 
оплачується

охоронець 1300 бажання працювати

підсобний 
робітник

630 бажання працювати

підсобний 
робітник

700 бажання працювати

продавець 
продовольчих 

товарів
630 Доїзд з міста оплачується

різальник 
сировини

630 В столярний цех

свердлувальник 630 бажання працювати

сестра медична 395 бажання працювати

столяр 630 бажання працювати

технолог 1000 бажання працювати

 
Крім того є багато інших вакансій‚ за додатковою інформацією звертатися за 
адресою: м. Володимир-Волинський. вул. Устилузька.17 тел.2-46-56.2-48-76

Посада З/П Вимоги Посада З/П Вимоги

Вакансії кадрової агенції «Гарант» м. Ковель

Приватний підприємець Баранов Ігор Іванович (Ліцензія 
Міністерства праці та соціальної політики АВ № 298066 від 
12.02.2007р ). Пропонує роботу в Київській області та Республіці 
Польща.

Для своїх клієнтів надає візову підтримку для отримання робо-
чої візи, медичне страхування на весь період перебування за кор-
доном, стартовий пакет та картку поповнення польського мобіль-
ного оператора, забезпечення проживання в готелі ( при потребі 
для іногородніх), бронювання проїздних квитків (при потребі, су-
провід працівниками польського агентства по працевлаштуванню 
українців в Польщі «Буг», яке є нашим партнером по той бік Бугу.

Робота в Україні:
-охоронники (чол/жін) віком до 45 років, вахтовий метод 

роботи;
- робітники на збір урожаю.

Робота в Польщі:
-швачки (жін) пошиття жіночих блуз (робота на конвеєрі);
- працівники в супермаркет (чоловіки та жінки);
-робітниці на збирання урожаю ягід, фруктів, овочів.
Працівники забезпечуються безкоштовно житлом, на сільсько-

господарських роботах роботодавець гарантує безкоштовне харчу-
вання.

Наша адреса: 

Волинська обл. м.КОВЕЛЬ, бульвар Л. Українки 12,
оф.220, 304 ( готель « Лісова пісня»)

Тел\факс: 8(03352)7-10-36, моб: 8(068)191-05-25
e-mail: garant_kovel@itt.net.ua або agencia_kovel@itt.net.ua 

ПРИ  ТОВАРИСТВІ ПОЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ІМ. ЄВИ ФЕЛІНСЬКОЇ ДІЄ ШКОЛА ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ.
 ЗАПРОШУЄМО БАЖАЮЧИХ: ВУЛ. КРИЛОВА, 5/7. ТЕЛ.: 72-54-99
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Різне

2 кг свіжої капусти 
2 кг квашеної капусти 
0,5 кг м'яса (свинини або 
дичини) 
0,25 кг ковбаси (звичайної 
або мисливської) 
0,25 кг копченого бочка 
кілька свіжих або сушених 
грибів 
перець-горошок, сіль, лав-
ровий лист

2 kg. białej kapusty świeżej 
2 kg. białej kapusty kiszonej 
0.5 kg. mięsa (wieprzowiny 
lub dziczyzny) 
0.25 kg. kiełbasy (zwyczajnej 
lub myśliwskiej) 
0.25 kg. boczku wędzonego 
kilka grzybów leśnych, 
świeżych lub suszonych 
pieprz czarny, niezmielony, 
sól, listek laurowy 

Містечко Чарторийських: вчора, сьогодні, завтра
Miasteczko Czartoryskich: wczoraj, dziś, jutro

Miasteczko, któremu w 1654 roku na-
dano magdeburskie prawa miejskie z przy-
wilejem na jarmarki i targi, pozostało w rę-
kach Czartoryskich do drugiej połowy XIX 
wieku. Od 1877 Klewań stanowił własność 
rządu carskiego. W okresie międzywojen-
nym mieściła się tu siedziba gminy. Dziś Kle-
wań jest osiedlem miejskim, liczącym około 9 
tys. mieszkańców.

