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Заходи відбуватимуться безпосередньо на кордоні з Європей-
ським Союзом, який, за словами організаторів дійства, повинен 
не розділяти, а об’єднувати, бути відкритим та служити інтеграції.

– Європейські Дні Добросусідства – це продовження святкувань 
Дня Незалежності України та водночас волевиявлення суспільства, 
Церкви та Держави про те, що хочемо бачити майбутнє України євро-
пейським і долучитися до того, щоб будувати мости, а не залізні мури 
між народами, які творять Європейську спільноту. Захід має значення і 
роль символу поєднання та братерства, служить розвитку українсько-
польської співпраці й євроінтеграції, особливо важливих у прикордон-

63 dni wolności Warszawy
Волинська 

 інформація

Informacja 
wołyńska

Поїздку до Польщі отри-
мали в нагороду від міського 
голови Сергія Кошарука пе-
реможці конкурсу письмових 
робіт, що був присвячений 
490-річчю надання Ковелю 
Магдебурзького права.

 
Zwycięzcy konkursu prac pi-
semnych poświęconego 490-le-
ciu otrzymania przez Kowel 
magdeburskich praw miejskich 
w nagrodę od mera miasta Ser-
hija Koszaruka dostali podróż 
do Polski.

Переможцем VII Всеу-
країнського зльоту юних 
туристів-краєзнавців, що від-
бувся на Закарпатті, стала ко-
манда волинських школярів.

Grupa  wołyńskich uczniów 
zwyciężyła w  VII Ogólnoukra-
ińskim zjeździe młodych tury-
stów-krajoznawców, który odbył 
się na Zakarpaciu

Пам’ять Лесі Українки 
вшанували на початку серпня 
на Волині. У цьому році минає 
96 річниця смерті поетеси.

Na początku sierpnia na 
Wołyniu uczczono pamięć Łesi 
Ukrainki. W tym roku mija 96 
rocznica śmierci poetki.

На початку серпня 2009 
року у Луцьку в рамках про-
екту „Стратегія туристичного 
розвитку міста Луцька в умо-
вах транскордонного співро-
бітництва та євроінтеграції” 
відбулася міжнародна конфе-
ренція. Проект фінансується 
Міністерством закордонних 
справ Республіки Польща.

Na początku sierpnia 2009 
roku w ramach projektu „Stra-
tegia turystycznego rozwo-
ju miasta Łuck w warunkach 
współpracy transgranicznej  i in-
tegracji europejskiej” odbyła się 
w Łucku międzynarodowa kon-
ferencja. Projekt realizowany jest 
ze środków Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Міжнародна виставка-
ярмарок „Волинь-Агро 2009” 
та ІІ Волинський інвести-
ційний форум відбудуться у 
Луцьку 4-5 вересня 2009 року.

Międzynarodowe targi „Wo-
łyń-Agro 2009” oraz II Wołyń-
skie forum inwestycyjne odbędą 
się w Łucku 4-5 września 2009 
roku.
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63 дні свободи Варшави

1 серпня 1944 року, 
о 17.00 у столиці 
пробила година „W” 
– розпочалось Вар-
шавське Повстання

13 серпня 1944 року, саме 65 
років тому, була неділя. Це був 
один із 63 днів повстання у сто-
лиці Польщі. У цей день повста-
ла Варшава спливала кров'ю 
в оточеному Старому Місті. 
8 тисяч німецьких солдатів за 
наказом розпочали ліквідацію 
цього району разом із групою 
повстанців.

Цей день приніс смерть 
п’ятистам повстанцям і меш-
канцям вулиці Кілінського, що 
у Старому Місті. Вони загинули 
від вибуху замінованого воро-
гом танка. Цього дня повстанці 
провели наступ на Галу Міров-
ську (торгові павільйони), щоб 
налагодити зв'язок зі Старим 
Містом. Війна збирала своє 
криваве жниво…

Незважаючи на військові дії, 
життя продовжувалося: на ву-
лиці Злотій у кінотеатрі „Пала-
діум” відбулася прем’єра філь-
му „Варшава бореться”, у якому 
були показані бої у Середмісті, 
пожежі будинків в Алеях Єро-
золимських і робота в тилу. На-
віть в каплиці по вул.Монюш-
ка, 11 отець Віктор Потшебскі, 
повстанське псевдо „Корда”, 
обвінчав санітарку Аліцію 
Трейтлер, псевдонім „Ямруж” 
і підхорунжого Болеслава Бєга, 
псевдонім „Палонк”.

Польське Радіо з Лондону 
транслювало промову наступ-
ника Президента Речі Поспо-
литої в еміграції Томаша Арці-
шевського:

„Боретесь за незалежність 
Польщі, а наше завдання тут – 
стояти невблаганно на сторожі, 
щоб ця боротьба не 
була безнадійною, 
щоб Ті, хто гине - 

1 sierpnia 1944 roku, 
o 17.00 wybiła w 
stolicy godzina "W" 
- rozpoczęło się Po-
wstanie Warszawskie.

13 sierpnia 1944 roku – do-
kładnie 65 lat temu – była nie-
dziela, jeden z 63 dni wielkiego 
powstańczego zrywu stolicy Pol-
ski. Tego dnia powstańcza War-
szawa krwawiła w okrążonym 
Starym Mieście. 8 tys. żołnierzy 
niemieckich dostało rozkaz li-
kwidacji tego rejonu i znajdu-
jącego się w nim zgrupowania 
powstańczego. 

 Ten dzień przyniósł śmierć 
dla 500 powstańców i mieszkań-
ców ul. Kilińskiego na Starym 
Mieście. Zginęli od eksplozji 
czołgu z podstępnie założonym 
przez wroga materiałem wybu-
chowym.

 W tym dniu nastąpiło natar-
cie powstańców na Halę Mirow-
ską w celu nawiązania łączności 
ze Starym Miastem.

 W kinie „Palladium” na ulicy 
Złotej odbył się pierwszy pokaz 
filmu „Warszawa walczy”, uka-
zującego walki w Śródmieściu, 
pożar domów w Alejach Jero-
zolimskich, a także pracę poza-
frontową.

 W kaplicy przy ulicy Mo-
niuszki 11. ks. Wiktor Potrzebski 
pseudonim powstańczy "Corda" 
udzielił ślubu sanitariuszce Ali-
cji Treutler, pseudonim "Jarmuż" 
i podchorążemu Bolesławowi 
Biega, pseudonim "Pałąk".

W tym dniu wojna zbierała 
krwawe żniwo.

W Polskim Radiu z Londynu 
nadano przemówienie następcy 
Prezydenta RP na uchodźstwie 
Tomasza Arciszewskiego: 

„Walczycie o niepodległość 
Polski, a naszym zadaniem tu-
taj jest stać nieugięcie na straży, 
aby ta walka nie była 
beznadziejna, ażeby 2 str.2 str.

Кордон – 835Granica – 835

Цього року святкування „Європейських Днів Добро-
сусідства” відбудеться 28 – 30 серпня на прикордонній 

смузі в с. Кречів-Нововолинськ (Волинська область) та 
Крилів (Люблінське воєводство) біля 835 -го прикордонно-
го знаку – місця майбутнього перетину кордону.

Аня ТЕТ

W tym roku Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa 
odbędą się 28 – 30 sierpnia na granicy polsko-

ukraińskiej pomiędzy Kreczowem/Nowowołyńskiem 
(obwód wołyński) a Kryłowem (województwo lubel-
skie), obok słupa przygranicznego nr 835 – na terenie 
przyszłego przejścia granicznego.

Imprezy świąteczne odbędą się bezpośrednio na granicy z Unią Euro-
pejską, która zdaniem organizatorów przedsięwzięcia zamiast rozdzielać 
powinna jednoczyć i być otwartą oraz służyć integracji.

Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa to kontynuacja świętowania Dnia Nie-
podległości Ukrainy i jednocześnie wyrażanie woli społeczeństwa, cerkwi i pań-
stwa, świadczącej o tym, że chcemy widzieć przyszłość Ukrainy w Europie i dołą-
czyć się do budowy łączących społeczność europejską mostów, które powstają w 
miejsce żelaznych murów pomiędzy narodami. Przedsięwzięcie jest symbolem 
pojednania i braterstwa, sprzyja rozwojowi współpracy ukraińsko-polskiej oraz 

integracji europejskiej. Jak podaje oficjalny komunikat prasowy – wspomniane 
cele są szczególnie ważne w strefie przygranicznej, w ramach uproszczenia reżimu 
wizowego dla Ukraińców oraz w kontekście przygotowania do Euro-2012.

W ramach festiwalu odbędą się różne imprezy, w szczególności: jarmark 
transgraniczny (prezentacje projektów, propozycje współpracy transgranicz-
nej; spotkanie przedstawicieli władz miejscowych i administracji państwowej; 
imprezy integracyjne dla dzieci i młodzieży; wystawa zdjęć poświęconych po-
graniczu; wystawy prac artystycznych oraz regionalnej twórczości artystycz-
nej; piknik kulinarny z kuchnią tradycyjną itp), muzyczna impreza „Granica 
– 835”, w której udział wezmą muzycy z Ukrainy i Polski, a także „Eurore-
publika”, przejazd kolarzy ze Lwowa i Łucka do Granicy – 835, mecz piłkarski 
pomiędzy dziennikarzami z Ukrainy i Polski i wiele innych.

Organizatorzy oczekują przybycia na tegoroczne uroczystości od 10 do 
20 tysięcy Polaków i Ukraińców, delegacji rządowych i dyplomatycznych z 
Ukrainy, Polski oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej.

ному регіоні, в рамках спрощення візового режиму для українців та у 
контексті підготовки до Євро-2012, – йдеться у прес-релізі.

У рамках даного фестивалю відбудуться різноманітні заходи, зо-
крема: транскордонний ярмарок (презентації проектів, пропозиції 
транскордонної співпраці; зустріч представників місцевої влади та 
органів державного управління; інтеграційні заходи для дітей та мо-
лоді; виставка фотографій на тематику, пов’язану з прикордонням; 
виставка мистецьких творів, регіональної народної творчості; кулі-
нарний пікнік з традиційною кухнею тощо), музичне дійство „Кор-
дон – 835”, на якому виступатимуть музичні виконавці з України та 
Польщі, а також „Єврореспубліка”, велопробіг зі Львова та Луцька 
до Кордону – 835, футбольний матч за участю відомих журналістів з 
України та Польщі і багато іншого.

Очікується, що в цьогорічних урочистостях візьме участь від 
10 до 20 тисяч поляків та українців, урядові та дипломатичні 
делегації з України, Польщі, Європейської Комісії.

Ania TET

radiorodzina.pl

Тварини теж
мають права
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Pod koniec lipca wojska radzieckie dotarły nad 
Wisłę a radzieckie samoloty zrzucały na miasto 
ulotki wzywające do walki z okupantem. Niemcy 
zaczęli przygotowania do opuszczenia Warszawy. 
31 lipca przyszły przywódca powstania - puł-
kownik Antoni Chruściel "Monter" otrzymał od 
komendanta głównego Armii Krajowej Tadeusza 
Bora-Komorowskiego rozkaz: "Jutro o piątej po 
południu rozpocznie pan działania". 

гинули з вірою, що Польща буде вільною і щас-
ливою, і щоб світова демократія знала про Вашу 
боротьбу і Вашу самопожертву”. 

Тієї ночі кільканадцять літаків Галіфакс 
скидали повстанцям амуніцію і протитанкову 
зброю.

У загравах пожеж вставав серпневий світанок 
чотирнадцятого дня Варшавського Повстання.

У кінці липня радянські війська дійшли до Ві-
сли, а радянські літаки скидали на місто листів-
ки із закликом до боротьби з окупантами. Німці 
розпочали підготовку до виходу з Варшави. 31 
липня майбутній командир(провідник) повстан-
ня – полковник Антоні Хрусцєль „Монтер” від 
головного коменданта Армії Крайової Тадеуша 
Бора-Коморовського дістав наказ: „ Завтра опів-
дні, о п'ятій, розпочне пан діяти”.

Проти 16-ти тисяч німецьких солдатів висту-
пило майже 23 тисячі солдатів АК, з яких ледве 
5 тисяч були добре озброєні. Щодня збільшу-
валась кількість повстанців (загалом воювали 
приблизно 34 тис. солдатів). Натомість у розпо-
рядженні німців була авіація, танки і артилерія.

Повстанці не змогли захопити німців знена-
цька – у деяких районах бойові дії вибухнули 
раніше. Спочатку поляки досягли значних успі-
хів – оволоділи більшістю районів, але вони були 
у різних частинах міста і оточені німцями. Такі 
найважливіші стратегічні об’єкти, як вокзали, 
мости чи летовища не були здобуті. Уже в пер-
ший день повстання загинуло майже 2 тисячі 
поляків. Незважаючи на це, столицю огорнув 
величезний ентузіазм – на визволених будинках 
майоріли польські прапори, а цивільне населен-

1 sierpnia 1944 roku, o 17.00 wybiła 
w stolicy godzina "W" - rozpoczę-
ło się Powstanie Warszawskie. Dla 
Warszawy walka o wolność była 
naturalnym odruchem - odpłatą 
Niemcom za bombardowania we 
wrześniu 1939 r, za 5 lat ciężkiej 
okupacji z łapankami, upokorze-
niem i egzekucjami.

Ci, którzy umierają, umierali z tą wiarą, że Pol-
ska będzie wolna i szczęśliwa, i ażeby demokracja 
światowa znała Waszą walkę i Wasze poświęcenie”.

Tej nocy kilkanaście samolotów Halifax doko-
nało zrzutów broni amunicji i broni przeciwpan-
cernej dla powstańców.

W rozjaśnionym od łuny pożarów sierpniowym 
świcie wstawał kolejny, czternasty dzień Powstania 
Warszawskiego...

A będzie tych dni jeszce 50.

Przeciwko żołnierzom niemieckim w liczbie 
około 16 tys. stanęło około 23 tys. żołnierzy AK, 
z których niestety, zaledwie 5 tys. było dobrze 
uzbrojonych. Z biegiem dni zwiększała się liczba 
powstańców (łącznie walczyło około 34 tys. żoł-
nierzy). Niemcy natomiast dysponowali lotni-
ctwem, bronią pancerną, i artylerią. 

Powstańcom nie udało się całkowicie zaskoczyć 
Niemców - w niektórych dzielnicach walki wybu-
chły już wcześniej. Początkowo Polacy osiągnęli 
znaczne sukcesy - opanowali część dzielnic, jed-
nak były one porozrzucane po mieście i otoczone 
przez niemieckich żołnierzy. Najważniejsze pozy-
cje strategiczne, jak dworce, mosty czy lotniska 
nie zostały zdobyte. Już pierwszego dnia powsta-
nia zginęło około 2 tys. Polaków. Mimo wszystko 
stolicę ogarnął ogromny entuzjazm - na zdobytych 
budynkach powiewały polskie flagi, a ludność cy-
wilna garnęła się do pomocy.

Od 4 sierpnia powstańcom zaczęło brakować 
amunicji i generał Tadeusz "Bór" Komorowski na-
kazał przejście do aktywnej obrony, bez ataków. 
Alianci rozpoczęły zrzuty broni i amunicji, ale 
duża ich część dostawała się w ręce nieprzyjaciela 
a wiele brytyjskich samolotów zostało zestrzelo-
nych. Rosjanie nie udostępnili radzieckich lotnisk 
polowych do lądowania zachodnich samolotów 
w skutek czego Alianckie zrzuty były poważnie 
utrudnione. 

Dodatkowo z innych miast napływały kolej-
ne oddziały niemieckich żołnierzy. Rozpoczął się 
szturm miasta! Oprócz powstańców masowo ginę-
ła ludność Warszawy, bez względu na płeć i wiek. 
Na Woli, w ciągu kilku dni zginęło około 40 tys. 
ludzi. 

20 sierpnia powstańcy zdobyli budynek PAST-y 
(Polska Akcyjna Spółka Telekomunikacyjna) przy 
ulicy Zielnej. Był to jeden z ważniejszych nie-
mieckich punktów strategicznych w stolicy, wraz 

z nim Polacy zyskali broń i amunicję. Zbliżał się 
jednak kres polskich triumfów w tym powstaniu.

Obrońcy, którzy pozostali przy życiu wycofy-
wali się kanałami, ale nawet tam czekały na nich 
granaty, pułapki minowe, płonąca benzyna. Alian-
ci zdobyli jednorazową zgodę Stalina na lądowanie 
samolotów na polowych lotniskach radzieckich. 
Zrzucili wówczas na Warszawę 1300 zasobników z 
uzbrojeniem, lekami i żywnością, ale do Polaków 
dotarło jedynie 228 z nich.

 W połowie września do Warszawy dotarły pol-
skie oddziały wspierane przez żołnierzy radzie-
ckich. Wyzwolono Pragę i ruszono dalej, jednak 
bez pomocy artylerii radzieckiej oddziały te zosta-
ły szybko rozbite. 23 września upadł Czerniaków, a 
27 września Mokotów. Jedynie w Śródmieściu tliła 
się jeszcze obrona, ale dalszy opór był niemożliwy 
i bezskuteczny. 2 października o godzinie 21.00. 
została podpisana kapitulacja Warszawy. 

W tragicznych dniach powstania warszawskie-
go po stronie polskiej zginęło od 120 do 200 ty-
sięcy mieszkańców stolicy. Do tego należy dodać 
straty wśród żołnierzy - około 10 tys. zabitych, 7 
tys. zaginionych i 5 tys. rannych. Wśród zabitych 

Od początku września rozpoczął się 
upadek kolejnych dzielnic miasta - 1 
września legła kolumna Zygmunta, 
2 września upadło Stare Miasto i 
Sadyba, a 6 września Powiśle wraz 
z elektrownią. W mieście brakowało 
światła, wody i żywności.

przeważała młodzież, w tym ogromna większość 
warszawskiej inteligencji. I Armia Wojska Polskie-
go straciła około 3800 żołnierzy. Straty Niemieckie 
obliczane są na około 10 tys. zabitych, 6 tys. zagi-
nionych i 9 tys. rannych żołnierzy oraz 300 znisz-
czonych czołgów i samochodów. 

Wykonany został wydany 1 sierpnia rozkaz 
Hitlera - zniszczyć Warszawę i wymordować 
znaczną część jej mieszkańców. Pod koniec wojny 
około 85% miasta leżało w gruzach. Zniszczony 
został wielowiekowy dorobek kulturalny i mate-
rialny stolicy Polski. Znamienne jest to, że Stalin 
nie zamierzał pomóc walczącym Polakom. Wojska 
radzieckie zatrzymały się linii Wisły i zza rzeki 
biernie obserwowały jak ginie polska stolica.

Polski zryw patriotyczny miał wpływ na to, że 
Stalin zrezygnował z planów przekształcenia Pol-
ski w kolejną republikę radziecką taką jak Ukraina 
czy Białoruś i uczynił z niej państwo satelickie.

Powstanie Warszawskie militarnie było wymie-
rzone przeciw Niemcom, ale politycznie przeciw 
wkraczającym do Polski Sowietom. Przywódcy 
Powstania mogli więc zdawać sobie sprawę, że 
na wsparcie Rosjan nie mogą liczyć. Było już po 
Katyniu, Stalin nie uznawał polskiego rządu na 
emigracji, nazywanego przez niego "londyńskimi 
pajacami" i zmierzał do zainstalowania w Warsza-
wie posłusznego Moskwie marionetkowego rzą-
du PKWN. Sowieci uchronili się przed zbędnym 
wysiłkiem tłumienia sił Armii Krajowej w stolicy 
i pozwolili Niemcom dokonać dzieła wymordowa-
nia Polaków i zniszczenia miasta. Razem z dymem 
pożarów nad Warszawą rozwiał się radziecki mit o 
pansłowiańskim braterstwie.

Dla Polaków powstanie warszaw-
skie bylo wyrazem największej woli 
walki aż do ostatecznego zwycię-
stwa, znakiem protestu wobec 
imperialistycznej polityki Stalina 
i sprzeciwem wobec opuszczenia 
przez zachodnich sojuszników.

63 дні свободи Варшави63 dni wolności Warszawy

Буде тих днів ще 50

1 серпня 1944 року, о 17.00 у 
столиці пробила година „W” – роз-
почалось Варшавське Повстання. 
Для мешканців Варшави бороть-
ба за свободу була відплатою нім-
цям за бомбардування у вересні 
1939 р, за 5 років важкої окупації, 
за облави, приниження та страти

ня масово допомагало військовим.
Починаючи з 4 серпня, повстанцям не вистача-

ло амуніції. Генерал Тадеуш ,,Бор,, Коморовський 
наказав перейти від наступу до активної оборо-
ни. Союзники з літаків почали скидати зброю та 
амуніцію, більша частина якої дісталась ворогові, 
а багато британських літаків було збито. Росіяни 
не надали свої польові летовища для приземлення 
літаків союзників, що зумовило труднощі з поста-
чанням зброї повітряним шляхом.

З інших міст надходили додаткові німецькі 
війська. Розпочався штурм міста. Разом з по-
встанцями масово гинуло населення Варшави 
– різного віку і статі. На Волі (район Варшави), 
протягом декількох днів загинуло приблизно 40 
тисяч людей.

20 серпня повстанці здобули будинок ПАСТ-и 
(Польська Акційна Спілка Телекомунікаційна) 
по вул. Зєльній. Це був один з найважливіших 
німецьких стратегічних пунктів столиці, а ра-
зом з ним поляки здобули зброю та амуніцію. На 
жаль, щораз ближчим ставав кінець польських 
військових тріумфів у цьому повстанні.

Ті захисники, що залишилися живими, від-
ступали каналізаційними каналами, але навіть 
там на них чекали гранати, заміновані пастки, 
палаючий бензин. Сталін дозволив союзникам 
одноразові посадки на радянських польових ае-
родромах. На Варшаву скинули 1300 контейнерів 
зі зброєю, ліками та їжею, з яких до поляків по-
трапило лише 228. 

У другій половині вересня до Варшави піді-
йшли польські підрозділи, посилені радянськи-
ми солдатами. Частина військ, що визволила 
Прагу (район Варшави), вирушила далі, але без 
підтримки радянської артилерії була швидко 
розбита. 23 вересня піддався район Черняків, а 
27 вересня Мокотув. Тільки у Середмісті ще жев-
ріла оборона, але подальший опір був неможли-
вий та малоефективний. 

 2 жовтня о 21.00 була підписана капітуляція 
Варшави.

Трагічні дні Варшавського Повстання забрали 
життя 120 - 200 тисяч жителів столиці. Польські 
військові втрати – приблизно 10 тисяч вбитих, 7 
тисяч безвісти зниклих і 5 тисяч поранених. Се-
ред вбитих переважно була молодь, варшавська 
інтелігенція. Перша Армія Війська Польського 
втратила майже 3800 солдатів. Німецькі втрати 
становили майже 10 тисяч убитих, 6 тисяч без-
вісти зниклих і 9 тисяч поранених, а також були 
знищені 300 танків та автомашин.

Наказ Гітлера від 1 серпня – знищити Варшаву 
і замордувати значну частину її жителів, був вико-
наний. У кінці війни приблизно 85% міста лежало 
у руїнах, було знищено багатовікову спадщину ма-
теріальних і культурних цінностей столиці Поль-
щі. Символічним є те, що Сталін не мав намірів 
допомогти повсталим полякам. Радянські війська 
зупинились на лінії Вісли і з -за ріки пасивно спо-
стерігали як гине польська столиця.

Польське патріотичне повстання вплинуло на 
рішення Сталіна перетворити Польщу на черго-
ву радянську республіку, таку як Україна чи Бі-
лорусія – він зробив з неї державу-сателіт. 

Варшавське Повстання було спрямоване про-
ти німців, але політично – проти «совєтів», які 
вступали у Польщу. Провідники Повстання ро-
зуміли, що на підтримку росіян не можна роз-
раховувати. Уже був Катинь, Сталін не визнавав 
еміграційного польського уряду, який називав 
,, лондонськими паяцами” і планував посадити 
у Варшаві керований Москвою маріонеточний 
уряд ПКВН. «Совєти» не стали витрачати свої 
сили на ліквідацію Армії Крайової в столиці, 
фактично «заощадили» їх, дозволивши німцям 
знищити поляків та зрівняти з землею місто. 
Разом з димом пожеж над Віслою розвіявся міф 
про панслов’янське братерство.

Поляки в ході Варшавського 
Повстання продемонстрували 
незламну волю до боротьби, до 
остаточної перемоги. Своїми 
діями вони протестували проти 
імперіалістичної політики Сталіна 
і обурювалися політичною безді-
євістю західних союзників.

З початком вересня німці займа-
ли один за одним райони міста – 1 
вересня полягла колона Зигмун-
та, 2 вересня Старе Місто і Садиба, 
а 6 вересня Повісля разом з елек-
тростанцією. Місто залишилось 
без електропостачання, води і 
харчів.

Валентин ВАКОЛЮКWalenty WAKOLUK

Znak Polski Walczącej Знак Польщі, що бореться

(Zakończenie. Początek na str.1) (Закінчення. Початок на 1-й сторінці)
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Niezwykle interesującym zja-
wiskiem w literaturze polskiej 
stała się „ukraińska szkoła roman-
tyczna”, która powstała w latach 
20-tych XIX wieku. Za założycieli 
tej szkoły uważano pochodzących 
z terenów Prawobrzeżnej Ukrainy 
Antoniego Malczewskiego (1793-
1886), Bohdana Józefa Zaleskiego 
(1802-1886), Seweryna Goszczyń-
skiego (1803-1876), Antoniego 
Grozę (1807-1875), Tomasza Pa-
dura (1801-1872) i innych, któ-
rzy ukończyli naukę w umańskiej 
szkole Bazylianów oraz liceum 
krzemienieckie.

Źródłem powstania nowych 
utworów literackich stawały się 
pieśni ludowe, legendy i podania, 
a także życie ludu ukraińskiego, 
w  środowisku którego spędzili 
swe dzieciństwo owi pisarze. Boh-
dan Zaleski i Tomasz Padura w 
tworzeniu swych dzieł nadawali 
nawet przewagę językowi ukraiń-
skiemu nad polskim. Romantycz-
ne obrazy chłopów ukraińskich i 
Kozaków były swoistą malowniczą 
wizytówką przedstawicieli „ukra-
ińskiej szkoły romantycznej”. 
Pierwsze utwory pisarzy można 
określić jako dążenie do egzotyki 
i zainteresowanie regionalizmem, 
co następnie przekształciło się w 
pasję do ciekawej i bogatej kultu-
ry, folkloru sąsiedniego narodu, a 
poniekąd nawet w melancholię za 
utraconą ziemią, Arkadią.

Romantyczny przypływ objął 
całą Europę. Najpierw w 90-tych 
latach XIX wieku zaczął się on 
szerzyć w Niemczech, Anglii i 

Francji. Literaci polscy tworzący 
na Ukrainie też zaczęli na swój 
sposób popularyzować kulturę 
europejską, a niebawem – w latach 
30-40-tych XIX wieku – do tego 
nurtu dołączyli pisarze ukraińscy 
I. Śreźniewski, M. Szaszkiewicz, J. 
Wagilewicz, J. Głowacki, później 
zaś M. Kostomarow, T. Szewczen-
ko, P. Kulisz, A. Mietliński i wielu 
innych.

Nie wszyscy krytycy literaccy 
zaliczali twórczość Juliusza Sło-
wackiego czy Józefa Ignacego Kra-
szewskiego do „ukraińskiej szkoły 
romantycznej” w literaturze pol-
skiej, jednak właśnie ci pisarze 
misternie i realistycznie przedsta-
wiali życie i byt ukraińskiego ludu 
Wołynia i jego przeszłość. U Sło-
wackiego, który 200 lat temu uro-
dził się w Krzemieńcu, motywy 
ukraińskie najbardziej są uwidocz-
nione w dziełach „Srebrny sen Sa-
lomei”, „Duma ukraińska” (1826), 
„Duma o Wacławie Rzewuskim” 
(1832). Z kolei Ignacy Kraszewski, 

Керівник Інституту Національної Пам'яті Януш Куртика, 
перебуваючи на початку серпня з візитом у Києві, повідомив 
про намір провести слідство у справі знайдених у Володимирі-
Волинському масових поховань польських солдатів. Підозри, 
що у Володимирі-Волинському покояться останки польських 
солдатів, ґрунтуються на тому, що в могилах знайдено елементи 
польської військової форми. Подібно до тих, хто загинув у Ка-
тині, у жертв були зв'язані колючим дротом руки, використана 
також подібна зброя. Ідентичним був і спосіб вбивства військо-
вополонених – постріл у потилицю. 

У ході візиту керівник Інституту Національної Пам’яті під-
писав зі Службою Безпеки України угоду про доступ громадян 
обох держав до архівів, що містять документи про репресії пе-
ріоду комунізму.

Між Міністерством праці Польщі та Банком крайового гос-
подарства підписано угоду, що має на меті допомогти у сплаті 
кредитів полякам, які втратили роботу. На допомогу можуть 
розраховувати особи, що втратили роботу після 1 липня 2008 
року, але не звільнилися самі і не були звільнені за порушення. 
Вони також повинні бути зареєстровані як безробітні з правом 
на соціальну допомогу. Позика є безпроцентною і надавати-
меться на річний період у різному розмірі, максимально до 1200 
злотих. Повертати її потрібно буде через два роки. На допомогу 
у сплаті кредитів призначено 500 млн. злотих. Підраховано, що 
позикою можуть бути зацікавлені близько 46 тис. осіб.

tvn24.pl

fakty.interia.pl

Українська романтична
школа у польській літературі

Україну та Польщу поєднує не лише 
спільна історія, культура, але й літерату-
ра. Знайомлячись із творами красного 
письменства, письменники обох держав 
збагачували свій світогляд, тим самим 
поглиблюючи та вдосконалюючи власну 
літературну творчість.

Надзвичайно цікавим яви-
щем у польській літературі стала 
«українська романтична школа», 
яка виникла у 20-х роках ХІХ 
століття. Творцями цієї школи 
вважають вихідців з Правобе-
режної України – Антонія Маль-
чевського (1793-1886), Богдана 
- Юзефа Залєського (1802-1886), 

ли». Перші твори митців можна 
охарактеризувати як прагнення 
до зображення екзотики, регіо-
налізму, а згодом це прагнення 
переросло у захоплення такою 
цікавою і багатою культурою, 
фольклором сусіднього народу, 
подекуди навіть туги за втраче-
ною землею, Аркадією.

Романтичний рух охопив усю 
Європу, розпочавши свою ходу в 
90-х роках XVIII ст. у Німеччині, 
Англії та Франції. Польські лі-
тератори, що творили в Україні, 
стали також своєрідними попу-
ляризаторами європейської куль-
тури, яку згодом, у 30-40-х роках 
ХІХ ст. підхопили українські 
письменники І.Срезневський, 
М.Шашкевич, І.Вагилевич, 
Я.Головацький, а згодом і 
М.Костомаров, Т.Шевченко, 
П.Куліш, А.Метлинський та бага-
то інших.

Не всі дослідники літератури 
зараховували творчість Юліуша 
Словацького та Юзефа Ігнаци 
Крашевського до «української 
романтичної школи» в польській 
літературі, однак саме ці митці 
чудово і правдиво відтворили 
життя і побут українського насе-
лення Волині, його минувшину. 
У Словацького, котрий 200 років 
тому народився у Кременці, укра-
їнські мотиви найкраще про-
стежуються у творах: «Срібний 
сон Саломеї», «Дума українська» 
(1826), «Дума про Вацлава Же-
вуського» (1832). Крашевський, 
котрий до 1859 року понад 20 
років прожив у різних селах Во-
лині й Житомирі, палко полю-
бив український край. На основі 
вивчення особливостей життя 
українського села письменник 
опублікував цикл народних по-
вістей: «Історія Савки» (1845), 
«Уляна» (1843), «Остап Бондар-
чик» (1847), «Буднік» (1848), 
«Ярина» (1848), «Хата за селом» 
(1853), «Єрмола» (1856).

Недарма польські митці звер-
талися до української тематики 
при написанні своїх творів. Вони 
бачили Україну самобутньою, 
оригінальною і просто іншою, 
хоч і в складі великої Польщі. 
Нині можемо гідно оцінити лі-
тературну спадщину польських 
митців, котрі частину свого жит-
тя віддали Україні, а український 
романтизм нині важко уявити 
без мистецьких впливів поль-
ських авторів.

Віктор ЯРУЧИК

Северин Гощинський

Томаш Падура

Антоній Мальчевський

Między Ministerstwem Pracy RP a Bankiem Gospodarstwa Kra-
jowego podpisano umowę mającą na celu pomóc w spłacie kredy-
tów mieszkaniowych Polakom, którzy stracili pracę. O pomoc mogą 
starać się osoby, które utraciły pracę po 1 lipca 2008 roku, ale nie 
odeszły same i nie zostały zwolnione dyscyplinarnie. Muszą też być 
zarejestrowane jako bezrobotne z prawem do zasiłku. Pomoc udzie-
lana będzie na okres roczny w różnych ratach miesięcznych, maksy-
malnie do 1200 złotych. Jest to pożyczka bezprocentowa. Zwracać to, 
co państwo pożyczyło, trzeba będzie po dwóch latach. Na pomoc w 
spłacie kredytów mieszkaniowych przeznaczono 500 mln. złotych. 
Szacuje się, że pomocą będą zainteresowane około 46 tys osób.

Od sierpnia Biurem Łącznikowym NATO w Kijowie kieruje Po-
lak Marcin Kozieł. Jako szef Biura, Kozieł będzie odpowiedzialny 
za utrzymywanie i zacieśnianie stosunków Sojuszu z Kijowem, a w 
szczególności – w kontekście starań Ukrainy o członkostwo w NATO 
– za wspieranie wymaganych od Kijowa reform obronnych. Będzie 
także kontrolował natowskie fundusze pomocowe przekazywane 
Ukrainie.

Marcin Kozieł będzie kierował Biurem w Kijowie przez trzy lata 
z możliwością odnowienia kontraktu. O jego nominacji przesądziły 
przede wszystkim wysokie kompetencje i doświadczenie w proble-
matyce ukraińskiej.

На початку серпня Офіс зв’язку НАТО в Києві очолив поляк 
Марчін Козєл. Як керівник Офісу Козєл відповідальний за під-
тримку та зближення відносин Північноатлантичного альянсу 
з Києвом і, особливо, в контексті підготовки України до член-
ства в НАТО, за підтримку необхідних для цього реформ. Він 
також контролюватиме благодійні кошти НАТО, які надаються 
Україні.

Марчін Козєл керуватиме Офісом у Києві протягом трьох 
років з можливістю продовження контракту. На його призна-
чення вплинуло перш за все те, що він має відповідний досвід і 
орієнтується в українській проблематиці.

wiadomosci.onet.pl

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Janusz Kurtyka przebywa-
jąc z wizytą w Kijowie na początku sierpnia zapowiedział śledztwo 
w sprawie odnalezionych we Włodzimierzu Wołyńskim masowych 
grobów polskich żołnierzy. Podejrzenie, że we Włodzimierzu znaj-
dują się szczątki polskich żołnierzy oparte jest na tym, że w grobach 
odnaleziono elementy polskiego umundurowania. Podobnie jak w 
Katyniu ofiary miały ręce skrępowane drutem kolczastym, używano 
też identycznej amunicji. Identyczny był też sposób mordowania jeń-
ców - strzał w potylicę.

W trakcie wizyty Prezes IPN podpisał ze Służbą Bezpieczeństwa 
Ukrainy umowę o dostępie obywateli dwóch państw do archiwów, 
dotyczących represji okresu komunizmu.

wiadomosci.onet.pl

Coraz więcej Polaków i częściej podróżuje za granicę – wynika z 
badania CBOS. Dwie trzecie ankietowanych (66 proc.) deklaruje, że 
było za granicą. Co trzeci dorosły Polak (34 proc.) nigdy jednak nie 
wyjechał poza polskie granice. 

Krajem najczęściej odwiedzanym przez Polaków niezmiennie po-
zostają Niemcy. W ciągu ostatnich 20 lat było tam 36 proc. ankieto-
wanych. Następne w kolejności są Czechy (21 proc.) oraz Słowacja 
(16 proc.). Znacznie rzadziej odwiedzano kraje, z którymi Polska są-
siaduje od wschodu - na Ukrainie było 6 proc. respondentów, w Rosji 
i na Litwie - po 3 proc., a na Białorusi - 1 proc.

З кожним роком збільшується кількість поляків, які їздять за 
кордон. Про це свідчать дані Центру дослідження громадської 
думки. Дві третини респондентів (66%) декларують, що були за 
кордоном. Натомість, кожен третій дорослий поляк (34%) ніко-
ли не виїжджав за межі країни.

Найчастіше поляки відвідують Німеччину. Впродовж остан-
ніх 20-ти років там побували 36% респондентів. Наступними в 
переліку є Чехія (21%) та Словаччина (16%). Значно рідше по-
ляки відвідують країни, що є східними сусідами. В Україні побу-
вало 6% респондентів, у Росії та Литві – по 3%, а в Білорусі – 1%.

Ukraińska szkoła romantyczna 
w literaturze polskiej

Ukrainę i Polskę łączy nie tylko wspólna 
historia, kultura, lecz także literatura pięk-
na. Poznając utwory literackie, pisarze obu 
państw wzbogacali swój światopogląd, w 
ten sposób pogłębiając i udoskonalając 
własną twórczość literacką.

do 1859 roku przez ponad 20 lat 
mieszkający w różnych wioskach 
żytomierskich i wołyńskich, go-
rąco umiłował ziemie ukraińskie. 
Na podstawie badań dotyczących 
osobliwości życia wsi ukraińskiej 
pisarz opublikował szereg powie-
ści ludowych: „Historia Sawki” 
(1845), „Ulana” (1843), „Ostap 
Bondarczyk” (1847), „Budnik” 
(1848), „Chałupa za wsią” (1853), 
„Jermoła” (1856).

Nie na próżno polscy mistrzo-
wie słowa stosowali tematykę 
ukraińską w tworzeniu swych 
dzieł. Oni postrzegali Ukrainę 
jako kraj samoistny, oryginalny i 
po prostu inny, chociaż należący 
do wielkiej Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Obecnie możemy w pełni 
docenić dziedzictwo literackie pi-
sarzy polskich, którzy część swe-
go życia poświęcili dla Ukrainy, 
a romantyzm ukraiński w dniu 
dzisiejszym trudno jest sobie wy-
obrazić bez wpływu literackich 
autorów polskich.

Wiktor JARUCZYK

Богдан-Юзеф Залеський

Северина Гощинського (1803-
1876), Антонія Грози (1807-1875), 
Томаша Падури (1801-1872) та 
інших, котрі свого часу навчали-
ся в Уманській школі базиліан та 
Кременецькому ліцеї.

Джерелом написання творів 
для них були українські народні 
пісні, легенди, перекази, а також 
життя українського народу, се-
ред якого провели своє дитин-
ство ці митці. Богдан Залєський 
та Томаш Падура подекуди на-
віть мовою своїх творів виби-
рали не польську, а українську. 
Романтичні образи українських 
селян, козаків стали яскравою ві-
зитівкою сюжетів письменників 
«української романтичної шко-

Юліуш Словацький
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ІНСТИТУТ ПОЛЬЩІ: ЦІЛІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Недавно на базі факультету міжнародних відносин Волинського націо-

нального університету імені Лесі Українки в Луцьку з ініціативи Над-
звичайного і Повноважного Посла України в Польщі Олександра Моцика 
було створено Інститут Польщі – організацію, покликану сприяти налаго-
дженню та поглибленню відносин поміж Україною та Польщею, а також 
різносторонньому їх вивченню.

У грудні 2008 року відбулась 
урочиста інавгурація Інститу-
ту. До співпраці були запрошені 
Посольство Республіки Поль-
ща в Україні, Генеральне Кон-
сульство Республіки Польща у 
Луцьку, Міністерство освіти та 
науки України, Міністерство 
закордонних справ України, 
Польський інститут у Києві, Ін-
формаційний центр Євросоюзу, 
Інститут Центрально-Східної 
Європи у Любліні та інші струк-
тури, яких об’єднує спільна 
мета – доносити до широкого 
загалу інформацію про розви-
ток українсько-польських від-
носин, сприяти співдружності 
та співробітництву України та 
Польщі, водночас перетворю-
ючись на науково-дослідні ін-
ститути, де це співробітництво 
могло б глибоко вивчатися на 

міждержавному та міжрегіо-
нальному рівнях.

Під час інавгураційних 
урочистостей було обрано ке-
рівництво Інституту Польщі. 
Почесним головою став Олек-
сандр Моцик, Надзвичайний і 
Повноважний Посол України в 
Республіці Польща. Почесними 
членами Інституту є Генераль-
ний консул Республіки Польща 
у Луцьку Томаш Янік, ректор 
Волинського національного уні-
верситету імені Лесі Українки 
Ігор Коцан, ректор Національ-
ного педагогічного університе-
ту імені М.Драгоманова Віктор 
Андрущенко, ординарій Луцької 
римо-католицької дієцезії єпис-
коп Маркіян Трофим’як, єпископ 
Луцький і Волинський Укра-
їнської Православної Церкви 
Київського патріархату владика 

Михаїл, Канцлер Європейського 
Колегіуму Польських і Україн-
ських Університетів Володимир 
Осадчий, заступник голови Во-
линської обласної державної ад-
міністрації Святослав Кравчук.

Протягом піврічного пе-
ріоду діяльності в Інституті 
Польщі відбулися: презентація 
нового польськомовного пе-
рекладу „Кобзаря”, робоча зу-
стріч ректоратів Люблінського 
католицького та Волинського 
національного університетів 
щодо співпраці обох вишів, 
міжнародний круглий стіл 
на тему „Досвід вступу Поль-
щі до Європейського Союзу: 
уроки для України”. Також з 
ініціативи Консульства РП у 
Луцьку, Посольства України у 
Республіці Польща та Європей-
ського Колегіуму Польських і 
Українських Університетів для 
українських студентів була ор-
ганізована мовно-країнознавча 
практика в Польщі.

Сьогодні ведеться робота 
над найцікавішим проектом 
Інституту – двомовним веб-
сайтом. Він покликаний нада-
вати якнайповнішу інформа-
цію про різноманітні сторони 
українсько-польських взаємин. 
Про офіційне відкриття цього 
сайту одними з перших будуть 
повідомлені читачі двотижне-
вика „Волинський Монітор”.

Інститут Польщі запрошує 
до співпраці всіх бажаючих. Ми 
відкриті на кожну ідею, реаліза-
ція якої сприятиме зміцненню 
українсько-польських стосунків.

Від імені Координаційної 
ради Інституту Польщі –

Світлана СУХАРЄВА

Відкриття Інституту Польщі
Фото з архіву Волинського національного університету ім. Лесі Українки

Більшовицька Росія не хоті-
ла відмовлятися від територій, 
які належали поваленій імперії. 
Під гаслами світової револю-
ції більшовики планували за-
воювати Польщу і Німеччину. 
Натомість Юзеф Пілсудський 
не хотів чекати, поки Росія від-
новить свої сили, і вирішив піти 
на схід. Він заручився підтрим-
кою Симона Петлюри, який мав 
власну армію і хотів створити 
незалежну українську державу. 
Польське Військо дійшло до 
Києва, але внаслідок контрата-
ки більшовицьких військ зму-
шене було відступити, оскільки 
російське військо було у кілька 
разів численніше від польсько-
го. Щоб не втратити щойно від-
новлену незалежність, поляки 
зібрали гроші на озброєння 
армії та добровільно вступили 
до лав війська. Ю.Пілсудський 
і шеф генерального штабу гене-
рал Т.Розвадовський розпоча-
ли тактичну підготовку битви 
проти росіян, яка повинна була 
відбутися неподалік від Варша-
ви.

Варшавська битва тривала 
з 13 по 25 серпня 1920 року. 
Протягом кількох днів бої ве-

лися з перемінним успіхом, але 
уже 15 серпня поляки здобули 
штаб 4-ї російської армії і захо-
пили радіостанцію, внаслідок 
чого залишки армії втратили 
зв’язок з іншими частинами 
більшовицьких військ. Уже 16 
серпня польські війська розпо-
чали чітко сплановану контр-
атаку по всьому Західному 
фронту. 

Після Варшавської битви 
росіяни не змогли відновити 
сил і змушені були відступа-
ти на схід. Отже, Польща не 
тільки не втратила шансу на 
незалежність, але й фактично 
зберегла Європу від червоної 
навали. Перемога стала вели-
кою несподіванкою для части-
ни поляків та для Європи. На-
певно, тому ця битва увійшла в 
історію також як „Чудо над Ві-
слою”. До того ж, на 15 серпня 
за григоріанським календарем 
припадає одне з найбільших 
свят – Успіння Пресвятої Бо-
городиці, яка вважається по-
кровителькою цієї перемоги. 
У відновленій Речі Посполитій 
саме 15 серпня – день Війська 
Польського.

Битва за ЄвропуBitwa o Europę
У серпні 1920 року у ході польсько-більшовицької війни відбулася 

Варшавська битва, яка вважається однією з вісімнадцяти переломних 
битв у історії світу. Союзником польських віськ у цьому бою були 
українські військові з’єднання УНР.

Наталя ДЕНИСЮК

W sierpniu 1920 roku podczas wojny polsko-bolszewickiej odbyła 
się bitwa warszawska, która została uznana za jedną z osiemnastu 

przełomowych bitew w historii świata. Sojusznikiem Wojska Polskiego w 
tej bitwie były wojska Ukraińskiej Republiki Ludowej.

Rosja bolszewicka nie chciała 
rezygnować z terytoriów, które 
należały do obalonego imperium 
carskiego. Pod hasłem rewolucji 
światowej bolszewicy planowa-
li przyłączenie Polski i Niemiec. 
Natomiast Józef Piłsudski nie 
chciał czekać aż Rosja odnowi 
swoje siły i zdecydował pójść na 
wschód. Zabezpieczył się on po-
parciem Symona Petlury, który 
dysponował własną armią i chciał 
stworzyć niepodległe państwo 
ukraińskie. Wojsko Polskie doszło 
do Kijowa, jednak wskutek kontr-
ofensywy kilka razy liczniejszych 
wojsk bolszewickich musiało się 
wycofać. Żeby nie stracić dopiero 
co zdobytej niepodległości, Po-
lacy zaczęli zbierać pieniądze na 
uzbrojenie armii i masowo wstę-
powali do wojska. Jozef Piłsudski 
i szef sztabu generalnego generał 
Tadeusz Rozwadowski rozpoczęli 
taktyczne przygotowania do bitwy 
przeciw Rosjanom, która miała się 
odbyć niedaleko od Warszawy.