W gęstwinie drzew i krzewów kryje się 
zbudowany przez Czartoryskich w końcu XV 
wieku  zamek. Był on wielokrotnie przebudowywany, 
przez lata służył różnym placówkom pedagogicznym. 
Mieściła się tu na przykład szkoła powiatowa, gim-
nazjum polskie, później szkoły rosyjskie. W czasie II 
Wojny Światowej zamek pełnił funkcję więzienia, po 
wojnie była tu szkoła dla traktorzystów. Od lat dzie-
więćdziesiątych XX wieku zamek jest opustoszały i 
zdewastowany.

Na północ od głównej drogi wznosi się potężna 
bryła barokowego kościoła p.w. Zwiastowania NMP, 
zbudowanego w latach 1610-1630. Na początku XX 
wieku kościół został odrestaurowany, a po 1945 roku 
zamknięty. Przez dłuższy czas w budynku mieściła się 

miejscowa szko-
ła techniczna. 

Według „Ilu-
strowanego prze-
wodnika po Wo-
łyniu” autorstwa 
M.Orłowicza (1929 r.) zamek i kościół jeszcze na po-
czątku XX wieku były w Klewaniu głównymi zabyt-
kami. Obecnie zamek jest budowlą zaniedbaną. Od 
1991 roku trwa powolny remont kościoła. Budowle te 
zachowują pamięć wieków. Szkoda, że nie możemy so-
bie  uświadomić wielkości tej pamięci, ani zachować i 
przekazać jej następnym pokoleniom.

Nad rzeką Stubłą przy drodze 
z Łucka do Równego 
leży Klewań, niegdyś 
główna siedziba 
książąt Czartoryskich. 
Właśnie tu w Klewaniu 
Michał Czartoryski 
w 1458 roku dokonał 
lokacji, choć naukowcy 
wywodzą jego historię z 
XII wieku utożsamiając z 
grodem Koływań. 

На річці Стубла, на 
трасі Луцьк-Рівне 
лежить Клевань, 
колись головна 
резиденція князів 
Чарторийських. 
Саме Михайло 
Чарторийський у 
1458 році заснував 
в Клевані містечко, 
хоча науковці ви-
водять його історію 
з XII століття, ото-
тожнюючи з посе-
ленням Коливань. 

Містечко, яке у 1654 році 
отримало магдебурзьке право та 
привілей на проведення ярмар-
ків, залишалося у власності Чар-
торийських до другої половини 
XIX століття. З 1877 року Клевань 
належав царському урядові. У 
міжвоєнний період тут була роз-
ташована садиба гміни. Сьогодні 
Клевань є селищем міського типу 

і нараховує близько 9 тис. жителів.
У гущавині дерев і кущів ховається замок, 

збудований Чарторийськими наприкінці XV 
століття. Його часто перебудовували, впродовж 
довгих років тут розташовувалися різні педаго-
гічні заклади. Розміщувалася тут, наприклад, по-
вітова школа, польська гімназія, пізніше – росій-
ські школи. Під час Другої світової війни замок 

був перетворений на в’язницю, 
а після війни тут була школа 

для трактористів. У дев’яностих роках XX сто-
ліття замок був спустошений та розорений.

На північ від головної дороги височіє потужна 
барокова брила Благовіщенського костелу, побу-
дованого у 1610-1630 роках. На початку XX сто-
ліття костел був відреставрований, а після 1945 
року зачинений. Протягом довгого часу у будівлі 
було розташоване місцеве технічне училище.

Згідно з „Ілюстрованим путівником по Во-
лині” авторства М.Орловича (1929 р.) замок та 
костел ще на початку ХХ ст. були у Клевані дво-
ма найбільшими пам’ятками. На початку ХХІ ст. 
замок є найбільш занедбаною спорудою.  З 1991 
року триває повільний ремонт костелу. Вони 
зберігають у собі пам’ять століть. А ми, на жаль, 
не можемо ні усвідомити велич цієї пам’яті, ні 
зберегти й передати її прийдешнім поколінням.