Bitwa warszawska trwała od 
13 do 25 sierpnia 1920 roku. W 
ciągu kilku dni boje prowadzo-
no ze zmiennym powodzeniem. 
Jednak 15 sierpnia Polacy zdobyli 
sztab 4 armii rosyjskiej. W ich ręce 

wpadła m.in. radiostacja, wskutek 
czego pozostałe jednostki armii 
straciły kontakt z dowództwem 
wojsk bolszewickich. Niewiary-
godne stało się faktem. Wojska 
marszałka Piłsudskiego odniosły 
zwycięstwo. W jego wyniku od 
16 sierpnia Wojsko Polskie rozpo-
częło zorganizowane splanowane 
kontruderzenie na całym froncie 
Zachodnim.

Po bitwie warszawskiej Rosja-
nie nie mogli odnowić sił i zmu-
szeni byli uciekać na wschód. 
Polska nie tylko nie straciła szansy 
na niepodległość, ale faktycznie 
uchroniła Europę przed sowiecką 
inwazją. Zwycięstwo było ogrom-
nym zaskoczeniem dla części Po-
laków, a także dla całej Europy. To 
dlatego bitwa jest znana również 
jak „Cud nad Wisłą”. 15 sierpnia 
w kalendarzu gregoriańskim jest 
świętem Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny, którą uznaje się 
za patronkę tego zwycięstwa. Na 
pamiątkę tego wspaniałego zwy-
cięstwa w odnowionej Rzeczypo-
spolitej Polskiej dzień 15 sierpnia 
jest obchodzony jako Święto Woj-
ska Polskiego.

Natalia DENYSIUK

INSTYTUT POLSKI: CELE I PERSPEKTYWY

Nie tak dawno temu na Wydziale Stosunków Międzynarodowych 
Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki w Łucku 

z inicjatywy Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Ukrainy w Polsce 
Aleksandra Mocyka został założony Instytut Polski – instytucja, mająca na 
celu ustanowienie i pogłębienie stosunków między Ukrainą a Polską, jak 
również wszechstronne ich zbadanie.

W grudniu 2008 roku odbyła 
się uroczysta inauguracja Insty-
tutu z udziałem wielu gości ho-
norowych. Do ścisłej współpracy 
została zaproszona Ambasada 
Rzeczypospolitej Polskiej w Ukra-
inie, Konsulat Generalny RP w 
Łucku, Ministerstwo Edukacji 
i Nauki Ukrainy, Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych Ukrainy, 
Instytut Polski w Kijowie, Cen-
trum Informacyjne Unii Europej-
skiej, Instytut Europy Środkowo
-Wschodniej w Lublinie i inne 
struktury. Wszystkie te instytucje 
połączył wspólny cel działalno-
ści – informowanie społeczeń-
stwa na temat rozwoju stosunków 
ukraińsko-polskich i promowanie 
współpracy pomiędzy Ukrainą a 
Polską, jednocześnie będąc insty-
tutami badawczymi, w których 
współpraca ta zostanie do głębi 
zbadana na poziomie międzyre-
gionalnym i międzypaństwowym.

Podczas uroczystości inau-
guracyjnej zostało wybrane kie-
rownictwo Instytutu Polskiego: 
Honorowym Przewodniczącym 
został Aleksander Mocyk, Amba-
sador Nadzwyczajny i Pełnomoc-
ny Ukrainy w Rzeczypospolitej 
Polskiej. Honorowi członkowie 
Instytutu to są: Tomasz Janik, 
Konsul Generalny RP w Łucku; 
Igor Kocan, Rektor Wołyńskiego 
Uniwersytetu Narodowego imie-
nia Łesi Ukrainki; Wiktor An-
druszczenko,  Rektor Narodowe-
go Uniwersytetu Pedagogicznego 
imienia Myjchajła Drahomanowa; 
ks. biskup Marcjan Trofimiak, 
Ordynariusz Łuckiej Diecezji 
Rzymsko-Katolickiej; władyka 
Mychaił, Biskup Łucki i Wołyń-
ski Ukraińskiej Cerkwi Prawo-

sławnej Patriarchatu Kijowskiego; 
Włodzimierz Osadczy, Kanclerz 
Europejskiego Kolegium Polskich 
i Ukraińskich Uniwersytetów; 
Swiatosław Krawczuk, Wiceprezes 
Wołyńskiej Obwodowej Admini-
stracji Państwowej.

W ciągu półrocznego okre-
su działalności Instytutu Polski 
odbyła się prezentacja nowego 
polskojęzycznego tłumaczenia 
„Kobziarza”, spotkanie robocze 
rektoratów KUL-u i WUN im. 
Łesi Ukrainki w sprawie współ-
pracy obu uniwersytetów, mię-
dzynarodowy okrągły stół „Do-
świadczenie wstąpienia Polski do 
UE: lekcje dla Ukrainy”. Także z 
inicjatywy Konsulatu, Ambasady 
Ukrainy w Polsce i Europejskiego 
Kolegium Polskich i Ukraińskich 
Uniwersytetów została zorgani-
zowana językowo-krajoznawcza 

praktyka ukraińskich studentów 
w Polsce.

W stanie realizacji na razie 
pozostaje jeden z najbardziej 
ambitnych naszych projektów 
– założenie dwujęzycznej stro-
ny internetowej Instytutu, która 
by zapewniała jak najpełniejsze 
informacje dotyczące różnych 
dziedzin stosunków polsko-ukra-
ińskich. O oficjalnym otwarciu tej 
witryny jako jedni z pierwszych 
zostaną poinformowani czytelni-
cy dwutygodnika „Monitor Wo-
łyński”.

Instytut Polski zaprasza do 
współpracy wszystkich. Jesteśmy 
otwarci na każdy pomysł, który 
przyczyni się do wzmocnienia 
współpracy polsko-ukraińskiej.

W imieniu Rady Koordynacyjnej
Instytutu Polski –

Swietłana Suchariewa

Otwarcie Instytutu Polski
Zdjęcie z Archiwum Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki
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Ювілейний п'ятнадцятий фестиваль „Зупинка Вудсток” від-
бувся 31 липня – 2 серпня у Костшині на Одрі. Протягом трьох 
днів на фестивалі веселилися 400 тисяч людей. Майже стільки, 
скільки 40 років тому на американському Вудстоку.

„Зупинка Вудсток” весь час працює над атмосферою, своєрід-
ним кліматом фестивалю і системою, яка дозволяє безпечно і 
дуже творчо зібрати навколо себе кілька сотень тисяч слухачів 
і митців. Фестиваль створив, у певному сенсі, дві сцени – ту, на 
якій митці зі всього світу презентують свою творчість, і ту, яку 
творить найрізноманітніша публіка. Саме та публіка, яка, як 
ніхто у світі, на кілька днів побудувала дуже гарну, теплу, друж-
ню фестивальну громаду.

Jubileuszowy XV Przystanek Woodstock odbył się w dniach 31 
lipca – 2 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą. Przez trzy dni na festiwalu 
bawiło się 400 tysięcy ludzi. Prawie tyle samo, ile przed 40 laty na 
amerykańskim Woodstocku. 

Przystanek Woodstock wciąż pracuje na swoją atmosferę, swoisty 
klimat i system, który pozwala bezpiecznie i bardzo twórczo skupić 
wokół siebie kilkusettysięczny tłum słuchaczy i artystów. Stworzył 
w pewnym sensie dwie sceny - tę, na której artyści z całego świata 
prezentują swoją twórczość, i tę tworzoną przez bardzo różnorodną 
publiczność. Publiczność, która jako jedyna na świecie, zbudowała 
kilkudniowe, bardzo sprawne, bardzo piękne oraz bardzo ciepłe i 
przyjazne społeczeństwo festiwalowe.

55 років тому було прийняте рішення побудувати Стадіон 
Десятиріччя, який протягом багатьох років був найбільшим 
спортивним об'єктом у Варшаві. Зараз на його місці будується 
Національний Стадіон, на якому відбудуться матчі Євро-2012. 
Новий стадіон планують побудувати до червня 2011 р.

У 1983 р. папа Іван Павло II під час свого другого приїзду до 
Польщі відправив на стадіоні урочисте богослужіння. Після 
1983 р. об'єкт перестали використовувати для масових заходів. 
У 1989 р. на його території відкрили „Ярмарок Європа”. Відтоді 
протягом майже 20-ти років Стадіон Десятиріччя був місцем не-
контрольованої торгівлі.

55 lat temu zapadła decyzja o zbudowaniu Stadionu Dziesięcio-
lecia, który przez wiele lat był największym warszawskim obiektem 
sportowym. Obecnie na jego miejscu budowany jest Stadion Narodo-
wy, na którym mają być rozegrane mecze Euro 2012. Nowy Stadion 
powinien zostać zbudowany do czerwca 2011 r.

W 1983 r. papież Jan Paweł II, podczas swojej drugiej pielgrzymki 
do Polski celebrował na stadionie mszę świętą. Po 1983 r. obiekt prze-
stał być wykorzystywany do imprez masowych. W 1989 r. założono 
tam „Jarmark Europa”. Od tego momentu na prawie dwadzieścia lat 
Stadion Dziesięciolecia stał się miejscem niekontrolowanego handlu 
i działania szarej strefy.

Actualności Новини

budownictwo.wnp.pl

muzyka.onet.pl

gazetaprawna.pl

У 2006 році українка Ната-
лія Ківшик, яка понад 15 років 
мешкає у Любліні, започатку-
вала роботу агенції з працевла-
штування іноземців (зокрема 
й українців) у Польщі. У цей 
час у Ковелі, як посередник у 
працевлаштуванні на Україні, 
розпочинає роботу приватний 
підприємець Ігор Баранов, ке-
рівник кадрової агенції «Га-
рант». Представники агенцій у 
грудні того ж року підписали 
договір про співпрацю, яка про-
довжується і нині.

Польська сторона прово-
дить підбір вакансій, погоджує 
з польськими роботодавцями 
умови прийому на роботу, умо-
ви оплати праці, проживання, 
інші питання соціального ха-
рактеру, а також узгоджує про-
екти трудових контрактів, що 
укладаються з українськими 
робітниками. Цю інформацію 
передають в Україну, де парт-
нери проводять підбір канди-
датів на запропоновані робочі 
місця. Відбувається співбесіда, 
складається резюме (або запо-
внюється анкета) й інформа-
ція про кандидатів передається 
у Польщу. Після погодження 
з роботодавцем, у місцевому 
центрі зайнятості реєструється 
заява про намір роботодавця 
працевлаштувати громадянина 

України. Цей документ надси-
лається кандидатам в Україну. 
Пакет документів, на основі 
якого консульство надає робо-
чу візу, готує агенція «Гарант». 
Вона також знайомить кандида-
та з проектом контракту, згідно 
з яким він буде працювати. У 
контракті вказуються вид, міс-
це (повна адреса роботодавця 
та контактний телефон), термін 
роботи, розмір та час виплати 
заробітної плати, умови про-
живання, харчування, забез-
печення робочим одягом та ін. 
Визначаються також обов’язки 
та права працівника і робо-
тодавця. Проект контракту 
завіряється печаткою і підпи-
сом роботодавця. Якщо умови 
контракту задовольняють кан-
дидата, уточнюється дата виїз-
ду у Польщу.

Перед виїздом кожен канди-
дат отримує стартовий пакет 
і картку поповнення рахунку 
польського мобільного опе-
ратора. У Любліні українців 
зустрічає представник агенції 
«БУГ» та організовує зустріч з 
роботодавцем. Протягом усьо-
го періоду роботи в Польщі, 
українці перебувають під опі-
кою агенції «БУГ», яка контро-
лює дотримання умов контрак-

Агенції-партнери з Ковеля 
та Любліна допомагають 
знайти роботу
Протягом трьох з половиною років триває 
співпраця між кадровою агенцією «Гарант» з 
міста Ковеля та агенцією праці «БУГ» з Любліна.

Wniebowzięcie Naj-
świętszej Maryi Panny 
to największe święto 
maryjne w Polsce. Jest 
obchodzone 15 sierpnia 
każdego roku. Święto 
upamiętnia wzięcie do 
nieba Najświętszej Maryi 
Panny z duszą i ciałem po 
zakończeniu jej ziemskie-
go życia.

W Polsce święto jest 
obchodzone uroczyście 
– największe obchody 
mają miejsce w Kalwarii 
Zebrzydowskiej i na Jas-

nej Górze. W niektórych 
regionach Polski często 
wiąże się ono ze świętem 
dożynek. 

Wniebowzięcie w 
polskiej tradycji ludowej 
nazywa się Świętem Mat-
ki Bożej Zielnej. W tym 
dniu w kościołach święci 
się kwiaty, wianki i zio-
ła. Na ziemiach polskich 
święto Wniebowzięcia 
jest jedną z najdawniej-
szych uroczystości ma-
ryjnych.

Успіння Пресвятої 
Богородиці, яке від-
значається щороку 15 
серпня, є одним з най-
більших релігійних 
свят у Польщі. Свято 
увіковічує преставлен-
ня до неба Пресвятої 
Богородиці після закін-
чення її земного життя.

У Польщі свято від-
значають урочисто. На-
ймасштабніші заходи 
відбуваються в Каль-
варії Зебжидовській 
і Ясній Гурі. У деяких 

регіонах Польщі в цей 
день відбувається свято 
обжинків.

Успіння Пресвятої 
Богородиці за поль-
ською народною тради-
цією називають Святом 
Матері Божої Зільної. 
Цього дня у костелах 
святять квіти, вінки і 
трави. На польських 
землях це свято є одним 
з найдавніших серед 
тих, що вшановують 
Пресвяту Богородицю. 

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Успіння Пресвятої Богородиці

Święto Wojska 
Polskiego

Corocznie 15 
sierpnia odbywają 
się we wszystkich 
kościołach polo-
wych w Polsce uro-
czyste Msze Święte 
w intencji poległych 
na polu chwały. Na 
cmentarzach pa-
mięć żołnierzy czci 
Apel Poległych, na-
tomiast przed Gro-
bem Nieznanego 
Żołnierza w War-
szawie odprawia-
na jest z udziałem 

Najwyższych Władz 
Państwowych Ho-
norowa Zmiana 
Warty.

Święto wojska 
obchodzone jest w 
wielu krajach. Naj-
częściej data święta 
armii związana jest 
z jej powstaniem 
bądź z odniesie-
niem przez nią ja-
kiegoś spektakular-
nego sukcesu, jak w 
przypadku Wojska 
Polskiego.

Свято Війська 
Польського 

Zgodnie z tradycją, co 
roku 15 sierpnia w 

Polsce obchodzone jest 
Święto Wojska Polskiego 
upamiętniające Bitwę 
Warszawską z 1920 roku. 
Wprowadzone ustawą Sejmu 
z 1992 r.

15 серпня у 
всіх польських 
польових косте-
лах відбуваються 
урочисті бого-
служіння на честь 
загиблих на полі 
бою. На кладо-
вищах пам'ять 
солдатів вшано-
вують Урочистою 
перекличкою по-
леглих, а на Мо-
гилі Невідомого 
Солдата у Варшаві 
відбувається по-

чесна зміна варти 
за участю найви-
щого державного 
керівництва.

Свято війська 
відзначається у 
багатьох країнах. 
Найчастіше ви-
значення дати дня 
армії пов'язане з 
її виникненням 
або, як у випадку 
з Польським Вій-
ськом, з якоюсь 
значною перемо-
гою. 

За традицією щороку 
15 серпня в Польщі 

відзначається Свято 
Польського Війська. Воно 
було уведене ухвалою Сейму 
в 1992 р. у пам'ять про 
Варшавську Битву 1920 року. 

Około tysiąca grobów zinwentaryzowali na Cmentarzu Łycza-
kowskim we Lwowie studenci Politechniki Świętokrzyskiej z Kielc, 
przy pomocy kolegów z Politechniki Lwowskiej. Inwentaryzację 
przeprowadzono w ramach dwutygodniowej praktyki wakacyjnej. 
Sporządzona po polsku i ukraińsku dokumentacja obejmuje rejestr 
pochówków oraz ogólny zarys architektury nagrobków. Po weryfika-
cji naukowej zostanie wykorzystana do opracowania monograficz-
nego zabytkowej nekropolii. Przedsięwzięcie studentów architektury 
kieleckiej i lwowskiej uczelni współfinansuje polskie Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Близько тисячі могил інвентаризували на Личаковському 
кладовищі у Львові студенти Політехнічного університету з 
Кельц разом з колегами з Львівської політехніки. Інвентариза-
цію проведено у рамках двотижневої літньої практики. Доку-
ментація польською та українською мовою охоплює реєстр по-
ховань і загальну характеристику архітектури нагробків. Після 
перевірки науковцями дані будуть використані для написання 
монографії про кладовище. Спільну роботу студентів з Кельц 
та Львова фінансувало польське Міністерство культури і наці-
ональної спадщини.

kresy24.pl

Szef Ministerstwa Obrony Narodowej RP Bogdan Klich symbo-
licznie pożegnał na początku sierpnia ostatnią odchodzącą do rezer-
wy grupę żołnierzy służby zasadniczej i ogłosił, że "90-letni epizod" 
armii z przymusu zostaje zamknięty. 

– Sierpień 2009 roku otwiera wielki rozdział armii w pełni zawo-
dowej, armii z wolnego wyboru – podkreślił minister.

Do końca 2010 r. armia, złożona wyłącznie z zawodowców, ma 
liczyć do 100 tys. żołnierzy służby czynnej i do 10 tys. żołnierzy re-
zerwy. 

Керівник Міністерства оборони Республіки Польща Богдан 
Кліх на початку серпня символічно попрощався з останньою 
групою солдатів строкової служби, які перейшли у резерв, і ого-
лосив про закінчення „90-річного епізоду" армії з примусу. 

– Серпень 2009 року відкриває великий період діяльності по-
вністю професійної армії, армії вільного вибору – підкреслив 
міністр.

До кінця 2010 р. армія, що складатиметься виключно з про-
фесіоналів, нараховуватиме близько 100 тис. солдатів і до 10 тис. 
резервістів.

Actualności Новини

Agencje z Kowla i Lublina 
pomagają znaleźć pracę
Od trzech i pół roku trwa współpraca 
między agencją pracy „Garant” z Kowla i 
agencją pracy „BUG” z Lublina.

W 2006 roku Ukrainka Natalia 
Kiwszyk, która od 15 lat miesz-
ka w Lublinie, założyła agencję 
dla zatrudnienia cudzoziemców 
(w szczególności Ukraińców) w 
Polsce. Jednocześnie w Kowlu 
zaczął pośredniczyć w zatrudnie-
niu prywatny przedsiębiorca Igor 
Baranow, kierownik agencji pracy 
„Garant”. Przedstawiciele dwóch 
agencji w grudniu 2006 roku pod-
pisali umowę o współpracy, która 
trwa do tej pory.

Strona polska poszukuje ofert 
pracy, uzgadnia z pracodawcami 
polskimi warunki zatrudnienia, 
wynagrodzenia za pracę, zamiesz-
kania i inne kwestie socjalne, 
uzgadnia także projekty umów o 
pracę zawieranych z Ukraińcami. 
Uzyskane informacje przekazywa-
ne są stronie ukraińskiej, która do-
biera kandydatów na zapropono-
wane miejsca pracy. Odbywa się 
rozmowa kwalifikacyjna, pisze się 
resume (lub wypełnia się ankietę) 
i informację o kandydatach prze-
kazywane są do polskiej agencji. 
Po uzgodnieniu z pracodawcą na-
stępuje zarejestrowanie przez pra-
codawcę  w miejscowym urzędzie 
pracy specjalnego oświadczenia o 
zamiarze powierzenie wykonywa-
nia pracy obywatelowi Ukrainy. 
Następnie pracodawca oświad-
czenie to wysyła cudzoziemcowi. 
Agencja pracy „Garant” przygo-

towuje zestaw dokumentów na 
podstawie którego w Konsulacie 
wydaje się wizę z prawem do pra-
cy. W agencji  kandydat  zapoznaje 
się  z projektem umowy o pracę. 
Umowa określa rodzaj pracy, 
miejsce jej wykonywania (pełny 
adres pracodawcy i telefon kon-
taktowy), termin  wykonywania 
pracy,  rozmiar i termin wypłaty 
wynagrodzenia, warunki zamiesz-
kania, wyżywienia, dostarczania 
odzieży roboczej i in. Określają 
się również obowiązki i prawa 
pracownika i pracodawcy. Projekt 
umowy potwierdzają pieczątka i 
podpis pracodawcy. Jeżeli kandy-
dat zgadza się z treścią umowy, 
ustala się datę wyjazdu do Polski.

Przed wyjazdem każdy kan-
dydat otrzymuje zestaw startowy 
i doładowanie  operatora komór-
kowego w Polsce. W Lublinie na 
Ukraińców czeka przedstawi-
ciel agencji „BUG”, który orga-
nizuje spotkanie z pracodawcą. 
Przez cały okres pobytu w Polsce 
Ukraińcy przebywają pod opieką 
agencji „BUG”, która kontroluje 
dotrzymanie umowy o pracę, do-
radza i pomaga w skomplikowa-
nych sytuacjach.

Wynikiem współpracy dwóch 
agencji w zeszłym roku było za-
trudnienie ponad 250 Ukraińców 

(Закінчення на 6-й сторінці)(Dokończenie na s. 6)
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Mieszkanki Kowla i rejonu Włodzimierz Wołyńskiego.
Praca w piekarni.

ту, дає поради і допомагає у випадку виникнення 
неординарних ситуацій.

У минулому році результатом співпраці двох 
агенцій було працевлаштування понад 250 укра-
їнців у Польщі. Це були мешканці різних облас-
тей України, які працювали на будовах (18,2%), у 
сільському господарстві (31,4 %), промисловості 
(29 %), торгівлі, готелях, ресторанах. 34% працев-
лаштованих – це молоді люди у віці 18-28 років, 
30% – у віці 28-40 років, 35% – мають понад 40 
років. 49,7 % тих, хто працював в Польщі, мають 
базову вищу освіту, 13,6 % – повну вищу освіту.

Варто зазначити, що абсолютна більшість ро-
ботодавців забезпечила належні умови роботи, 
проживання, повні соціальні гарантії. Хоча не 
обійшлось і без прикрих випадків – неповної ви-
плати заробітної плати, відмови у видачі на руки 
контрактів, безпідставного звільнення україн-
ців. Усе це не залишилося поза увагою агенцій-
партнерів. Про кожен такий випадок була поін-
формована інспекція праці та інші компетентні 
органи.

Є й інша сторона медалі. Чимало українців 
після отримання робочої візи виїжджають на ро-
боту самостійно, не попереджаючи агенцію, пра-
цюють без будь-якого оформлення та гарантій 
або взагалі займаються нелегальним бізнесом. 
Щомісяця агенція «БУГ» інформує польську при-
кордонну службу про таких людей.

Світова фінансова криза не обійшла стороною 
і ринок праці України та Польщі. Протягом 7 мі-
сяців 2009 року працевлаштовано майже 70 чол. 
Практично немає пропозицій для будівельників, 
хоча кваліфіковані кадри є. Зменшився, порів-

У Великобританії на 
початку 90-х років прак-
тично усі політики вклю-
чали у свою виборчу про-
граму питання екології 
та гуманного ставлення 
до тварин, адже розу-
міли, що в такий спосіб 
завоюють прихильність 
виборців. До речі, саме у 
цій країні понад сто ро-
ків тому був ухвалений 
перший закон про захист 
тварин. А сьогодні то-
вариства захисту братів 
менших створюють під 
егідою Королеви Велико-
британії.

У Польщі захист тва-
рин вважається справою 
престижу. Наприклад, 
колишня перша леді 
Польщі Іоланта Квас-
нєвська активно брала 
участь у міжнародних 
конференціях та долуча-
лася до багатьох акцій, 
присвячених захисту 
тварин. У цій країні до-
бре налагоджений ме-
ханізм боротьби із без-
притульністю «друзів 
людини» - будуються 
притулки, проводиться 
стерилізація, реєстрація, 
ідентифікація, а також, 
що дуже важливо, діє за-
кон про захист тварин. 
Щодо ідентифікації, то 
це є одним із основних 
пунктів директиви Єв-
ропейського Союзу, до 
складу якого входить 
Польща. Тут ідентифі-
кують усіх собак, котів і 
фреток (тхорів, які наразі 
є популярними домаш-
німи тваринами – ред.), 
тобто тваринам, особли-
во собакам, імплантують 
мікропроцесор, і, напри-
клад, якщо собака загу-
биться, її буде набагато 
легше знайти. Реалізову-
ватиметься ця директива 
до 2011 року.

У Польщі любителі 
тварин також виступають 
проти утримання собак 
на ланцюгу. Тому у всіх 
містах поляки періодич-
но проводять акцію під 
гаслом «Зірвімо ланцю-
ги». На їх думку, ланцюг 
є уособленням поганих 
звичок у ставленні лю-
дини до тварини. А ще 
– це дуже шкідливо для 
здоров’я меншого дру-
га: собака, яка перебуває 
все життя на прив’язі, 
наражається на хвороби 
кістково-м’язової сис-
теми, неврологічні за-
хворювання, проблеми із 
травленням тощо.

Подібні акції прово-
дяться і в Україні. Зокре-
ма, у Луцьку на початку 
року біля стін міськради 
проведено пікет про-
ти відстрілювання без-
притульних собак. Таку 
позицію відстоювало 
Волинське товариство за-
хисту тварин. Голова цієї 
громадської організації 
Дана Новарчук вважає, 
що кількість бродячих 
тварин можна зменшити 
гуманнішим способом – 
стерилізацією, чим вона 
і займається уже довгий 
час.

На Волині є один-
єдиний притулок для тва-
рин, поблизу села Про-
мінь, однак він постійно 
переповнений. Та й, за-
певняє Дана, його і при-
тулком назвати не можна:

– Це розвалений корів-
ник без даху, де ми спо-
рудили кілька будок та 
огородили сіткою певну 
територію. Все робимо 
своїми силами і кошта-
ми. Наразі тут проживає 
12 собак. Однак це лише 
перевалочний пункт для 
великих дворових собак. 
Всіх тварин ми тут по-

містити не можемо, тому 
віддаємо їх у хороші руки, 
найчастіше – жителям во-
линських сіл для охорони 
території та будинку.

Утримання тварин, 
їх годування та ремонт 
притулку відбувається за 
кошт ентузіастів Волин-
ського товариства захис-
ту тварин. А стерилізують 
бродяг в однокімнатній 
квартирі голови товари-
ства, де потім тварини і 
відлежуються.

– Одна операція для 
тварини обходиться у 70 
гривень із нашої кишені. 
Через це ми стерилізуємо 
лише 7 собак на тиждень, 
– розповіла Дана Новар-
чук. – Вже простерилізу-
вали близько 200 собак. 

Після стерилізації уже 
привитих тварин повер-
тають на теж саме місце, 
звідки їх було узято. Їм 
одягають ошийники та 
роблять паспорти, засвід-
чуючи таким чином, що 
безпритульна тварина є 
цілком безпечною. Періо-
дично волонтери товари-
ства навідуються до них 
та перевіряють їх стан. А 
в кожному районі люби-
телі тварин щодня году-
ють братів своїх менших. 
Щенят та кошенят волон-
тери віддають на ринку у 
хороші руки. І для дорос-
лих тварин теж шукають 
гуманних господарів.

Така справа, звичайно, 
є неприбутковою і за цю 
роботу ніхто ніколи не 
заплатить, проте гроші не 
є вирішальним чинником 
для любителів тварин. 
Головне, аби люди були 
гуманними у ставленні до 
тварин, адже відсутність 
закону не означає відсут-
ність прав. 

Тварини теж мають праваZwierzęta też mają prawa
На сьогодні в Україні існує величезна проблема із притулками для без-
домних тварин – їх катастрофічно не вистачає. Відсутній і закон, який би 
регулював ситуацію,що склалася з безпритульними тваринами, і хоча 
б, певною мірою, захищав права братів наших менших. В інших країнах 
Європи, де діє принцип гуманного ставлення до тварин, вирішення пи-
тання їх безпритульності завжди є пріоритетним.

Аня ТЕТ

Фото Володимира ХОМИЧА

Агенції-партнери з Ковеля та Любліна 
допомагають знайти роботу

w Polsce. Byli to mieszkańcy różnych obwodów 
Ukrainy, którzy pracowali na budowach (18,2%), w 
rolnictwie (31,4 %), przemyśle (29 %), handlu, ho-
telach, restauracjach. Wśród zatrudnionych 34% to 
młodzi ludzie w wieku 18-28 lat, 30% – w wieku 28-
40 lat, a 35% osób ma ponad 40 lat. 49,7 % zatrud-
nionych Polsce skończyło studia licencjackie, 13,6 % 
– studia wyższe.

Warto zaznaczyć, że 
większość pracodawców za-
pewniła odpowiednie umo-
wy pracy, pobytu, gwarancje 
socjalne. Nie udało się jed-
nak uniknąć przykrych wy-
padków – wypłaty wynagro-
dzeń w niepełnej wysokości, 
odmowy udostępnienia 
umowy o pracę, nieuzasad-
nionego zwolnienia Ukraiń-
ców. Wszystko to nie pozo-
stało poza uwagą obydwóch 
agencji. O każdym takim 
wypadku została poinfor-
mowana inspekcja pracy i 
inne urzędy państwowe.

Medal ma jednak drugą 
stronę. Sporo Ukraińców 
po otrzymaniu wizy z pra-
wem do pracy wyjeżdżają do 
Polski samodzielnie. Nie za-
wiadamiają agencji pracy, nie posiadają żadnych gwa-
rancji, pracują nielegalnie. Co miesiąc agencja pracy 
„BUG” informuje służby celne o takich osobach.

Światowy kryzys finansowy nie ominął także rynku 

Agencje z Kowla i Lublina 
pomagają znaleźć pracę

(Zakończenie. Początek na str.5) (Закінчення. Початок на 5-й сторінці)pracy na Ukrainie i w Polsce. W ciągu 7 miesięcy 2009 
roku zatrudniono około 70 osób. Prawie nie ma propozy-
cji dla budowniczych mimo że wykwalifikowane kadry 
są. W porównaniu do zeszłego roku zmniejszył się popyt 
na rynku pracowników w rolnictwie, zwłaszcza do zbio-
ru  i przetwarzania owoców i warzyw. Nie ma żadnych  
propozycji pracy  w przedsiębiorstwach  przemysłowych 
nawet dla  wykwalifikowanych  pracowników. Mimo wy-
nikających trudności agencje pracy „Garant” i „BUG” nie 
przestają szukać pracy dla swoich klientów.

няно з минулим роком, попит на працівників 
сільського господарства, зокрема для збирання 
врожаю ягід та овочів і їх переробки. Зовсім від-
сутні пропозиції роботи на промислових підпри-
ємствах, навіть для кваліфікованих, досвідчених 
працівників. Але, незважаючи на труднощі, аген-
ції «Гарант» та «БУГ» продовжують шукати нові 
робочі місця для своїх клієнтів.

Роман Клімчук з Ковельського району працює в Польщі
Roman Klimczuk z rejonu kowelskego pracuje w Polsce

Мешканки м. Ковеля та Володимир-Волинського 
району. Робота на пекарні.

Dziś na Ukrainie istnieją ogromne problemy ze schroniskami dla bezdomnych 
zwierząt – po prostu ich katastroficznie brakuje. Nie istnieje też szczególne 
przepisy prawne regulujące problem związany ze zwierzętami żyjącymi na 
ulicy, i broniące – chociażby częściowo – praw naszych braci mniejszych. W in-
nych krajach Europy, gdzie działa reguła miłosiernego traktowania zwierząt, 
kwestia ich zaniedbania stale pozostaje tematem priorytetowym.

W Wielkiej Brytanii na 
początku lat 90-tych niemal 
wszyscy politycy włączali do 
swego programu wyborczego 
kwestię ekologii i humanitar-
nego traktowania zwierząt, 
byli  bowiem świadomi, że 
w ten sposób zdobędą więcej 
wyborców. Nawiasem mó-
wiąc, właśnie w tym kraju sto 
lat temu po raz pierwszy zo-
stała przyjęta ustawa stosow-
nie obrony zwierząt. W dniu 
dzisiejszym Towarzystwa 
Ochrony Braci Mniejszych 
są zakładane pod auspicjami 
Królowej Wielkiej Brytanii.

W Polsce ochrona zwie-
rząt także jest uznawana 
za sprawę prestiżową. Na 
przykład, małżonka byłego 
prezydenta Polski Jolan-
ta Kwaśniewska aktywnie 
uczestniczyła w konferen-
cjach międzynarodowych 
i wielu akcjach na rzecz 
ochrony zwierząt. W tym 
kraju istnieje dobrze rozwi-
nięty mechanizm zwalczania 
bezdomności „przyjaciół 
człowieka” – polega on na 
budowaniu schronisk, wy-
konaniu sterylizacji, reje-
stracji oraz identyfikacji. Co 
jest bardzo ważne w Polsce 
istnieje prawo w zakresie 
ochrony zwierząt. Jeśli cho-
dzi o identyfikację, jest to 
jedna z podstawowych dy-
rektyw Unii Europejskiej, 
która obejmuje Polskę. Jej 
postanowienia przewidu-
ją identyfikację wszystkich 
psów, kotów i fretek (tchó-
rze, które obecnie są bardzo 
popularne jako zwierzęta 
domowe – Ed.). Zwierzętom, 
zwłaszcza  psom, jest im-
plantowany mikroprocesor 
co w trakcie poszukiwań za-
ginionego psa jest to dużym 
ułatwieniem dla jego znale-
zienia. Wspomniana dyrek-
tywa ma być  wykonana  w 
pełni do 2011 roku.

W Polsce miłośnicy zwie-

rząt sprzeciwiają się prze-
trzymywaniu psów na łańcu-
chu. Dlatego we wszystkich 
polskich miastach są perio-
dycznie organizowane ak-
cje pod hasłem „Zerwijmy 
łańcuchy”. Zdaniem prote-
stujących łańcuch jest per-
sonifikacją złych nawyków 
w odniesieniu człowieka 
do zwierząt. A dodatkowo  
szkodzi to zdrowiu zwierzę-
cia: pies przebywający całe 
życie na metalowej smyczy 
naraża się na choroby ukła-
du szpikowo-mięśniowego, 
choroby neurologiczne, za-
burzenia w trawieniu itd.

Podobne akcje są też na 
Ukrainie. W szczególności, 
w Łucku na początku roku 
przed Urzędem Miejskim 
odbyła się akcja sprzeciwu 
przeciw eliminacji ulicznych 
psów. Stanowiska prote-
stujących broniło Wołyń-
skie Towarzystwo Ochrony 
Zwierząt. Przewodnicząca 
organizacji pani Dana No-
warczuk uważa, że ilość 
bezdomnych psów da się 
zmniejszyć w sposób bar-
dziej humanitarny – poprzez 
sterylizację, w co ona oso-
biście jest zaangażowana od 
dłuższego czasu.

Na Wołyniu jest tylko 
jedno schronisko dla zwie-
rząt, w pobliżu wsi Promiń, 
i jest ono ciągle zatłoczone. 
Jak stwierdza pani Dana, 
trudno go nawet nazwać 
prawdziwym schroniskiem. 
Jest to obora bez dachu, 
gdzie z inicjatywy Towarzy-
stwa zrobiono parę budek 
na ogrodzonym siatką nied-
użym terytorium. „Wszyst-
ko robimy własnymi siłami 
i na własny koszt. Na razie 
w schronisku przebywa 12 
psów. Jednak jest to tylko 
czasowe miejsce zamiesz-
kania dla ulicznych dużych 
psów. Wszystkie zwierzęta 
nam tutaj się nie mieszczą, 

dlatego oddajemy je dobrym 
ludziom, najczęściej miesz-
kańcom wołyńskich wsi dla 
ochrony podwórka i domu”.

Utrzymanie zwierząt, ich 
karmienie i naprawa schro-
niska odbywają się kosztem 
entuzjastów Wołyńskie-
go Towarzystwa Ochrony 
Zwierząt. A sterylizacja jest 
wykonywana w jednopoko-
jowym mieszkanku Prze-
wodniczącej Towarzystwa, 
gdzie potem sterylizowane 
zwierzęta mają okres reha-
bilitacji.

„Jeden zabieg chirurgicz-
ny dla zwierzęcia kosztuje 70 
hrywien wydanych z naszej 
kieszeni. Z tego powodu ste-
rylizujemy tylko 7 psów ty-
godniowo. Tutaj proces ste-
rylizacji przeszło już około 
200 psów” – opowiada Dana 
Nowarczuk.

Po sterylizacji szczepio-
ne zwierzęta są odwożone z 
powrotem w te miejsca, skąd 
zostały zabrane. Od tego cza-
su noszą one obroże i mają 
specjalne paszporty. W ten 
sposób zaświadcza się, że 
bezdomne zwierzę jest cał-
kiem bezpieczne. Od czasu 
do czasu wolontariusze z To-
warzystwa odszukują te psy 
i sprawdzają ich stan. A w 
każdej dzielnicy miasta mi-
łośnicy zwierząt codziennie 
dają im pokarm.  Szczenięta i 
kocięta wolontariusze oddają 
na rynku w dobre ręce. Dla 
dorosłych psów  także poszu-
kują życzliwych właścicieli.

Co istotne, takie stara-
nia nie są finansowane, a 
praca nigdy nie jest opłacal-
na.  Jednak nie pieniądze są 
decydującym czynnikiem 
dla miłośników zwierząt. 
Najważniejsze, aby ludzie 
byli miłosiernymi wzglę-
dem zwierząt - przecież brak 
prawa nie oznacza braku 
uprawnień.

Ania TET

Zdjęcia Wołodymyra CHOMYCZA
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Старi рахунки" (1)
15.00, 02.45 Т/c "Моя пре-
красна няня" (1)
16.00, 04.00 Федеральний 
суддя
17.20, 19.25, 03.50 
Спортивнi подiї
19.30 Т/c "Платина" (1)
21.30 Х/ф "Полiцiя Майамi: 
Вiддiл моралi" (2)
00.45 Х/ф "DOOM" (3)

08.45 М/с "Смiшарики"
09.10 "Позаочi"
10.10, 20.30 Т/с "Обручка" 
(1)
11.00, 19.00 Т/с "Двi сторо-
ни однiєї Анни" (1)
12.10 Д/п "Охоронець для 
зiрки"
13.10 Х/ф "Я - Охоронець - 
4. Помилка в програмi"
17.20 "Жди меня"
20.00, 01.40 "Подробицi"
21.30 Т/с "Завжди говори 
"Завжди" - 5" (1)
23.30 "Фантастичнi iсторiї. 
Формула щастя. Магiя 
для всiх"
00.30 Д/п "Таємничi мумiї 
Китаю"
02.10 Т/с "Пiтбуль" (2)
02.55 "Картата потата"
03.30 "Знак якостi"
04.50 "Ключовий момент"

23.10 Спорт
23.15 Погода
23.20 Фiльм фестива-
лю Покров "Братiя" - 2 
частина
00.15 Iнтерактивний про-
ект "Острiв скарбiв"
01.20, 03.40 Служба роз-
шуку дiтей
01.30 Х/ф "Кето i Коте"
03.00 Д/ф "Портрет у часi"
03.30, 05.50 Ситуацiя
03.50 Олiмпiйський 
лiтопис незалежної Украї-
ни. Фiльм 7. Турин-2006
04.30 "Культурний фронт" 
з Ю. Макаровим
05.00 Хто в домi хазяїн?
05.25 Життя триває... 
Дайджест

06.00 "Доброго ранку, 
Україно!"
06.00 Ранкова молитва

06.05, 07.00, 08.00 Новини
06.10, 08.10 Спорт
06.15 Аграрна країна
06.20, 07.20, 08.30 Погода
06.40, 08.35 Православний 
календар
07.10 Cпорт
07.15 Ера бiзнесу
08.15 Енергопанорама
08.40 Pivot Point
08.45 Дитячий тележурнал 
"Корпорацiя Сiмба"
09.00 Анонс передач /ранковий/
09.05, 12.20, 15.10, 19.30, 21.15 
Дiловий свiт
09.15, 13.00, 15.20, 19.50 Погода
09.20 М/с "Клiффорд" 18с.
09.50 Експерти дозвiлля
10.20 Вихiднi по-українськи
11.00 Життя триває... Дайджест
11.20 Т/с "У серцi океану" 22с.
12.10, 14.50, 18.45, 20.50 
Ситуацiя
12.30, 19.00 Український вимiр
13.05, 14.40 Служба розшуку 
дiтей
13.15 Кiно.ua
13.45 Стильна штучка
14.10 Телевiзiйний журнал 
"Околиця"
15.00, 21.00 Новини
15.25 М/с "Маттiмео. Iсторiя 
Редволла" 15с.
15.50 Т/с "У серцi океану" 23с.
16.20 Iндиго
16.50 Вiкно в Америку
17.15 До Дня Незалежностi 
України. Д/ф "Вiльне козацтво". 
Ф.1,2
18.10 Д/ф "Українська мрiя"
18.55 Анонс передач /вечiрнiй/
19.40, 21.35 Свiт спорту
20.00 "Попередження" з М. 
Вереснем
21.50 Прем'єра. Д/ф "Портрет 
у часi"
22.25 Далi буде...
22.55 Трiйка, Кено
23.00, 00.00 Пiдсумки Adam TOMANEK

Понедiлок 
17 серпня

07.00 Кава або чай?
09.00, 13.00, 20.30, 02.30 
Новини.
09.10, 21.05, 01.15 Прогноз 
погоди.
19.15 Дитячий тележурнал.
09.35 “Гриби”. Т/с.
10.05, 18.15 “Алла i Ас”. 
Програма для дiтей.
10.35, 11.00, 19.15, 19.40, 
01.20, 01.45 “У лабiринтi”. 
Т/с.
11.30, 17.30 Ми, ви, вони.
13.10, 21.15, 03.00 
“Вiдомий”. Т/с.
13.55, 03.45 Медичний 
тележурнал.
14.10 “Напрiмер- КОРА”.
14.35 “Як чудово згадуєть-
ся”. Документальний цикл.
15.35 “Аквен Ельдорадо”. 
Т/с.
16.25, 00.10, 05.45 “Полячка 
в Ганоє”. Д/ф.
16.55, 00.40, 06.15 Му-
зичний фестиваль Ополе 
2009.
17.15, 06.40 “Розповiдi вiтру 
i моря”.
18.00 Телеекспрес.
18.45 “Дика Польща”. Д/с.
20.15, 02.15 На добранiч, 
малюки.
20.55, 02.55 Спорт.
22.00, 03.45 “Двадцять 
рокiв пройшло...”. Цикл 
документальний.
22.50, 04.30 “Дiвчата i вдо-
ви”. Т/с.
23.35, 05.15 Наш репортаж.
00.00 Сервiс IНФО вечiр.
07.00 Завершення дня.

06.15 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.15 Великий виграш.
09.00 “Клуб “Сiдло”.
09.35 “Новi пригоди Текiлли 
i Бонеттi”.
10.40 “Зачарованi”.
11.35 “Життя дике”.
12.30, 16.15 “Сабрiна, 
маленька вiдьма”.
13.00 “Прийомна родина”.
14.00 “Тещi”.
15.00 “Медовi роки”.
15.45 “Малколм у центрi 
уваги”.
16.15 “Сабрiна, маленька 
вiдьма”.
16.50, 19.50 Подiї.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.
17.45 “Захисник”.
18.45 “Приймальний 
спокiй”.
20.30 “Малановський i 
партнери”.
21.00 Джонi Депп у 
трилерi “В останню мить”, 
США, 1995. Скромному 
бухгалтеровi доводиться 
рятувати малолiтню дочку-
заручницю
22.50 “Замiна 2: школа за-
крита”, бойовик, США, 1998. 
Брат убитого вчителя шукає 
вбивць.
00.40 “Закон мiста”.
01.40 Нагорода гаранту-
ється.
02.40 Заборонена камера.
04.10 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.
10.35 “Кронпринц Рудольф” 
- ФРН, 2006.
12.20 Телемагазин.

13.10 Агробiзнес.
13.25 “Будинок парафiяльного 
священика”.
13.50 “Клан”.
14.20 “Школа розбитих сердець”.
15.05 “Польськi тварини в 
небезпецi”.
15.25 “Кандидат”.
16.15 “Чорнi хмари”.
17.05 Ополе на бiс.
17.25 “Хлопцi вiльнi”.
18.00 Телеекспрес.
18.25 “Ранчо”.
19.20 Легка атлетика.
20.00 Вечiрка. “Гарфилд i 
друзi”.
21.20 “Розбуджена” - трилер, 
США, 2007.
23.00 “Детерминатор”.
00.55 Джек Нiколсон у в
естернi “Приборкати буру” 
- США, 1965. Гарних ковбоїв 
прийняли за бандитiв.
02.20 “Коджак”.

07.45 Телемагазин.
08.15 “Златопольськi”.
08.45 Зупинка “Робота”.
08.55 “Каспер” - мультсерiал, 
США, 1996.
09.25 “Радiостанцiя “Роско”.
09.55 “Кольри щастя”.
11.00 “Попелюшка”.
11.30 “Моя сiмейка”.
12.10 “Жвава Пожежа”.
13.00 “Магнум”.
13.55 Телетурнiр.
14.25 Фестиваль у Мисловицi.
15.00 Знаки часу.
15.25 “Дочки Маклеода”.
16.15 “M.A.S.H.”.
16.50 “Будинок” - серiал, РП, 1980.
18.30 Локальна програма.
18.55 “2”-манiя.
19.10 “Мостовяки”.
20.00 Легка атлетика
21.05 “Час честi”.
22.00 “Нiчнi граффiтi” - 
гостросюжетний фiльм, РП, 1997.
23.45 Панорама.
00.25 “Бренда Джонсон 
закриває справу”.
01.20 “Iмперiя” - серiал, 
США, 2005.
02.10 Вечiр мистецтв.