Перша СТО швидкого 
обслуговування легкових та 
грузових авто мастильними 

матеріалами
Ми працюємо 6 днів на тиждень:

ПН-СБ   8:00-20:00
НД         Вихідний

м. Луцьк, вул. В.Стуса, 9
тел./факс (0332) 78-03-07, 77-01-86, 78-00-78

Пасажирські перевезення на замовлення по 
Україні та за кордоном. М/а Мерседес-Спрінтер 
(18 місць, DVD-відео, розкладні сидіння). Тел. 
71-92-48, 8(050)153-63-17
8(050)956-16-44, 8(097)307-26-12

Оголошення//Оgloszenia
NDND

Kuchnia polska Польська кухня
Trudno dziś znaleźć rzeczywiście „oryginalne” polskie potra-
wy. Wpływy niemieckie, francuskie, orientalne, włoskie czy 
żydowskie, a także litewskie czy tatarsko-tureckie ukształto-
wały dzisiejszą kuchnię polską. Charakteryzuje ją też bardzo 
duży regionalizm. W ostatnich latach typowe dla poszczegól-
nych regionów Polski potrawy stają się znane także w całym 
kraju i poza jego granicami.

Bigos - tradycyjna dla kuch-
ni polskiej i litewskiej potrawa 
z kapusty i mięsa. 

Sposobów przygotowywania 
bigosu i jego odmian jest spo-
ro.  Na początek proponujemy 
państwu przepis klasyczny.

Posiekaną drobno kapustę 
świeżą i kiszoną z pieprzem, 
solą, częścią grzybów i listk-
iem laurowym długo dusić aż 
do miękkości (2-3 godziny). 
Można dodać kminek lub 
majeranek. Boczek pokroić, 
stopić lekko na patelni i w 
tym tłuszczu podsmażyć ro-
zdrobnione mięso i kiełbasę. 
Z uduszonej kapusty zlać nad-
miar wody i dodać do tego 
podsmażone mięso, boczek i 
kiełbasę razem z tłuszczem z 
patelni. Całość dusić tak długo 
jak się da (czym dłużej, tym lep-
iej). Potrawa po przyrządzeniu 
powinna być gęsta i nie powin-
na z niej wyciekać woda. Po 
ostudzeniu bigos powinno się 
ustawić w chłodnym miejscu. 
Jest to jedno z nielicznych dań, 
które nie traci walorów sma-
kowych przy wielokrotnym 
odgrzewaniu. Do bigosu trady-
cyjnie podajemy chleb.

Важко сьогодні знайти дійсно „оригінальні” польські стра-
ви. Німецька, французька, східна, італійська, єврейська, 
литовська, татарсько-турецька культури вплинули на те, 
якою є сьогоднішня польська кухня. Характерним для неї 
є також регіоналізм. Останнім часом страви, що є типови-
ми для окремих регіонів Польщі, стають відомими також 
у цілій країні та за її межами.

Способів приготування 
бігосу і його видів є чимало.  
Для початку ми пропонуємо 
класичний рецепт цієї страви.

Дрібно порізану свіжу і 
квашену капусту з перцем, 
сіллю, частиною грибів і 
лавровим листом довго 
душити (2-3 години), щоб 
капуста стала дуже м'якою. 
Можна додати кмин або 
майоран. Бочок порізати, 
злегка підсмажити на 
пательні, додати і підсмажити 
м'ясо і ковбасу. Із тушеної 
капусти злити надлишок води 
і додати до неї підсмажене 
м'ясо, бочок і ковбасу разом 
з жиром з пательні. Все разом 
дуже довго тушити (чим 
довше, тим краще). Готова 
страва повинна бути густою 
і не містити води. Коли 
бігос охолоне, його потрібно 
поставити у холодному місці. 
Ця страва належить до тих, 
які не втрачають смакових 
якостей при багаторазовому 
підігріванні. До бігосу 
традиційно подають хліб.

Бігос – традиційна для 
польської кухні страва з 
капусти та м'яса.

GOSPOSIA ГОСПОДИНЯ

морські курорти
європейські екскурсійні програми

екзотичний відпочинок
Ексклюзивні акції з продажу турів з 

НЕЙМОВІРНИМИ знижками.
Транспортне обслуговування на замовлення.

Тури на:

ліцензія Держтуризмкурортів України серія АВ № 302966 від «14.02.2007 р.

вул.Кривий Вал, 26/2, м.ЛУЦЬК
тел.: +380 332 728758 

Терміново продається 2-х кімнатна квартира, 
40 кв.м. р-н Пугачова, вул. Караїмська 2/1. 
Ціна 27 000 у.о. Торг. Тел. 8(066)7689044. Таїса.