05.55 Служба розшуку дiтей
06.00, 03.15 Факти
06.15, 07.50 Дiловi факти
06.25, 08.00, 09.00, 01.20, 
03.40 Погода
06.30, 08.35 300 сек/год
06.35 “Троє згори”. Т/с
07.00, 11.10 “Леся+Рома”. Т/с
07.45, 08.45 Факти. Ранок
07.55, 08.55, 12.55, 19.10, 
01.10 Спорт
08.05 Про-Ziкаве.ua
09.05 “Рататуй”. Х/ф
11.50 Козирне життя
12.45 Факти. День
13.15 “Втеча з в’язницi-3”. 
Т/с
14.10 “Невдахи”. Х/ф
16.30 “Полювання на 
асфальтi”. Т/с
17.30, 22.00 “Агент 
нацiональної безпеки”. Т/с
18.45 Факти. Вечiр
19.25, 23.10 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм
19.55 “Вулицi розбитих 
лiхтарiв-5”. Т/с
21.05 “Сармат”. Т/с
23.55 “Блейд”. Т/с
00.55 Факти. Пiдсумок дня
01.25 “Полтергейст”. Х/ф (2)
03.45 “Герої”. Т/с
05.40 “Мене звати Ерл-3”. 
Т/с

Поїздку організувало Товариство 
польської культури ім. Еви Фелінської на 
запрошення харцерів з м. Згєж (лодзь-
ське воєводство). Такі візити відбува-
ються щороку. Зазвичай вони пов’язані 
з мовною практикою та інтеграцією 
польських та українських дітей. Цього 
разу Польщу відвідала група, яка скла-
далася з учнів суботньо-недільних шкіл 
при Товаристві польської культури ім. 
Еви Фелінської на Волині та їхніх колег з 
рівненського Товариства польської куль-
тури ім. В.Реймонта.

Керівник харцерського осередку Ма-
рія Джірба, яка опікувалася дітьми з Во-
лині протягом двох тижнів, подбала про 
те, щоб діти не сумували. Надовго усім 
запам’ятаються етнографічний музей під 
відкритим небом, кузня, млин, прогулян-
ка на конях. Багато вражень залишилося 
і від поїздки в аквапарк. А щоденне під-
ведення підсумків об’єднувало чи не най-
більше. Для того, щоб воно було цікавим 
для всіх, кожен сам обирав, яким чином 
„відзвітуватися” – щось намалювати, 
зліпити з пластиліну чи вести щоденник 
польською мовою.

Як відзначають діти та вихователі – 
Світлана Трофимчук і Світлана Дахно з 
Луцька та Неля Багінська з Рівного, най-
більше у Польщі вразили чистота, рівні 
дороги та доброзичливі люди.

Wyjazd został zorganizowany przez Stowarzyszenie 
Kultury Polskiej na Wołyniu im. Ewy Felińskiej na zapro-
szenie harcerzy ze Zgierza (województwo łódzkie). Takie 
wizyty odbywają się co roku. Zwykle są one związane z 
praktyką językową oraz integracją polskich i ukraińskich 
dzieci. W ramach ostatniej wizyty Polskę odwiedziła grupa 
uczniów sobotnio-niedzielnych szkół przy Stowarzyszeniu 

Kultury Polskiej na Wołyniu im. Ewy Felińskiej na Woły-
niu wraz z ich kolegami z rówieńskiego Towarzystwa Kul-
tury Polskiej im. Wł. Reymonta

Kierownik ośrodka harcerskiego Maria Dzirba, która 
w ciągu dwóch tygodni opiekowała się dziećmi z Wołynia, 
zrobiła wszystko, żeby dzieci się nie nudzili. Na długo po-
zostaną w pamięci muzeum etnograficzne pod otwartym 
niebem, kuźnia, młyn, przechadzka na koniach. Pełno 
wrażeń pozostało i od akwaparku, ale chyba najbardziej 

wszystkich zjednoczył bilans codzienny. Żeby to było cie-
kawe dla wszystkich, każdy mógł sam wybierać w jaki spo-
sób „złożyć sprawozdanie dzienne” – coś namalować, wy-
lepić z plasteliny czy prowadzić dziennik w języku polskim.

Jak zaznaczają dzieci i ich wychowawczynie – Switłana 
Trofymczuk i Switłana Dachno z Łucka oraz Nela Bagińska 
z Równego – największe wrażenie pozostawiły porządek, 
równe drogi oraz życzliwi ludzie.

У гості до харцерівHarcerska gościna

Natalia DENYSIUK

Наталя ДЕНИСЮК

Наприкінці липня з 
Польщі повернулася 

до дому група волинських 
дітей, які відпочивали у 
харцерському осередку в 
Гротніках недалеко від Лодзі.

W końcu lipca wróciła z Polski grupa 
wołyńskich dzieci, którzy odpoczy-

wali w ośrodku harcerskim w Grotnikach 
w pobliżu Łodzi.

Вітаємо «Волинські новини»
6 серпня відбулась урочиста прес-

конференція з нагоди Дня народження од-
ного з найвідоміших інтернет-видань нашо-
го краю. Інформаційний портал «Волинські 
новини» з’явився лише рік тому, але за цей 
час заслужив повагу і довіру до себе. 

На святкування річниці завітало чима-

ло гостей, серед яких були колеги, пред-
ставники влади та різних установ міста 
Луцька. Гості висловили подяку за співпра-
цю та оперативну роботу видання. 

Ми, в свою чергу, бажаємо редакції 
натхнення у праці, цікавих і добрих но-
вин.

Gratulacje dla « Wołyńskich nowin»
6 sierpnia odbyła się uroczysta konferencja 

prasowa z okazji urodzin jednego z najbardziej 
znanych na Wołyniu mediów elektronicznych. 
Portal informacyjny «Wołyńskie nowiny» po-
jawił się tylko rok temu, ale już zdążył zasłużyć 
na szacunek i zaufanie do siebie. 

W uroczystościach uczestniczyli goście, 

wśród których byli kolegi, przedstawiciele 
władzy i różnych instytucji miasta Łuck. 
Goście dziękowali za współpracę i opera-
tywność.

My z kolei życzymy redakcji inspiracji 
twórczych oraz ciekawych i dobrych wia-
domości. 

06.15, 04.40 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, 12.25 "Шiсть кадрiв"
08.05 "Караоке на майданi"
09.20 Фiльм-казка "Черво-
на Шапочка"
11.20, 18.10 Т/с "Широка 
рiка"
12.35 Х/ф "Тiльки ти"
15.00 Х/ф "Це не я, це - вiн"
17.10, 05.20 Т/с "Анлан-
тида"
19.25 "Погода"
20.15 Т/с "Дiльнична"
21.15 Х/ф "Рецепт чаклун-
ки" (2)
23.20 Х/ф "Пропущений 
дзвiник" (3)
01.35 Х/ф "Карамель" (2)
03.10 Х/ф "Цирк"

06.10 "Перепустка до Євро-
пи iз Самантою Браун"
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.05 Новини
07.10, 08.10, 08.50 "Ранок з 
Iнтером"

05.25 (1) Т/c "Петя Непере-
вершений"
06.10, 12.15 (1) Т/c 
"Солдати"
06.55 (1) Т/c "Третя планета 
вiд сонця"
07.20, 08.20, 19.15, 00.50 
Погода
07.35, 14.25 (1) Т/c "Крок за 
кроком"
08.00, 08.35 (1) Т/c "Трима-
тися до кiнця"
09.00 (1) Х/ф "Мiж небом 
i землею"
10.55, 19.20 (1) Т/c "Кадети"
13.30 (1) М/c "Веселi 
мелодiї"
13.40 (1) М/c "Сiльвестр 
i Твiттi"
14.00 (1) М/c "Земля до 
початку часiв"
14.20, 16.55 Teen Time
15.20 Даєш, молодь!
16.00 (1) Т/c "Як сказав 
Джим"
17.00, 20.15 (1) Т/c "Татусевi 
дочки"
18.00, 21.20 (1) Т/c "Щасливi 
разом"
19.00 Репортер

19.10, 00.45 Спортрепортер
22.50 Т/c "Загубленi-5"
23.30 Камедi-Клаб
00.55 Служба розшуку дiтей
01.00 (3) Х/ф "Убивця"
02.45, 04.25 Студiя "Зона 
ночi" Культура
02.50 Олександр Довженко. 
Роздуми пiсля життя
03.10 Гнiздо
03.25 Студiя "Зона ночi"
03.30 Невiдома Україна
04.30 Українцi Надiя
05.25 Зона ночi

04.50 "ТелеШанс"
06.20 "Документальний де-

тектив. 50 тисяч срiбникiв"
06.50, 08.00, 18.00, 22.00 
"Вiкна-Новини"
06.55, 08.10 "Бiзнес+"
07.00, 00.45 Т/с "Вона на-
писала убивство" (1)
08.15 Х/ф "Фабрика щастя" 
(1)
10.55 "Моя правда. Дебо-
шир Баширов"
11.55 "Росiйськi сенсацiї. 
Вбити вождя"
12.50 "Слiдство вели. 
Дiвчина-кат"
13.50 "Документальний 
детектив. Мальтiйська 
полонянка"
14.15 "Документальний 
детектив. Страта перед 
об'єктивом"
14.55, 21.30 Т/с "Кулагiн i 
партнери" (1)
16.00 "Моя правда. Шура"
17.00 "Неймовiрнi iсторiї 
кохання"
18.10 "Доктор Хаус" (2)
19.10 "У пошуках iстини. 
Остання роль Вiри 
Холодної"
20.10 "Росiйськi сенсацi. 
Казеннi дiти"
22.20 Т/с "Доктор Хаус" (2)
23.20 "Фантастичнi iсторiї. 
Прикмети й марновiрства"
00.20 "Вiкна-Спорт"
01.40 Х/ф "Прощальна 
гастроль "Артиста" (1)

06.00, 05.45 Мультфiльми
06.30, 17.00, 19.00, 03.30 
Подiї
06.45, 17.25, 03.55 Погода
06.50, 17.30 Критична точка
07.35 Срiбний апельсин
08.05 Т/c "На шляху до 
серця" (1)
09.05 Зiрковi зустрiчi з 
Аллою Крутою
09.35, 04.45 Т/c "Безмовний 
свiдок 2" (1)
10.10 Життєвi сенсацiї
11.00 Грошовi хвилинi
12.00, 18.00 Т/c "Колись 
прийде кохання" (1)
13.00 Т/c "Я - охоронець. 

„Zaporożce”- to samochody 
produkcji ukraińskiej. W przy-
szłym roku będzie 50-ta roczni-
ca wyprodukowania pierwszego 
modelu. Okazuje się, że w Pol-
sce jest wielu miłośnikόw tego 
auta, a ich samochody nadal 
jeżdżą. W końcu lipca miłośni-
cy „Zaporożcόw” wyruszyli na 
trasę obejmującą kraje Europy 
Wschodniej, długości 4-ch ty-
sięcy kilometrόw. 

Pierwszym etapem był Lub-
lin. Kilkadziesiąt maszyn sta-
nęło przed lubelskim ratuszem. 
Właściciele chętnie pokazywali 
swoje auta, umożliwiali miesz-
kańcom siadanie za kierownicą. 
Rajd zorganizował skupiający 
fanόw ukraińskiego samochodu 
polski automobilklub „Kozak”. 
W rajdzie udział wzięło 25 ro-
dzin jadących 10-ma samocho-
dami „Zaporożec”. Metą rajdu 
był Sankt Petersburg.

Informacja 
Lubelska

Інформація 
з Любліна

Українці знають автомобіль 
„Запорожець”, однак виявля-
ється, що поціновувачі цього 
авта є і у Польщі. Наступного 
року цей автомобіль святкува-
тиме 50-річчя з часу випуску. З 
цієї нагоди у кінці липня авто-
мобілісти організували ман-
дрівку дорогами Східної Євро-
пи, протяжність маршруту – 4 
тисячі кілометрів.

Початковим етапом подоро-
жі був Люблін. Кілька десятків 
машин вишикувались перед 
міською ратушею, їх власники 
не лише демонстрували свої ав-
томобілі, але й дозволяли бажа-
ючим посидіти за кермом. По-
тім 25 родин, які їхали у 10-ти 
Запорожцях, вирушили в путь. 
Кінцевою метою подорожі був 
обраний Санкт-Петерсбург. 
Рейд організував автомобіль-
ний клуб” Козак”, що об’єднує 
любителів цієї марки автомобі-
ля українського виробництва.

Centrum Onkologii Ziemi 
Lubelskiej kupiło cytomamobus. 
Jest to 14-metrowa przyczepa, 
w ktόrej znajdują się gabinety 
przystosowane do wykonywania 
specjalistycznych badań cytologii 
mammografii. Cytologia umoż-
liwia wczesne wykrycie zmian 
w szyjce macicy, w tym stanόw 
przedrakowych. Mammografia 
- to rengenowskie badanie pier-
si, obecnie jeden z najlepszych 
sposobόw wykrywania raka w 
jego wczesnym stadium rozwoju. 

Pojazd zaczął swoją trasę od 
miejscowości Obsza. W najbliż-
szym czasie pojazd odwiedzi 
Księżpol, Sόl koło Biłgoraja, 
Korytkόw, Crzanόw, Wόlkę Lu-
belską, Wierzbice, Rejowiec i 
Żmudź.

W tym roku onkolodzy za-
mierzają jeszcze odwiedzić 4 po-
wiaty. Przeprowadzone wcześnie 
badania uratowały życie wielu 
kobietą.

Люблінський онкологічний 
центр придбав цитомамобус. 
Це 14 – метровий причеп, у яко-
му є кабінети, пристосовані до 
спеціальних цитологічних до-
сліджень і мамографії. Ці аналі-
зи дозволять на ранніх стадіях 
виявити зміни в шийці матки, 
передракові стани. Мамографія 
– це обстеження молочних залоз 
– один з найкращих способів ви-
явлення онкозахворювання. 

Ця медична лабораторія на 
колесах свою роботу розпочала 
з села Обша. Найближчим часом 
лікарі оглянуть жінок у Ксєнжпо-
лі, Солі біля Білгорая, Кориткові, 
Хшануві, Вульці Любельській, 
Вєжбіцах, Рейовці та Жмудзі. 
Цього року обстеженням онко-
логи планують охопити 4 повіти.

Раннє виявлення хвороб 
допомогло врятувати життя 
багатьом жінкам. 

MW MW 

Dzieci z Łucka i Równego, którzy odpoc-
zywali w ośrodku harcerskim w Grot-

nikach w pobliżu Łodzi.

Діти з Луцька та Рівного, які 
відпочивали у харцерському осередку 

в Гротніках недалеко від Лодзі
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детектив. Мальтiйська 
полонянка"
06.50, 08.00, 18.00, 22.00 
"Вiкна-Новини"
06.55, 08.10 "Бiзнес"
07.00, 01.05 Т/с "Вона 
написала убивство" (1)
08.30 Х/ф "Садiвник" (1)
10.45 "Росiйськi 
сенсацiї. Казеннi дiти"
11.40 "Фантастичнi 
iсторiї. Прикмети й 
марновiрства"
12.40 "Битва 
екстрасенсiв"
13.45 "Документальний 
детектив. 50 тисяч 
срiбникiв"
14.10 "Документальний 
детектив. Карабас"
14.50 Т/с "Кулагiн та 
Партнери" (1)
16.00 "Моя правда. 
Сергiй Пєнкiн"
17.00 "Неймовiрнi 
iсторiї кохання"
18.10, 22.20 Т/с "Доктор 
Хаус" (2)
19.15 "Правила життя. 
Хвороби 21 сторiчча"
20.15 "Росiйськi 
сенсацiї. Вбити вождя"
21.30 Т/с "Кулагiн i 
партнери" (1)
23.20 "Нез'ясовно, але 
факт"
00.35 "Вiкна-Спорт"
01.55 Х/ф "Золото" (1)

нок з Iнтером"
08.45 М/с "Смiшарики"
09.10 Т/с "Марш Ту-
рецького"
10.10, 20.30 Т/с "Об-
ручка" (1)
11.00, 19.00 Т/с "Двi сто-
рони однiєї Анни" (1)
12.10, 03.15 "Знак 
якостi"
13.00 Т/с "Невiдкладна 
допомога" (1)
14.00 "Модний вирок"
15.00 Т/с "Афганський 
привид"
16.00 Т/с "Каменська-4"
17.00 "Зрозумiти. Про-
бачити"
18.20, 03.55 "Судовi 
справи"
20.00, 01.40 "Подробицi"
21.30 Т/с "Завжди гово-
ри "Завжди" - 5" (1)
23.30 Д/п "Бої без пра-
вил. Новi гладiатори"
00.30 Д/п "Трагедiї на 
морi - затонулi субма-
рини"
02.10 Телевiзiйна служ-
ба розшуку дiтей
02.15 Т/с "Майстри 
жаху-2" (3)
04.40 "Ключовий 
момент"

07.10, 08.10, 08.50 "Ра-
нок з Iнтером"
08.45 М/с "Смiшарики"
09.10 Т/с "Марш Ту-
рецького"
10.10, 20.30 Т/с "Об-
ручка" (1)
11.00, 19.00 Т/с "Двi сто-
рони однiєї Анни" (1)
12.10, 03.00 "Знак 
якостi"
13.00 Т/с "Невiдкладна 
допомога" (1)
14.00 "Модний вирок"
15.00 Т/с "Афганський 
привид"
16.00 Т/с "Каменська-4"
17.00 "Зрозумiти. Про-
бачити"
18.20, 03.40 "Судовi 
справи"
20.00, 01.40 "Подробицi"
21.30 Т/с "Завжди гово-
ри "Завжди" - 5" (1)
23.30 Д/п "Смерть пiд 
водою. Пастка для 
дайвера"
00.30 Д/п "Пiрамiди 
смертi"
02.05 Телевiзiйна служ-
ба розшуку дiтей
02.10 Т/с "Пiтбуль" (2). 
закл.
04.20 "Ключовий 
момент"
05.50 "Уроки тiтоньки 
Сови"

06.10 "Служба Розшуку 
Дiтей"
06.15, 04.00 Т/с "Циган-
ське серце"
07.00, 08.00, 09.00, 
17.00, 19.30, 03.20 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 
"Дiльнична"
10.20, 18.10 Т/с "Широка 
рiка"
12.10, 04.35 Т/с "Двiчата 
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 "Анлан-
тида"
19.25 "Погода"
21.15 Х/ф "Русалка" (2)
23.25 Х/ф "Останнiй 
пропущений дзвiнок" 
(3)
01.40 Х/ф "Пропущений 
дзвiнок - 2" (3)

22.50 Суперлото, 
Трiйка, Кено
23.00, 00.00 Пiдсумки
23.10 Спорт
23.15 Погода
23.20 Вiд першої особи
00.10 Служба розшуку 
дiтей
00.15 Iнтерактивний 
проект "Острiв скарбiв"
01.20, 03.00 Служба роз-
шуку дiтей
01.30 Т/с "Царiвна" 6с.
02.45, 03.40, 05.50 
Ситуацiя
03.10 Вiдкрита зона
03.50 Т/с "Дякую, з 
дiтьми усе гаразд" 2с.
05.25 Життя триває... 
Дайджест

Максима
23.00, 00.00 Пiдсумки
23.10 Спорт
23.15 Погода
23.20 Вiд першої особи
00.10 Служба розшуку 
дiтей
00.15 Iнтерактивний 
проект "Острiв скарбiв"
01.30 Т/с "Царiвна" 5с.
02.45, 03.45, 05.50 
Ситуацiя
03.00 Служба розшуку 
дiтей
03.10 Громадська варта
03.25 Право на захист
03.50 Т/с "Дякую, з 
дiтьми усе гаразд" 1с.
05.25 Життя триває... 
Дайджест

14.15 “Школа розбитих 
сердець”.
15.05 “Європейська по-
рцеляна”.
15.30 Рай.
16.15 “Камо грядеши”.
17.05 Музична пошта.
17.25 “Хлопцi вiльнi”.
18.00 Телеекспрес.
18.25 “Ранчо”.
19.20 “Мода на успiх”.
19.45 Гаряча нiч.
20.00 Вечiрка.
21.20 “Зради” - 
трагiкомедiя, Канада, 
2007. Хто шантажує 
колишнiх подружок?.
23.10 “Будинок з пiску 
та туману” - драма, 
США-Великобританiя, 
2003. Iранський 
емiгрант зайняв буди-
нок бiдної вдови, що 
привело до трагедiї.
01.25 Ванесса Ред-
грейв в iсторичнiй 
драмi “Марiя, коро-
лева Шотландiї” - 
Великобританiя, 1971.

TV

Вiвторок,
18 серпня

07.00 “Кава або чай”.
09.00, 13.00, 20.30, 02.30 
Новини.
09.10, 21.10, 01.10 Про-
гноз погоди.
09.15 Дитячий теле-
журнал.
09.30 “Гриби”. Т/с.
10.05, 18.15 “Домiсi”. 
Програма для дiтей.
10.30, 11.00, 19.15, 
19.45, 01.15, 01.45 “У 

06.15 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.15 Великий виграш.
09.00 “Клуб “Сiдло”.
09.35 “Новi пригоди 
Текiлли i Бонеттi”.
10.40 “Зачарованi”.
11.35 “Життя дике”.
12.30, 16.15 “Сабрiна, 
вiдьма-пiдлiток”
13.00 “Прийомна 
родина”.

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, 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.
13.25 “Будинок 
парафiяльного свяще-
ника”.
13.50 “Клан”.
14.15 “Школа розбитих 
сердець”.
15.05 Мандрiвник.
15.30 Усi, хто бачив, усi, 
хто знає.
16.15 “Переїзди”.
17.10 Ополе на бiс.
17.25 “Хлопцi вiльнi”.
18.00 Телеекспрес.
18.25 “Ранчо”.

07.35 Телемагазин.
08.05 “Златопольськi”.
08.35 Репортаж.
09.00 Мультсерiал.
09.20 “Радiостанцiя 
“Роско”.
09.50 “Кольри щастя”.
10.55 “Попелюшка”.
11.25 “Моя сiмейка”.
12.05 “Жвава Пожежа”.
13.00 “Магнум”.
13.50 Телетурнiр.
14.25 “Коли звiрi гово-
рять”.
15.25 “Дочки Маклеода”.
16.20 “М.A.S.H.”
16.50 “Будинок”.
18.30 Локальна про-
грама.
18.55 “2”-манiя.
19.10 “Мостовяки”.
20.00 Легка атлетика.
21.05 “Час честi”
22.00 “Свiдок нарече-
ного” - трагiкомедiя, 
Iталiя, 1997. Вона б 
зволiла вийти замiж за 
дружка.
23.45 Панорама.
00.25 Дайен Кiтон 
у трагiкомедiї Вудi 
Аллена “Еннi Хол” - 
США, 1977. Аллен у 
цьому фiльмi вперше 
спробував не стiльки 
“спародирувати”, а про-
сто iронiчно глянути 
на власну бiографiю й 
долю. У заплутаному 
романi нью-йоркських 
iнтелектуалiв бiльше 
нескiнченних розмов 
про кохання, чим само-
го кохання.
02.05 “Сталiнська 
iмперiя зла” - док.
фiльм, ФРН, 2005.

Середа, 
19 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 “По-
года 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 Тетя-
ною 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, 

07.00 “Кава або чай”.
09.00, 13.00, 21.10, 02.30 
Новини.
09.10, 21.15, 01.10 Про-
гноз погоди.
09.15. Дитячий теле-
журнал.
09.35 “Гриби”. Т/с.
10.05, 18.20 “Одиниця”.
10.30, 11.00, 19.10, 
19.40, 01.20, 01.45 “У 
лабiринтi”. Т/с.
11.25, 18.45 Розмова по 
сутi.
11.50 “Зроблено в 
Польщi”. Телетурнiр.
12.20, 17.30 “Мистецтво 
яке зветься образотвор-
чим”. Цикл репортажiв.
12.45 “Книжкова мiль”. 
Тележурнал.
13.10, 21.15, 03.00 
“Вiдомий”. Т/с.
13.55 “Незвичайний”. 
Репортаж.
14.10 “Вiдеотека дорос-
лої людини”.
14.35, 15.05 “Щасливий 
випадок”. Т/с.
15.35 “Мiнi шанс”. 
Телетурнiр.
16.25 “Обороннi замки 
Речi Посполитої”. 
Репортаж.
16.45 “Граючи фоль-
клор”.
17.25 “Ласкаво просимо 
до Краков”.
18.00 Телеекспрес.
20.15, 02.15 На 
добранiч, малюки.
20.55, 02.55 Спорт.
22.10, 03.50 Тиждень 
Польщi.
22.55, 04.25 “Примари”. 
Т/с.
00.05, 05.45 “I зрада”. 
Д/ф.
01.00 Сервiс- IНФО 
вечiр.

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, 10.25 
Мультсерiал.
09.50 Для дiтей.
10.20 Англ.мова.
10.50 “На високiй 
хвилi”.
11.20 “Дон Маттео”.
12.20 Телемагазин.
13.10 Агробiзнес.
13.25 “Будинок 
парафiяльного свяще-
ника”.
13.50 “Клан”.

07.40 Телемагазин.
08.10 “Златопольськi”.
08.35 Зохар.
09.05 Мультсерiал.
09.25 “Радiостанцiя 
“Роско”.
09.55 “Кольри щастя”.
10.55 “Попелюшка”.
11.25 “Моя сiмейка”.
12.00 “Жвава Пожежа”.
12.50 “Магнум”.
13.45 Телетурнiр.
14.15 Перетворення 
Господне.
15.15 “Дочки Маклеода”.
16.05 “M.A.S.H.”.
16.40 “У штопорi” - 
драма, США, 2004. Усi 
чоловiки його родини 
льотчики загинули в 
катастрофах.
18.30 Локальна про-
грама.
19.10 “Мостовяки”.
20.00 Легка атлетика.
21.05 “Доктор Хауз”.
22.00 “Унизу” - трилер, 
США, 2002. Страх на 
пiдводному човнi.
23.45 Панорама.
00.20 “Очi Анжели”.
01.15 “Арам” - драма, 
Францiя, 2002. Вiрмено-
турецька боротьба у 
Францiї.

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”
06.40, 07.50, 00.30 
“Автопiлот-новини”
06.50, 11.20, 16.20 “Звер-
ни 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, 10.20, 11.30, 12.30 
“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” (рос.)
19.25, 01.00 “Новий час”
21.00, 03.00 “Час”
22.25, 02.35, 05.35 “На-
родний контроль”
00.40 “Смачнi 
подорожi”

лабiринтi”. Т/с.
11.25 “Молодi творцi 
майстрам”. Докумен-
тальний цикл.
11.50 “Земля 
обiтована”. Т/с.
12.40 “Алхiмiя здоров’я 
i краси”. Тележурнал.
13.10, 21.15, 03.00 
“Вiдомий”. Т/с.
14.00 “Двадцять рокiв 
пройшло...”. Цикл до-
кументальний.
14.45 “Дiвчата i вдови”. 
15.30 XV фестиваль 
прикордонної культу-
ри 2009.
16.20 Наш репортаж.
16.50 “Лабораторiя XXI 
столiття”.
17.03 “Мiсто перед 
зносом”. Репортаж.
17.25 “Подорожi 
Войтека Черовського”. 
Тележурнал.
18.00 Телеекспрес.
17.45 “Кататися з гру-
зином”. Репортаж.
20.15, 02.15 На 
добранiч, малюки.
20.55, 02.55 Спорт.
22.05, 03.45 “Вiдеотека 
дорослої людини”.
22.30, 23.00, 04.25, 04.50 
“Щасливий випадок”. 
Т/с.
23.25 “Люблю тебе, 
Польща”. 
00.40 “Прикордонний 
салон”. Документаль-
ний цикл.
01.00 Сервiс- IНФО 
вечiр.
04.10 “Незвичайний”. 
Репортаж.
05.20 Снiданок на 
полудень.
06.15 Способи 
здоров’я.
06.30 “Зроблено а 
Польщi”. Телетурнiр.
07.00 Завершення дня.

14.00 “Тещi”.
14.30 “Сини”.
15.00 “Медовi 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 “Приймальний 
спокiй”.
20.30 “Малановський i 
партнери”.
21.00 Майкл Даглас, 
Кетлiн Тернер i Деннi 
Де Вiто в трагiкомедiї 
“Вiйна Роз”, США, 1989. 
Барбара i Олiвер Роуз 
пiсля вiсiмнадцяти 
рокiв сумiсного життю 
оголосили вiйну один 
одному, нескiнченну i 
непримиренну, i вона 
може кiнчитися тiльки з 
їх смертю
23.30 “С.S.I.”
01.25 “Королiвська гра”, 
трилер, Швецiя-Данiя, 
2004. Лiдер впливової 
партiї став учасником 
ДТП.
03.25 Нагорода гаран-
тується.
04.25 Таємницi долi.
05.25 Заборонена 
камера.

19.15 “Мода на успiх”.
19.45 Гаряча нiч.
20.00 Вечiрка.
21.20 “Iмператорсько-
королiвськi дезертири”. 
22.45 “Мертве мовчан-
ня” - трилер, США, 
2006. Убивця хоче 
лiквiдувати свiдка - 
9-рiчну дiвчинку.00.30 
Рок Хадсон i Керк 
Даглас у вестернi 
“Останнiй захiд” - 
США, 1961. Спочатку 
перегiн худоби - а потiм 
кохання та зведення 
рахункiв.
02.20 Позначення.

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 
“Прес-конференцiї у 
прямому ефiрi”
13.30, 14.30 “5 елемент”
16.30 “Арсенал”
17.30, 04.35 “Територiя 
закону”
18.30, 19.20, 04.13 
“Хронiка дня”
19.00, 22.00, 00.00, 04.00 
“Час новин” (рос.)
19.25, 01.00 “Новий 
час”
21.00, 03.00 “Час”
22.25, 02.35, 05.35 “Ре-
зонанс”
00.40 “Рестораннi 
новини”

06.15 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.15 Великий виграш.
09.00 “Клуб “Сiдло”.
09.35 “Новi пригоди 
Текiлли i Бонеттi”.
10.40 “Зачарованi”.
11.35 “Життя дике”.
12.30, 16.15 “Сабрiна, 
маленька вiдьма”.
13.00 “Прийомна 
родина”.
14.00 “Сини”.
15.00 “Медовi 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 “Приймальний 
спокiй”.
20.30 “Малановський i 
партнери”.
21.00 “Свiт очима 
сiмейства Поганих”.
21.30 Лiга чемпiонiв.
00.10 “Сезон 7: Пре-
тендент”, трилер, США, 
2001. Марафон смертi в 
якому незрозумiло, чи 
то це кiно, чи то реалiтi-
шоу.
02.10 Нагорода гаран-
тується.
03.10 Заборонена 
камера.
04.10 Таємницi долi.

06.00, 02.55 Факти
06.15, 07.50 Дiловi 
факти
06.25, 08.00, 09.00, 01.25, 
03.20 Погода
06.30, 08.35 300 сек/год
06.35 "Троє згори". Т/с
07.00, 11.05 
"Леся+Рома". Т/с
07.45, 08.45 Факти. 
Ранок
07.55, 08.55, 12.55, 19.10, 
01.15 Спорт
08.05 Про-Ziкаве.ua
09.05, 16.35 "Полювання 
на асфальтi". Т/с
10.05 "Захист Красiна". 
Т/с
12.30 Каламбур
12.45 Факти. День
13.10 "Втеча з 
в'язницi-3". Т/с
14.05, 19.55 "Вулицi роз-
битих лiхтарiв-5". Т/с
15.15, 21.05 "Сармат". 
Т/с
17.35, 22.00 "Агент 
нацiональної безпеки". 
Т/с
18.45 Факти. Вечiр
19.25, 23.10 
Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм
00.00 "Блейд". Т/с
01.00 Факти. Пiдсумок 
дня
01.30 "Болотяний чорт". 
Х/ф (2)
03.25 "Герої". Т/с
04.10 "Бiгун". Х/ф (2)
05.40 "Мене звати Ерл-
3". Т/с

05.55 Служба розшуку 
дiтей
06.00, 02.55 Факти
06.15, 07.50 Дiловi 
факти
06.25, 08.00, 09.00, 01.25, 
03.20 Погода
06.30, 08.40 300 сек/год
06.40 "Троє згори". Т/с
07.00 "Леся+Рома". Т/с
07.45, 08.45 Факти. 
Ранок
07.55, 08.55, 12.55, 19.10, 
01.15 Спорт
08.05 - 12.45 - 
профiлактика. Мовлен-
ня тiльки на супутник
08.05, 10.35 Про-Ziкаве.
ua
09.05, 16.30 "Полювання 
на асфальтi". Т/с
09.50 "Захист Красiна". 
Т/с
12.45 Факти. День
13.05 "Втеча з 
в'язницi-3". Т/с
14.05, 19.55 "Вулицi роз-
битих лiхтарiв-5". Т/с
15.10, 21.05 "Сармат". 
Т/с
17.30, 22.05 "Агент 
нацiональної безпеки". 
Т/с
18.45 Факти. Вечiр
19.25, 23.15 
Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм
00.00 "Блейд". Т/с
01.00 Факти. Пiдсумок 
дня
01.30 "Отруйний плющ". 
Х/ф (2)
03.25 "Герої". Т/с
04.10 "Паршива вiвця". 
Х/ф (2)
05.40 "Мене звати Ерл-
3". Т/с

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
07.35 Будiвельний 
майданчик
08.35 Pivot Point
08.45 Дитячий тележур-
нал "Корпорацiя Сiмба"
09.00 Анонс передач /
ранковий/
09.05, 12.20, 15.10, 19.30, 
21.15 Дiловий свiт
09.15, 15.20, 19.45, 21.50, 
22.45 Погода
09.20 "Попередження" з 
М. Вереснем
10.05 Автоакадемiя
10.35, 01.20 Служба роз-
шуку дiтей
11.00 Життя триває... 
Дайджест
11.20 Т/с "У серцi океа-
ну" 23с.
12.10, 18.45, 20.50 
Ситуацiя
12.30, 19.00 Український 
вимiр
13.00 Тетяна Цимбал 
представляє: "Лiнiя 
долi"
13.30 Здоров'я
14.25 М/с "Клiффорд" 
19с.
15.00, 21.00 Новини
15.25 М/с "Маттiмео. 
Iсторiя Редволла" 16с.
15.50 Т/с "У серцi океа-
ну" 24с.
16.20 Iндиго
16.50 До Дня 
Незалежностi України. 
Д/ф "Сандармох"
17.40 Д/ф "Операцiя 
"Тютюн"
18.55 Анонс передач /
вечiрнiй/
19.40, 21.35 Свiт спорту
19.50 Д/ф "Моя Луара"
22.00 Громадська варта
22.20 Право на захист
22.55 Трiйка, Кено, 

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 Дитячий тележур-
нал "Корпорацiя Сiмба"
09.00 Анонс передач /
ранковий/
09.05, 12.20, 15.10, 19.30, 
21.15 Дiловий свiт
09.15, 15.20, 19.45, 21.50, 
22.35 Погода
09.25 М/с "Клiффорд" 
20,21 с.
10.30, 22.30 Служба роз-
шуку дiтей
11.00 Життя триває... 
Дайджест
11.20 Т/с "У серцi океа-
ну" 24с.
12.10, 18.45, 20.50 
Ситуацiя
12.30, 19.00 Український 
вимiр
13.00 Фольк-music
13.55 Муз. ua
14.25 М/с "Клiффорд" 
22с.
15.00, 21.00 Новини
15.25 М/с "Маттiмео. 
Iсторiя Редволла" 17с.
15.50 Т/с "У серцi океа-
ну" 25с.
16.20 Iндиго
16.50 До Дня 
Незалежностi України. 
Д/ф "Абетка життя 
Григорiя Епiка"
17.15 Д/ф "Пiсля 
прем'єри - розстрiл". 
Ф.1,2
18.15 Д/ф "Останнiй 
гетьман. Здiйснення 
мрiї"
18.55 Анонс передач /
вечiрнiй/
19.40, 21.35 Свiт спорту
19.50 Д/ф "Обличчя Че 
Гевари"
22.00 Вiдкрита зона
22.45 Мегалот

06.05 "Служба Розшуку 
Дiтей"
06.10, 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, 11.50 "Шiсть 
кадрiв"
08.05, 13.05 Т/с "Район 
Беверлi-Гiллз"
09.20, 20.15 Т/с 
"Дiльнична"
10.20, 18.10 Т/с "Широка 
рiка"
12.10, 04.40 Т/с "Двiчата 
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 "Анлан-
тида"
19.25 "Погода"
21.15 Х/ф "Агентство 
"Мрiя" (2)
23.05 Х/ф "Пропущений 
дзвiнок - 2" (3)
01.15 Х/ф "Пропущений 
дзвiнок" (3)

06.10 "Перепустка до 
Європи iз Самантою 
Браун"
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
18.00 Новини

06.10 "Перепустка до 
Європи iз Самантою 
Браун"
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
18.00 Новини
07.10, 08.10, 08.50 "Ра-

05.25 (1) Т/c "Петя Не-
перевершений"
06.10, 12.20 (1) Т/c 
"Солдати"
06.55, 07.35, 14.25 (1) Т/c 
"Крок за кроком"
07.20, 08.20, 19.15, 00.50 
Погода
08.00, 08.35 (1) Т/c "Три-
матися до кiнця"
09.00 (1) Х/ф "Ласкаво 
просимо до Музпорту"
11.05, 19.20 (1) Т/c 
"Кадети"
13.30 (1) М/c "Веселi 
мелодiї"
13.40 (1) М/c "Сiльвестр 
i Твiттi"
14.00 (1) М/c "Земля до 
початку часiв"
14.20, 16.55 Teen Time
15.25 Даєш, молодь!
16.00 (1) Т/c "Як сказав 
Джим"
17.00, 20.15 (1) Т/c 
"Татусевi дочки"
18.00, 21.20 (1) Т/c 

"Щасливi разом"
19.00 Репортер
19.10, 00.45 Спортре-
портер
22.50 Т/c "Загубленi-5"
23.35 Камедi-Клаб
00.55 (2) Х/ф "Де жи-
вуть мрiї"
02.45, 04.15 Студiя "Зона 
ночi" Культура
02.50 Секрети укра-
їнської нацiональної 
кухнi
03.05 Зачароване колесо 
життя
03.15 Студiя "Зона ночi"
03.20 Невiдома Україна
04.20 Українцi Любов
05.20 Зона ночi

05.15 (1) Т/c "Петя Не-
перевершений"
06.00, 12.15 (1) Т/c 
"Солдати"
06.45, 07.25, 14.25 (1) Т/c 
"Крок за кроком"
07.05, 08.20, 19.15, 00.50 
Погода
07.45, 19.00 Репортер
08.00, 08.35 (1) Т/c "Три-
матися до кiнця"
09.00, 13.30 (1) М/c 
"Веселi мелодiї"
09.10 (1) Х/ф "Снiгопад"
11.00, 19.20 (1) Т/c 
"Кадети"
13.40 (1) М/c "Сiльвестр 
i Твiттi"
14.00 (1) М/c "Земля до 
початку часiв"
14.20, 16.55 Teen Time
15.20 Даєш, молодь!
16.00 (1) Т/c "Як сказав 
Джим"
17.00, 20.15 (1) Т/c 
"Татусевi дочки"
18.00 Т/c "Щасливi 
разом"
19.10, 00.45 Спортре-

портер
21.20 (1) Т/c "Щасливi 
разом"
22.50 Т/c "Загубленi-5"
23.30 Камедi-Клаб
00.55 Служба розшуку 
дiтей
01.00 (1) Х/ф "Весiльна 
лихоманка"
02.25, 04.20 Студiя "Зона 
ночi" Культура
02.30 Писанки
02.50 Українське бароко
03.20 Студiя "Зона ночi"
03.25 Невiдома Україна
04.25 Українцi Надiя
05.15 Зона ночi

04.50 "ТелеШанс"
06.20 "Документальний 

04.50 "ТелеШанс"
06.20 "Документаль-
ний детектив. Капкан 
довiри"
06.50, 08.00, 18.00, 22.00 
"Вiкна-Новини"
06.55, 08.10 "Бiзнес"
07.00 Т/с "Вона написа-
ла убивство" (1)
08.15 - 12.45 УВАГА! 
ПРОФIЛАКТИКА!
12.45 "Слiдство вели. 
Помста i закон"
14.00 "Документаль-
ний детектив. Щастя в 
кредит"
14.45, 21.30 Т/с "Кулагiн 
i партнери" (1)
16.00 "Моя правда. Едiта 
П'єха та її чоловiки"
17.00 "Неймовiрнi 
iсторiї кохання"
18.10, 22.20 Т/с "Доктор 
Хаус" (2)
19.15 "Зiркове життя. 
Зiрковi розлучення"
23.20 "Фантастичнi 
iсторiї. Летаргiчний 
сон"
00.20 "Вiкна-Спорт"
00.45 Т/с "Вона написа-
ла вбивство" (1)
01.45 Х/ф "Шлях до 
"Сатурну" (1)

06.00, 05.45 
Мультфiльми
06.30, 17.00, 19.00, 03.30 
Подiї
06.40, 17.20, 19.25, 03.50 
Спортивнi подiї
06.45, 17.25, 03.55 По-
года
06.50, 17.30 Критична 
точка
07.35 Срiбний апельсин
08.05 Т/c "На шляху до 
серця" (1)
09.05, 04.45 Т/c "Безмов-
ний свiдок 2" (1)
10.10, 15.00, 02.30 Т/c 
"Моя прекрасна няня" 
(1)
11.00 Грошовi хвилинi
12.00, 18.00 Т/c "Колись 
прийде кохання" (1)
13.00 Т/c "Я - охоро-
нець. Старi рахунки" (1)
16.00, 04.00 Федераль-
ний суддя
19.30 Т/c "Платина" (1)
21.30 Х/ф "Сайд-cтеп"

23.45 Х/ф "Полiцiя 
Майамi: Вiддiл моралi" 

06.00, 05.45 
Мультфiльми
06.30, 17.00, 19.00, 03.30 
Подiї
06.40, 17.20, 19.25, 03.50 
Спортивнi подiї
06.45, 17.25, 03.55 По-
года
06.50, 17.30, 03.00 Кри-
тична точка
07.35 Срiбний апельсин
08.05 Т/c "На шляху до 
серця" (1)
09.05, 04.45 Т/c "Безмов-
ний свiдок 2" (1)
10.10, 15.30, 01.30 Т/c 
"Моя прекрасна няня" (1)
11.00 Грошовi хвилинi
12.00, 18.00 Т/c "Колись 
прийде кохання" (1)
13.00 Х/ф "Сайд-Степ" 
(1)
16.00, 04.00 Федераль-
ний суддя
19.30 Т/c "Платина" (1)
21.30 Х/ф "Ударна 
група" (2)
23.30 Х/ф "Людина-
невидимка 2" (3)

06.30 Невiдкритi 
скарби.
07.00 Завершення дня.

07.00, 21.30, 02.10 "Один 
день"
07.35, 06.10 "Вiдкритий 
свiт: Бiла акула"
08.45 "33 квадратних 
метри"
09.20, 01.10 "Городок"
10.00, 14.00, 00.00 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 "Прогулянка 
мiстом"
19.10 "Один день. 
Новини"
22.00 "Iнше кiно": "Па-
раноя" (2)
01.00, 06.00 "Один день. 
Спорт"
01.40 Автомобiльна 
програма "Екiпаж"
02.30 "Нiчне життя"
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06.50, 08.00, 18.00, 22.00 
"Вiкна-Новини"
06.55, 08.10 "Бiзнес"
07.00 Т/с "Вона написа-
ла убивство" (1)
08.30 Х/ф "В моїй смертi 
прошу винити Клаву 
К." (1)
10.20 "Зiркове життя. 
Зiрковi розлучення"
11.40 "Фантастичнi 
iсторiї. Летаргiчний 
сон"
12.40 "Слiдство вели. 
Пограбування столiття"
13.40 "Документаль-
ний детектив. Капкан 
довiри"
14.10 "Документальний 
детектив. Викрадення 
за сценарiєм"
14.50, 21.30 Т/с "Кулагiн 
i партнери" (1)
16.00 "Моя правда. 
Юрiй Айзеншпiс"
17.00 "Неймовiрнi 
iсторiї кохання"
18.10, 22.20 Т/с "Доктор 
Хаус" (2)
19.15 "Моя правда. 
Тiматi"
20.15 "Слiдство вели. 
Помста i закон"
23.25 "Паралельний 
свiт"
00.35 "Вiкна-Спорт"
01.00 Т/с "Вона написа-
ла вбивство" (1)
01.55 Х/ф "Кiнець "Са-
турна" (1)

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, 11.05 
"Леся+Рома". Т/с
07.45, 08.45 Факти. 
Ранок
07.55, 08.55, 12.55, 19.10, 
01.05 Спорт
08.05 Про-Ziкаве.ua
09.05, 16.30 "Полювання 
на асфальтi". Т/с
10.05 "Захист Красiна". 
Т/с
12.30 Каламбур
12.45 Факти. День
13.05 "Втеча з 
в'язницi-3". Т/с
14.05, 19.55 "Вулицi роз-
битих лiхтарiв-5". Т/с
15.10 "Сармат". Т/с
17.30, 22.00 "Агент 
нацiональної безпеки". 
Т/с
18.45 Факти. Вечiр
19.25, 23.05 
Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм
21.00 "Сармат". Т/с. 
Фiнал
23.55 "Блейд". Т/с
00.50 Факти. Пiдсумок 
дня
01.20 "Отруйний плющ-
2". Х/ф (2)
03.20 "Герої". Т/с
04.05 "Рiк Яо". Х/ф (2)
05.35 "Мене звати Ерл-3". 

06.00, 05.45 
Мультфiльми
06.30, 17.00, 19.00, 03.30 
Подiї
06.40, 17.20, 19.25, 03.50 
Спортивнi подiї
06.45, 17.25, 03.55 По-
года
06.50, 17.30, 03.00 Кри-
тична точка
07.35 Срiбний апельсин
08.05 Т/c "На шляху до 
серця" (1)
09.05, 04.45 Т/c "Безмов-
ний свiдок 2" (1)
10.10, 15.00, 02.00 Т/c 
"Моя прекрасна няня" 
(1)
11.00 Грошовi хвилинi
12.00, 18.00 Т/c "Колись 
прийде кохання" (1)
13.00 Х/ф "Бетховен 
2" (1)
16.00, 04.00 Федераль-
ний суддя
19.30 Т/c "Платина" (1)
20.30 Щиросерде 
зiзнання
20.55 Футбол. Лiга 
Європи. "Сiвасспор" 
(Туреччина) - "Шахтар" 
(Донецьк)
23.00 Рикошет
00.00 Х/ф "Ударна 
група" (2)

07.50 Телемагазин.
08.20 “Златопольськi”.
08.50 Непохитнi.
08.50 Мультсерiал.
09.20 “Радiостанцiя 
“Роско”.
09.50 “Кольри щастя”.
10.50 “Попелюшка”.
11.25 Колесо удачi.
12.05 “Жвава Пожежа”.
12.50 “Магнум”.
13.45 Телетурнiр.
14.15 “Дiти Будди” - док.
фiльм.
14.50 “Китай перед 
Олiмпiадою” - док.
фiльм.
15.20 “Дочки Маклеода”.
16.15 “M.A.S.H.”.
16.45 “Мелвин i Говард” 
- трагiкомедiя, США, 
1981. Чому мiльярдер 
залишив спадщину 
бiдному власниковi 
АЗС.
18.30 Локальна про-
грама.
18.55 “Культурнi на 
канiкулах”.
19.10 “Мостовяки”.
20.05 Легка атлетика.
21.05 “Доктор Хауз”.
22.00 “Викривальний 
доказ” - США, 1990. 
Психопат убиває жiнок.
23.45 Панорама.
00.25 “Матриця по-
грози”.
02.00 Свiт збожеволiв?.
02.55 “Карний розшук”.

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”.
10.20 Англ.мова.
10.55 “Пригоди пса 
Цивiльного”.
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”.
17.05 Ополе на бiс.
17.25 “Хлопцi вiльнi”.

15.20 Даєш, молодь!
16.00 (1) Т/c "Як сказав 
Джим"
17.00, 20.15 (1) Т/c 
"Татусевi дочки"
18.00, 21.20 (1) Т/c 
"Щасливi разом"
19.10, 00.15 Спортре-
портер
22.15 Тiльки правда?
23.15 Камедi-Клаб
00.25 (2) Х/ф "Шостий 
день"
02.35, 04.40 Студiя "Зона 
ночi" Культура
02.40 Бий, хто цнот-
ливий
02.55 Козацькi могили
03.10 Диво калинове
03.40 Студiя "Зона ночi"
03.45 Невiдома Україна
04.45 Українцi Вiра
05.35 Гнiздо
05.50 Зона ночi

01.00 Служба розшуку 
дiтей
01.05 (3) Х/ф "Кошмар 
Веса Крейвена"
02.50, 04.30 Студiя "Зона 
ночi" Культура
02.55 Моя адреса - Со-
ловки. Пастка
03.10 Моя адреса - Со-
ловки. Тягар мовчання
03.30 Студiя "Зона ночi"
03.35 Невiдома Україна
04.35 Зима надiї
04.55 Гiркi барви зони
05.10 Зона ночi

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
18.00 Новини
07.10, 08.10, 08.50 "Ра-
нок з Iнтером"
08.45 М/с "Смiшарики"
09.10 Т/с "Марш Ту-
рецького" (1)
10.10, 20.30 Т/с "Об-
ручка" (1)
11.00, 19.00 Т/с "Двi сто-
рони однiєї Анни" (1)
12.10, 03.00 "Знак 
якостi"
13.00 Т/с "Невiдкладна 
допомога" (1) закл.
14.00 "Модний вирок"
15.00 Т/с "Афганський 
привид" закл.
16.00 Т/с "Каменська-4"
17.00 "Зрозумiти. Про-
бачити"
18.20, 03.40 "Судовi 
справи"
20.00, 01.40 "Подробицi"
21.30 Т/с "Завжди 
говори "Завжди" - 5" (1) 
закл.
23.30 Д/п "Нащадок 
Чингiз-Хана, або Хто 
ви, докторе Бадмаєв?"
00.30 Д/п "Панування 
терору. Виклик Аль-
Каїди"
02.05 Т/с "Майстри 
жаху-2" (3)
04.25 "Ключовий 
момент"
05.10 М/с "Супермен" 
(1)
05.50 "Уроки тiтоньки 
Сови"

22.00 Автоакадемiя
22.55 Трiйка, Кено
23.00, 00.00 Пiдсумки
23.10 Погода
23.15 Вiд першої особи
23.45 Фiльм "ТРДД АI-
222-25Ф. Український 
форсаж"
00.10 Служба розшуку 
дiтей
00.15 Iнтерактивний 
проект"Острiв скарбiв"
01.20, 03.00 Служба роз-
шуку дiтей
01.30 Т/с "Царiвна" 8с.
02.45, 03.40, 05.50 
Ситуацiя
03.10 "Надвечiр'я" з Т. 
Щербатюк
03.50 Т/с "Дякую, з 
дiтьми усе гаразд" 
4с.(заключна)
05.25 Життя триває... 
Дайджест

пiднебiння”.
15.10 Доторкнися до 
життя.
15.40 З “1” по шляху.
16.15 “Тигри Європи”.
17.05 Ополе на бiс.
17.25 “Хлопцi вiльнi”.
18.00 Телеекспрес.
18.25 “Ранчо”.
19.20 “Мода на успiх”.
19.45 Гаряча нiч.
20.00 Вечiрка. “Смерфи”.
21.20 “Таємниця 
мiцностi шифрiв”.
22.20 “Дiючий “Не-
видимка” - бойовик, 
США, 1999. треба ви-
зволити друга з лабетiв 
наркомафiї.
00.10 “Люди пiд схо-
дами” - horror, США, 
1991. Сусiди виявилися 
чудовиськами.
02.05 “Шматок життя” 
- комедiя, Францiя, 
2002. Немає донора на 
пересадження печiнки 
- знайди нелюбимого 
брата.

05.55 Служба розшуку 
дiтей
06.00, 02.25 Факти
06.15, 07.50 Дiловi 
факти
06.25, 08.00, 09.00, 00.55, 
02.50 Погода
06.30, 08.35 300 сек/год
06.35 "Троє згори". Т/с
07.00, 11.05 
"Леся+Рома". Т/с
07.45, 08.45 Факти. 
Ранок
07.55, 08.55, 12.55, 19.15, 
23.55 Спорт
08.05 Про-Ziкаве.ua
09.05 "Полювання на 
асфальтi". Т/с. Фiнал
10.05 "Захист Красiна". 
Т/с
12.30 Каламбур
12.45 Факти. День
13.15 "Втеча з 
в'язницi-3". Т/с
14.15, 20.00 "Вулицi роз-
битих лiхтарiв-5". Т/с
15.25 "Сармат". Т/с. 
Фiнал
16.40 "Лунi Тьюнз: Зно-
ву у дiї". Х/ф
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Добрi новини з 
Оленою Фроляк
19.25 Надзвичайнi но-
вини з К. Стогнiєм
21.00 Максимум в 
Українi
21.40 Ти не повiриш!
22.40 Голi та смiшнi
23.40 Факти. Пiдсумок дня

TV

07.00 “Кава або чай?”. 
09.00, 13.00, 20.30, 02.30 
Новини.
09.10, 21.05, 01.10 Про-
гноз погоди.
09.15 Програма для 
дiтей.
09.30 “Гриби”. Т/с.
10.05, 18.15 “Будиль-
ник”.
10.30, 11.00, 19.15, 
19.45, 01.15, 01.45 “У 
лабiринтi”. Т/с.
11.25, 17.30 “Рай”. Теле-
журнал.
11.55 Невiдкритi 
скарби.
12.20 “Е-лементарно”. 
Тележурнал.
13.00 “Запрошення”.
13.10, 21.15, 03.03 
“Вiдомий”. Т/с.
14.00 Тиждень Польщi.
14.40 “Примари”. Т/с.
15.55 “I зрада”. Д/ф.
16.45 “Алхiмiя здоров’я 
i краси”. 
17.00 “Подорожi Макло-
вича”. Тележурнал.
18.00 Телеекспрес. 
18.45 “Книжкова мiль”. 
Тележурнал.
18.55, 06.40 Польща 
манiвцем.
20.15, 02.15 На 
добранiч, малюки.
20.55, 02.55 Спорт.
22.05, 03.50 Концерт.
23.00, 04.40 “Останнiй 
метелик”. Х/ф. 
Чехословакiя, Францiя, 
Великобританiя, 1990г.
01.00 Сервiс- IНФО 
вечiр.
06.30 “Своєму ближньо-
му”. Репортаж.

06.15 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.15 Великий виграш.
09.00 “Клуб “Сiдло”.
09.35 “Новi пригоди 
Текiлли i Бонеттi”.

П'ятниця, 
21 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 “Звер-
ни 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 

07.00 “Кава або чай?”. 
09.00, 13.00, 20.30, 02.30 
Новини.
09.10, 21.05, 01.10 Про-
гноз погоди.
09.15 Програма для 
дiтей.
09.30 “Вступ”. Т/с.
10.00 Готуємо на екранi.
10.15, 18.15 “Казкар, або 
В свiтi дитячої книги”. 
Тележурнал.
10.25, 10.50, 19.15, 
19.45, 01.15, 01.40 “У 
лабiринтi”. Т/с.
11.20 “Два свiти”. Т/с.
11.45 “Остоя”.
12.15, 18.30 “Архiв по-
ручика Брока”. Д/ф.
12.45, 00.30, 05.35 Поль-
ща манiвцем.
13.10, 21.15, 03.00 
“Вiдомий”. Т/с.
13.55, 18.55, 04.35 
Супутниковi хiти.
14.10 Концерт.
15.05 “Звичайний 
герой”. Д/ф.
15.45 “Своєму ближньо-
му”. Репортаж.
16.05 “З нами їде Бог”.
16.25 Вiкна мистецтва.
16.40 XV фестиваль при-
кордонної культури 2009.
17.35 “Мандрiвник”. 
Тележурнал.
18.00 Телеекспрес.
18.30, 06.45 “Смак 
традицiй”. Тележурнал.
20.15, 02.15 На 
добранiч, малюки.
20.55, 02.55 Спорт.
22.00, 03.45 Кабаре на 
диванi.
23.05, 04.50 “Зо-
лотий горб”. Х/ф. 
Чехословакiя, 1979г.
00.15, 06.15 Ополе 1983. 
Концерт.
01.00 Сервiс- IНФО 
вечiр.
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.
09.30 Мультсерiал.
09.55 Що читати дитинi.
10.05 Кулiнарiя для 
дiтей.
10.25 Англ.мова.
10.30 “Я тебе знайшов” - 
Iндiя. (2)
12.05 Ополе на бiс.
12.20 Мiж мамами.
12.40 Телемагазин.
13.10 Агробiзнес.
13.25 “Будинок 
парафiяльного священика”.
13.55 “Клан”.
14.20 “Сьоме 

07.40 Телемагазин.
08.10 “Златопольськi”.
08.40 Мультсерiали.
09.15 Кулiнарний 
журнал.
09.50 “Кольри щастя”.
10.50 “Попелюшка”.
11.25 Колесо удачi.
12.00 “Космiчна гонка” - 
док.серiал.
12.55 Ток-шоу.
13.50 Телетурнiр.
14.30 “Аутсайдери”.
15.30 “Домашня вiйна”
16.15 “M.A.S.H.”.
16.45 “Заклик гiр” - 
ФРН, 2005. Вiн повер-
нувся в рiдне село i хоче 
дресирувати собак.
18.30 Локальна про-
грама.
18.55 Студiя “Кемпiнг”.
19.10 “Мостовяки”.
20.05 Легка атлетика.
21.05 “Доктор Хауз”.
22.00 “Секрети вулкана”. 
23.45 Панорама.
00.20 “Невезiння” - 
трилер, США, 2003. 
Дрiбний шахрай на 
прохання хазяїна луна-
парка повинен убитий 
його дружину (свою 
коханку).
02.00 “Карний розшук”.

Четвер,
20 серпня

06.00 Програма передач
06.01, 18.45 “Київський 
час”
06.10, 10.20, 13.20, 15.20, 
18.25, 00.25, 04.25 “По-
года 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 “Звер-
ни увагу з Тетяною 
Рамус”
07.00, 08.30, 23.40 “Час-
Тайм”
07.20, 08.10, 05.25 
“Бiзнес-час”
07.40, 09.20, 12.20, 14.20, 
17.20, 23.50, 03.50, 05.30 
“Погода в Українi”

06.15 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.15 Великий виграш.
09.00 “Клуб “Сiдло”.
09.35 “Новi пригоди 
Текiлли i Бонеттi”.
10.40 “Зачарованi”.
11.35 “Життя дике”.
12.30, 16.15 “Сабрiна, 
маленька вiдьма”.
13.00 “Прийомна 
родина”.
14.00 “Сини”.
15.00 “Медовi 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 “Приймальний 
спокiй”.
20.30 “Малановський i 
партнери”.
21.00 “С.S.I.”.
22.00 Момент iстини.
23.05 “Люди честi”, дра-
ма, США, 2000. Бiдний 
чорношкiрий прагне 
стати спецназiвцем 
ВМФ.

“Прес-конференцiї у 
прямому ефiрi”
13.30, 14.30 “5 елемент”
15.30 “Своїми очима”
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” (рос.)
19.25, 01.00 “Новий час”
21.00, 03.00 “Час”
22.25, 02.35, 05.35 
“Територiя закону”
00.40 “Рестораннi 
новини”

10.40 “Зачарованi”.
11.30, 16.15 “Сабрiна, 
маленька вiдьма”.
11.35 “Життя дике”.
12.30, 16.15 “Сабрiна, 
маленька вiдьма”.
13.00 “Прийомна 
родина”.
14.00 “Сини”.
15.00 “Медовi роки”.
15.45 “Малколм у центрi 
уваги”.
16.50, 19.50 Подiї.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 “У об’єктивi 
Юстiни Стечковської”.
17.45 “Захисник”.
18.45 “Приймальний 
спокiй”.
20.30 “Малановський i 
партнери”.
21.00 Фестиваль в 
Сопотi. Кабаре.
23.10 Дольф Лундгрен 
в бойовику “Очко”, 
США, 1998. Фосфор-
на гранту привела до 
часткової втрати зору 
i психiчному розладу 
охоронця.
01.10 “Команда 
Америка - усесвiтня 
полiцiя”, комедiя, США-
ФРН, 2004. На чолi 
терористичної змови - 
американськi кiнозiрки 
укупi з роздiлом 
Пiвнiчної Кореї!
03.25 Нагорода гаран-
тується.
04.25 Таємницi долi.
05.25 Заборонена 
камера.

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 Дитячий тележур-
нал "Корпорацiя Сiмба"
09.00 Анонс передач /
ранковий/
09.05, 12.20, 15.10, 19.30, 
21.15 Дiловий свiт
09.15, 13.00, 15.20, 19.50, 
21.50, 22.45 Погода
09.25 М/с "Клiффорд" 
23,24 с.
10.30, 13.05, 14.45, 22.35 
Служба розшуку дiтей
11.00 Життя триває... 
Дайджест
11.20 Т/с "У серцi океа-
ну" 25с.
12.10, 14.50, 18.45, 20.50 
Ситуацiя
12.30, 19.00 Український 
вимiр
13.15 Крок до зiрок
13.50 М/с "Клiффорд" 
25с.
14.20 Хай щастить
15.00, 21.00 Новини
15.25 М/с "Маттiмео. 
Iсторiя Редволла" 18с.
15.50 Т/с "У серцi океа-
ну" 26с. (заключна)
16.20 Iндиго
16.50 До Дня 
Незалежностi України. 
Д/ф "Два життя Iрини 
Вiльде"
17.25 Д/ф "Ужма"
18.10 Д/ф "Дорога Вя-
чеслава Чорновола"
18.55 Анонс передач /
вечiрнiй/
19.40, 21.35 Свiт спорту
20.00 "Знайдемо вихiд" з 
Н. Розинською
22.00 Особливий погляд
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
00.15 Iнтерактивний 
проект"Острiв скарбiв"
01.20, 03.00 Служба роз-
шуку дiтей
01.30 Т/с "Царiвна" 7с.
02.45, 03.40, 05.50 
Ситуацiя
03.10 Далi буде...
03.50 Т/с "Дякую, з 
дiтьми усе гаразд" 3с.
05.25 Життя триває... 
Дайджест

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
07.35 Будiвельний 
майданчик
08.35 Pivot Point
08.45 Дитячий тележур-
нал "Корпорацiя Сiмба"
09.00 Анонс передач /
ранковий/
09.05, 12.20, 15.10, 19.30, 
21.15 Дiловий свiт
09.15, 13.00, 15.20, 21.50, 
22.45 Погода
09.20 М/с "Клiффорд" 
26с.
09.50 "Знайдемо вихiд" з 
Н. Розинською
11.00 Життя триває... 
Дайджест
11.20 Т/с "У серцi океа-
ну" 26с. (заключна)
12.10, 14.50, 18.45 
Ситуацiя
12.30, 19.00 Український 
вимiр
13.05, 22.35 Служба роз-
шуку дiтей
13.10 Особливий погляд
13.40 Наша пiсня
14.20 "Надвечiр'я" з Т. 
Щербатюк
15.00, 21.00 Новини
15.25 М/с "Маттiмео. 
Iсторiя Редволла" 19,20 
с.
16.20 Пазли
16.55 Унiверситет куль-
тури - новий формат
17.40 До Дня 
Незалежностi України. 
Д/ф "Юхим Михайлiв. 
Повернення iз забуття"
18.10 Д/ф "Iсторiя Ярос-
лава Дашкевича"
18.55 Анонс передач /
вечiрнiй/
19.40, 21.35 Свiт спорту
19.45 Д/ф "Кохання 
Бастьєна i Бастьєни"

06.05 "Служба Розшуку 
Дiтей"
06.10, 03.45 Т/с "Циган-
ське серце"
07.00, 08.00, 09.00, 
17.00, 19.30, 03.00 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 
"Дiльнична"
10.20, 18.10 Т/с "Широка 
рiка"
12.10, 04.35 Т/с "Двiчата 
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 "Анлан-
тида"
19.25 "Погода"
21.15 Х/ф "Конвалiя 
срiбляста" (2)
23.15 Х/ф "Реiнкарнацiя" 
(3)
01.15 Х/ф "Останнiй 
пропущений дзвiнок"

06.10 "Служба Розшуку 
Дiтей"
06.15, 04.15 Т/с "Циган-
ське серце"
07.00, 08.00, 09.00, 
17.00, 19.30, 03.30 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 "Дiльнична"
10.20, 18.10 Т/с "Широка 
рiка"
11.50 "Шiсть кадрiв"
12.10, 05.00 Т/с "Двiчата 
Гiлмор"
14.05 Т/с "Район Мел-
роуз"
15.05 Т/с "Усi жiнки - 
вiдьми"
16.00 Т/с "Не родись 
вродлива"
17.10, 05.45 Т/с "Анлан-
тида"
19.25 "Погода"
20.15 Х/ф "Здрастуй, 
радосте"
21.15 Х/ф "Ми помремо 
разом" (2)
23.25 "Наша RUSSIA"
00.00 Х/ф "Спуск" (3)
02.00 Х/ф "Реiнкарнацiя"

06.10 "Перепустка до 
Європи iз Самантою 
Браун"
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
18.00 Новини
07.10, 08.10, 08.50 "Ра-
нок з Iнтером"
08.45 М/с "Смiшарики"
09.10 Т/с "Марш Ту-
рецького"

10.10, 20.30 Т/с "Об-
ручка" (1)
11.00, 19.00 Т/с "Двi сто-
рони однiєї Анни" (1)
12.10, 03.15 "Знак 
якостi"
13.00 Т/с "Невiдкладна 
допомога" (1)
14.00 "Модний вирок"
15.00 Т/с "Афганський 
привид"
16.00 Т/с "Каменська-4"
17.00 "Зрозумiти. Про-
бачити"
18.20, 03.55 "Судовi 
справи"
20.00, 01.40 "Подробицi"
21.30 Т/с "Завжди гово-
ри "Завжди" - 5" (1)
23.30 Д/п "Таємницi 
столiття. Подвиг згiдно 
вироку"
00.40 Д/п "Панування 
терору. Павутиння 
самогубства"
02.10 Телевiзiйна служ-
ба розшуку дiтей
02.15 Т/с "Майстри 
жаху-2" (3)
04.35 "Ключовий 
момент"

06.10 "Перепустка до Єв-
ропи iз Самантою Браун"

05.15 (1) Т/c "Петя Не-
перевершений"
06.00, 12.15 (1) Т/c 
"Солдати"
06.40, 07.25, 14.25 (1) Т/c 
"Крок за кроком"
07.05, 08.20, 19.15, 00.55 
Погода
07.45, 19.00 Репортер
08.00, 08.35 (1) Т/c "Три-
матися до кiнця"
09.00, 13.30 (1) М/c 
"Веселi мелодiї"
09.10 (1) Х/ф "Весiльна 
лихоманка"
10.55, 19.20 (1) Т/c 
"Кадети"
13.40 (1) М/c "Сiльвестр 
i Твiттi"
14.00 (1) М/c "Земля до 
початку часiв"
14.20, 16.55 Teen Time
15.20 Даєш, молодь!
16.00 (1) Т/c "Як сказав 
Джим"
17.00, 20.15 (1) Т/c 
"Татусевi дочки"
18.00, 21.20 (1) Т/c 
"Щасливi разом"
19.10, 00.50 Спортре-
портер
22.55 Т/c "Загубленi-5"
23.35 Камедi-Клаб

05.10 (1) Т/c "Петя Не-
перевершений"
05.55 Служба розшуку 
дiтей
06.00, 12.15 (1) Т/c 
"Солдати"
06.40, 07.25, 14.25 (1) Т/c 
"Крок за кроком"
07.05, 08.20, 19.15, 00.20 
Погода
07.45, 19.00 Репортер
08.00, 08.35 (1) Т/c "Три-
матися до кiнця"
09.00, 13.30 (1) М/c 
"Веселi мелодiї"
09.10 (1) Х/ф "Дублер"
10.55, 19.20 (1) Т/c 
"Кадети"
13.40 (1) М/c "Сiльвестр 
i Твiттi"
14.00 (1) М/c "Земля до 
початку часiв"
14.20, 16.55 Teen Time

00.05 Автопарк
01.00 "Заслiплений 
бажанням". Х/ф (2)
02.55 "Справедливiсть". 
Т/с. Фiнал
03.40 "Аеропорт' 77". 
Х/ф (2)
05.35 "Мене звати Ерл-
3". Т/с

04.50 "ТелеШанс"
06.20 "Документаль-
ний детектив. Щастя в 
кредит"

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 20.30, 
05.00 “Час новин”
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 
“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, 04.13, 05.35 
“Хронiка дня”
19.00, 00.00, 04.00 “Час 
новин” (рос.)
19.25, 01.00 “Новий час”
21.00 “Час”
21.40, 02.00 “Я так ду-
маю з Анною Безулик”
00.40 “Смачнi 
подорожi”

04.50 "ТелеШанс"
06.20 "Документальний 
детектив. Викрадення 
за сценарiєм"
06.50, 08.00, 18.00, 22.00 
"Вiкна-Новини"
06.55, 08.10 "Бiзнес"
07.00 Т/с "Вона написа-
ла вбивство" (1)
08.15 Х/ф "Не клей 
дурня" (1)
11.00 Х/ф "Гостя з май-
бутнього" (1)
18.10 Х/ф "Бiле сонце 
пустелi" (1)
20.00 "Концерт М. Задо-
рнова "В каждой шутке 
есть доля шутки"
22.25 Х/ф "Екватор" (2)
00.35 "Вiкна-Спорт"
00.45 Т/с "Вона написа-
ла убивство" (1)
01.40 Х/ф "Корупцiя" (1)

18.00 Телеекспрес.
18.25 “Ранчо”.
19.20 Легка атлетика.
20.00 Вечiрка.
21.20 “Лондонцi” - 
серiал, РП.
22.15 Справа для ре-
портера.
22.55 “Зниклi”.
00.35 Iзабелль Юппер i 
Борис Невзоров у драмi 
Iгоря Минаєва “Повiнь” 
- Росiя-Францiя, 1994. 
Жiнка лише хотiла бути 
щасливою. А щастя 
бачила в тому, щоб мати 
будинок, родину, дити-
ну. Заради цього вона й 
пiшла на злочин - вбила 
свою юну суперницю, 
але нiчого не знайшла. 
Поки не знайшла в собi 
сил зiзнатися в убивствi.
02.20 Позначення.

07.00 Завершення дня.них метри"
09.20 "Городок"
10.00, 14.00, 00.00 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 "Параноя"
19.10 "Один день. 
Новини"
22.00 "Iнше кiно": "Поза 
пiдозрами" (2)
01.00, 06.00 "Один день. 
Спорт"
01.15 "Один репортаж"
02.25 "Нiчне життя"

07.00, 21.30, 02.00 "Один 
день"
07.35, 06.10 "Вiдкритий 
свiт: Гiд по країнах 
свiту"
08.45, 17.50 "33 квадрат-

06.00, 05.00 
Мультфiльми
06.40, 17.20, 19.25, 03.50 
Спортивнi подiї
06.45, 17.25, 03.55 Погода
06.50, 17.30 Критична 
точка
07.35 Срiбний апельсин
08.05 Т/c "На шляху до 
серця" (1)
09.05 Т/c "Безмовний 
свiдок 2" (1)
10.10, 15.00, 03.00 Т/c 
"Моя прекрасна няня" 
11.00 Грошовi хвилинi
12.00, 18.00 Т/c "Колись 
прийде кохання" (1)
13.00, 19.30 Т/c "Платина" 
16.00 Федеральний 
суддя
17.00, 19.00, 03.30 Подiї
20.30 Т/c "Я - охоро-
нець. Охоронець Каїна" 
00.30 Х/ф "Страшили" 
04.00 Рикошет

07.00, 21.30, 01.25 "Один день"
07.35 "Вiдкритий 
свiт: Африканська 
суперсiмка"
08.45 "33 квадратних 
метри"
09.20 "Городок"
10.00, 14.00, 23.50 Т/с 
"Зоряна брама" 
11.00 Т/с "Полювання 
на генiя" 
12.00, 19.25 Т/с "Сол-
дати" 
16.00 Х/ф "Поза 
пiдозрами"
18.00, 06.00 
"Бiйцiвський клуб"
19.10 "Один день. 
Новини"
22.00 "Iнше кiно": "Слiпа лють"

00.50, 05.50 "Один день. 
Спорт"
01.00 AutoEVO
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22.30 Х/ф "Поклик 
плотi" (2)
00.20 Х/ф "Потрiйна 
пiдстава" (3)
03.00 Щиросерде 
зiзнання
04.00 Х/ф "П'ятеро дiтей 
i чарiвництво" (1)
05.30 Мультфiльми

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"
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" (Максим 
Рильський)
16.30, 21.30, 03.30 
"Хронiка тижня"
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" (рос.)
22.25, 02.35, 05.35 "Осо-
бливо небезпечно"
00.40 "Смачнi подорожi"
04.30 "Огляд преси"

06.15 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.15 Мультсерiали.
08.45 “Скубi Ду”.
09.15 “Клуб “Сiдло”.
11.15 Готує Ева Вахович.
11.45 Крутиться!.
12.45 “Пригоди 
Мерлiна”.
13.45 “Зачарованi”.
14.45 Формула 1.
16.15 “Свiт очима 
сiмейства Поганих”.
17.35 Дорiс Дей в 
комедiї “Посунься, 
дорога”, США, 1963. 
Зникла сiм рокiв 
дружина з’явилася 
коли вiн вирiшив знову 
одружуватися.
19.50 Подiї.
20.25 Погода.
20.30 “Малановський i 
партнери”.
21.00 Кабаре.
23.40 “Солдати Буффа-
ло”, комедiя, США-
ФРН-Великобританiя, 
2001. Паршива вiвця в 
доблесних рядах амери-
канської армiї.
01.45 “День кiнця 
свiту”, н/ф horror, США, 
2001. Хлопчик сказав 
вчительцi, що його 
батько - прибулець.
03.50 Нагорода гаран-
тується.
04.50 Таємницi долi.
05.50 Заборонена 
камера.

06.20 Факти

06.15 (1) Х/ф "Хлопчик 
у дiвчинцi"
07.45 Церква Христова
08.00 Руйнiвники 
мiфiв-4
09.00 (1) Т/c "Моя пре-
красна няня"
10.05 Клiпси
10.30 (1) Х/ф "Крокодил 
Данди-2"
12.55 Шоуманiя
13.35 Ексклюзив
14.20 Аналiз кровi
15.00 Зiрковi драми
15.55 Info-шок
16.55 Iнтуїцiя
17.55 Т/c "Моя прекрас-
на няня"
18.20 (1) Х/ф "Нестерп-
на жорстокiсть"
20.25 (1) Х/ф "Астерiкс 
на Олiмпiйських iграх"
22.20 Скетч-Шоу "Фай-
на Юкрайна"
23.05 Камедi-Клаб
00.05 Спортрепортер
00.10 (2) Х/ф "Вони"
02.05, 04.30 Студiя "Зона 
ночi" Культура
02.10 Мольфар з роду 
Нечаїв
02.25 Бачу тебе, Буко-
вино
02.45 Каплиця Боiмiв
03.00, 03.30 Студiя "Зона 
ночi"
03.05 Земцi
03.15 Чи повернеться 
лiкар?
03.35 Невiдома Україна
04.35 Кольоровi 
асоцiацiї Марини 
Банник
04.45 В кожнiй професiї 
є музика
05.00 Дерево пiд вiкном

06.35, 07.05 Погода
06.40 "Альф". Т/с
07.10 "Гольф-клуб-2". 
Х/ф
09.25 Квартирне пи-
тання
10.30 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя
11.55 Iнший футбол
12.45 Факти. Свiт
12.55, 18.55 Спорт
13.00 Наша Russia
13.40 
Прожекторперiсхiлтон
14.10 Велика рiзниця
15.35 Анекдоти по-
українськи
15.55 Українцi Афiгеннi
16.25 "Iндiго". Х/ф
18.45 Факти. Пiдсумок 
дня
19.00 "Ворошиловський 
стрiлець". Х/ф
21.05 "У пеклi". Х/ф (2)
23.10 "Обмiн тiлами". 
Х/ф (2)
01.45 Iнтерактив: Тиж-
невик
02.00 "Не помирай на 
самотi". Х/ф (2)
03.20 "Щоденник 
пам'ятi". Х/ф (2)

Субота, 
22 серпня

06.00 Програма передач
06.01, 08.00, 14.00, 18.45 
“Київський час”
06.10, 10.20, 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”

07.00 “Близько, кожного 
разу все ближче”.
08.10 “Архiв поручика 
Брока”. Д/ф.
08.35 “Граючи фоль-
клор”.
09.00 Вiдлуння пано-
рами.
09.35 Алея зiрок.
09.50, 11.10 
“Мандрiвник”. Теле-
журнал.
10.10 “Прiзвище з родо-
водом”. Тележурнал.
10.40 “Рюкзак повний 
пригод”. Т/с.
11.40, 04.50 “У 
лабiринтi”. Т/с.
12.10 “Сто тисяч лелек”. 
Д/с.
12.35, 18.15, 04.35 
Пам’ятай про мене...
12.45 “Навiгатор”. 
13.05 Польща манiвцем.
13.35 Вiдеотека дорос-
лої людини.
14.00, 20.30, 02.30 
Новини.
14.40 Кабаре на диванi.
15.15 Дика Польща.
15.40 “Зроблено в 
Польщi”. Телетурнiр.
16.10 “Миша”. Х/ф.
17.00 Снiданок на полу-
день.
18.00 Телеекспрес.
18.30, 03.55 “Слова i об-
личчя”. Д/ф.
19.15, 01.20 “Як чудово 
згадується”. Докумен-
тальний цикл.
20.10, 02.10 На 
добранiч, малюки.
20.50, 02.50 Спорт.
21.05 Прогноз погоди.
21.10, 03.00 “Земля 
обiтована”. Т/с.
22.10, 05.20 “Тому що 
збожеволiв для неї”. 
Х/ф. Польща, 1980г.
23.50 Балтiйський фес-
тиваль пiснi. Карлшамн 
2009.
00.50 “Кататися з грузи-
ном”. Репортаж.
01.10 “Зроби це”. Гумо-

07.00 “Джокер”.
08.00 Здрастуй субото.
08.30 Рiк у саду.
09.00, 14.00, 20.30 
Новини.
09.10, 21.00 Погода.
09.15 “Сьоме 
пiднебiння”.
10.05 Зерно.
10.45 “Тиха гавань” - 
серiал, США.
11.30 “Вул.Альтернати-
ви, 4”.
12.30 “Екологiчний рай”.
13.00 Золота субота.
14.10 “Година пiк в 
Антарктидi”.
14.45 “Бабський баталь-

06.40 Луна Панорами.
07.15 Для iнвалiдiв.
07.40 “Свiт за Бiндi”.
08.10 “Нефертiтi та 
зникла династiя”.
09.10 “Кольри щастя”.
10.15 “Виграють дiти”. 
Телетурнiр.
11.15 Телевiкторина.
12.45 Енджи Дикiнсон 
у комедiї “Мистецтво 
кохання” - США, 1965. 
Якщо не хочуть купу-
вати картини живого 
художника, треба його 
термiново вмертвити.
14.30 Гарнiша Польща.
15.00 Сiмейний турнiр.
15.35 “Златопольськi”.
16.15 Чарлтон Хестон i 
Ава Гарднер у трилерi 
“Землетрус” - США, 
1974.
18.20 Слово на недiлю.
18.30 Локальна про-
грама.
18.55 “Ставка бiльше, 
нiж життя”.
20.05 Легка атлетика.
21.05 Кабаре.
23.45 Панорама.
00.25 Едвард Фокс у 
трилерi “День Шакала” 
- Великобританiя, 1973. 
Киллера найняли для 
вбивства де Голля.
02.50 “Малобританiя” 
- комедiйний серiал, 
Великобританiя, 2003.

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, 19.20, 20.20, 01.25, 
04.15 “Тема тижня”
09.40 “Своїми очима”
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” (Мак-
сим Рильський )
16.30, 03.40 “Арсенал”
17.30, 04.35 “Народний 
контроль”
18.20 “Вiкно в Європу”
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” (рос.)
22.25, 02.35, 05.35 “На 
межi”
23.30, 02.15 “Вiкно в 
Америку”
00.40 “Мотор-ТБ”
04.30 “Огляд преси”

Недiля, 
23 серпня

06.15 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.15 Мультсерiал.
08.45 “Скубi Ду”.
10.15 “Аладдiн i чарiвна 
лампа”, мультфiльм, 
Японiя, 1982.
11.45 Луї де Фюнес в 
комедiї “Жандарм i 
жандарметки”, Францiя-
Iталiя, 1982.
14.00 “Мiстер Квасо-
лина”.
14.30 Формула 1.
17.25 “Свiт очима 
сiмейства Поганих”.
18.45 “Прийомна 
родина”.
19.50 Подiї.
20.25 Погода.
20.30 “Малановський i 
партнери”.
21.00 “С.S.I.”.
22.00 “Числа”.
23.05 “24”.
01.00 Бо Дерек в 
комедiї “Вбивство на 
кiнофестивалi” Канна 
- США, 2000. Хтось 
одного за iншим вбиває 
учасникiв зйомки 
фiльму.
02.55 Спортивний 
журнал.
04.55 Заборонена 
камера.

20.00 Вечiрка. “Вiннi-
Пух”.
21.15 Чарлi Шин i Роза-
нна Аркетт у мелодрамi 
“Гарна рада” - США, 
2003. Бiржовий маклер, 
що втратив роботу, 
став вести популярний 
стовпчик у журналi для 
дам.
23.00 “Шiсть ступенiв” - 
серiал, США, 2006.
23.55 Кiногурманам: 
Антонiо Бандерас i 
Анджелина Джолi в 
драмi “Первородний 
грiх” - США, 2001. Гарна 
молода дружина вияви-
лася злочинницею.
02.05 Колекцiя 
кiногурмана: 
“Мешканцi Рима” - 
Iталiя, 2003. День iз 
життя вiчного мiста.

07.35 Слово на недiлю.
07.45 Оплот.
08.20 Затишок зiрок.
08.50 “Дiвчина з мо-
крою головою” - РП, 
1994.
10.40 Босонiж свiтом.
11.10 “Париж” - док.
серiал.
12.20 Кулiнарний 
журнал.
12.55 Одри Хепберн у 
гостросюжетнiй комедiї 
“Шарада” - США, 1963. 
Куди дiлися долари, 
украденi її чоловiком 
разом зi спiльниками 
пiд час вiйни?
15.00 Сiмейний турнiр.
15.30 “Златопольськi”.
16.05 Шанс на успiх.
17.10 “I в горi, i в 
радостi”.
18.10 Легка атлетика.
19.30 Кiнний спорт.
20.05 Телетурнiр.
21.05 Хiти в часi.
23.00 Футбольний 
журнал.
23.45 Панорама.
00.20 Фестиваль “Два 
береги”.
01.20 “Мене кличуть 
Ерл” - комедiйний 
серiал.
01.45 Бо Бриджес у 
комедiї “Татусь вми-
рає... у кого заповiт?” 
- США, 1990.

07.05 “Близько, кожного 
разу все ближче”.
08.20 “На кшталт, Кася 
Ковальська”. 
08.45 Снiданок на полу-
день.
09.40 “Як чудово згаду-
ється”. Документальний 
цикл.
10.35, 01.45 “Зерно”. 
Тележурнал.
11.05, 11.15 “Малюки”. 
Мультсерiал.
11.35, 04.15 “У 
лабiринтi”. Т/с.
12.05 “Прикордоннi 
замки Речi Посполитої”.
12.25, 16.55, 04.40 
Пам’ятай про мене.
12.40 
“Культурологiчний 
тележурнал”.
12.55, 13.15 “Мiж зем-
лею i небом”.
13.00 Ангел Паски.
13.35 “Граючи фоль-
клор”.
14.00 Трансляцiя меси.
15.15, 04.55 “Дорога”. 
Т/с.
16.10 “Прикордонний 
салон”. Цикл докумен-
тальний.
16.30 “На роздорiжжi”.
17.10 Невiдкритi 
скарби.
17.35, 03.50 Запро-
шення.
18.00 Телеекспрес.
18.20 “Шанс на успiх”. 
Телетурнiр.
19.10, 00.45 “Як же 
чудово згадується”. До-
кументальний цикл.
20.15, 02.15 На 
добранiч, малюки.
20.30, 02.30 Новини.
20.50, 02.50 Спорт.
21.05 Прогноз погоди.
21.10, 03.00 “Офiцер”. 
Т/с.
22.00 Виїзна фiлармонiя 
пiд керiвництвом Валь-
демара Мальтського.
22.50 Час спортивного 
уболiвальника.
05.45 Ополе 1992. 
Концерт.
06.20 Дика Польща.
06.45 Студiя Полонiї.
07.00 Завершення дня. 

06.15 Факти
06.30, 07.50 Погода
06.35 Автопарк
07.05 Максимум в 
Українi
07.55 Добрi новини
08.00 "Переплутанi 
спадкоємцi". Х/ф
09.50 Анекдоти по-
українськи
10.10 "Леся+Рома". Т/с
11.30 Квартирне пи-
тання
12.45 Факти. День
12.55, 18.55 Спорт
13.00 "Вулицi розбитих 
лiхтарiв-5". Т/с
14.00 12 найкращих 
шахраїв України
14.45 "Нездари". Х/ф

06.00 Ранкова молитва
06.05 Худ. фiльм " 
Андрiєш"
07.05 Дитячий тележур-
нал "Корпорацiя Сiмба"
07.20 10-ка хiтiв 
М.Поплавського
08.10 Свiт православ'я
08.30 Крок до зiрок
09.00 Анонс передач /
ранковий/
09.05, 13.25, 15.25, 21.30 
Погода
09.10 Доки батьки 
сплять
09.45 М/ф "Сiра шийка"
10.10, 13.30 Служба роз-
шуку дiтей
10.15 Хто в домi хазяїн?
10.45 Експерти дозвiлля
11.15 Вихiднi по-
українськи
11.40 Темний силует
12.00 Кордон держави
12.45 Наша пiсня
13.40 М/с "Клiффорд" 
27с.
14.10 М/с "Маттiмео. 
Iсторiя Редволла" 21, 
22с.
15.35 Х/ф "Мiй лагiдний 
та нiжний звiр"
17.25 До Дня 
Незалежностi України. 
Прем'єра д/ф "Цар i раб 
хитрощiв". Ф.1
18.15 Кiно.ua
18.55 Футбол. 
Чемпiонат України. 
Прем'єр-лiга. "Обо-
лонь"/Київ/-"Днiпро"/
Днiпропетровськ/
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 
I.Поповича
23.45 DW.Новини 
Європи
00.15 Iнтерактивний 
проект "Острiв скарбiв"
01.20 Автоакадемiя
01.45, 02.50, 05.50 Служ-
ба розшуку дiтей
01.55 Д/ф "Народження 
буддизму"

03.00 Х/ф "Мiй лагiдний 
та нiжний звiр"
04.50 Кiно.ua
05.20 Хто в домi хазяїн?

06.00 Ранкова молитва
06.05 Дитячий фiльм 
"Донька моряка"
07.30 На гостину до 
I.Поповича
07.50 Сiльський час
08.20 Укравтоконтинент
08.40 Вiльна гавань
09.00 Анонс передач /
ранковий/
09.05, 11.50, 14.35, 21.15 
Погода
09.10 Доки батьки 
сплять
09.15 Пiдсумочки
09.30 Антивiрус для 
дiтей
09.45 Крок до зiрок
10.15 Фестиваль дитячої 
творчостi "Пiвденний 
експрес"
11.00 Муз. ua
11.30 Стильна штучка
12.00 Тетяна Цимбал 
представляє: "Лiнiя 
долi"
12.35 Здоров'я
13.30 Телевiзiйний 
журнал "Околиця"
14.00 Аудiєнцiя
14.30 Служба розшуку 
дiтей
14.45 Футбол. 
Чемпiонат Європи. 
Жiнки. Збiрна України - 
збiрна Нiдерландiв
15.35, 19.50 У перервi: 
Погода
16.45 Благовiсник
17.25 До Дня 
Незалежностi України. 
Прем'єра д/ф "Цар i раб 
хитрощiв". Ф.2
18.10 Дiловий свiт. 
Тиждень
18.55 Футбол. 
Чемпiонат України. 
Прем'єр-лiга."Ворскла"/
Полтава/-"Динамо"/
Київ/
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, 03.20, 05.50 Служ-
ба розшуку дiтей
01.25 Д/ф "Кохання 
Бастьєна i Бастьєни"
02.30 Концертна про-
грама "Сальваторе 
Адамо" 2ч.
03.25 Д/ф "Олена Юр-
ковська. Цiна золота"
04.05 Стильна штучка
04.25 "Культурний 
фронт" з Ю. Макаровим
04.50 Аудiєнцiя
05.20 Благовiсник

06.30 "Хранителi iсторiї"
06.55 "Без табу" з Оль-
гою Герасим'юк
07.50 "Свiтське життя"
09.05 Квартирна лоте-
рея "Хто там?"
10.15, 10.40 Т/с "Чiп i 
Дейл поспiшають на 
допомогу"
11.15 М/ф "Перемо-
жець"
12.45, 22.50 "Шiсть 
кадрiв"
13.00 Х/ф "Коала на 
кухнi"
15.00 Х/ф "Мiльйон на 
Рiздво"
17.05 "Фестиваль "Нова 
хвиля" - Юрмала"
19.30 ТСН: "Телевiзiйна 
служба новин"
20.00 "Криве дзеркало
22.15 "Наша RUSSIA"
23.30 "Козирний пiкнiк 
2009"
23.55 Х/ф "Парковка № 
2" (3)
01.40 Х/ф "Спуск" (3)
03.15 Х/ф "Колiївщина"
04.25 Х/ф "Весна"

06.10 "Хранителi iсторiї"
07.05 М/ф "Перемо-
жець"
09.05 Лотерея "Лото-
Забава"
10.15 М/ф "Улюблений 
прибулець"
10.40 Т/с "Чiп i Дейл 
поспiшають на допо-
могу"
11.05 "Караоке на 
майданi"
12.00 "Смiшнiше за 
кроликiв"
12.35 "Криве дзеркало"
14.50 Х/ф "Повертається 
чоловiк з вiдрядження"
17.00, 20.20 Х/ф "От 
любви до кохання"
19.30 ТСН: "Телевiзiйна 
служба новин"
22.35 "Свiтське життя"
23.35, 03.05 Х/ф "Ди-
тинства"
01.30 Х/ф "Парковка № 
2" (3)
04.25 Х/ф "Запорожець 
за Дунаєм"

06.20 Х/ф "Пригоди Гека 
Фiнна" (1)
08.20 "У Городку" Дай-
джест
09.00 "Городок"
09.30 Кулiнарне шоу 
"Картата потата"
10.10 Т/с "Чоловiча 
робота" (1)
14.10 Концерт 
Т.Повалiй "Україна. 
Голос. Душа"
17.00, 03.15 "Позаочi"
18.00 Т/с "Каменська-5" 
(2)
20.00, 02.50 "Подробицi"
20.30 Вечiрнiй квартал
22.50 Х/ф "Роккi-3" (2)
01.00 Х/ф "Вундеркiнди" 
(2)
04.00 "Знак якостi"
04.40 "Ключовий 
момент"
05.25 М/с "Супермен" 
(1)
06.05 "Уроки тiтоньки 
Сови"

06.20 "Перепустка у 
прекраснi вихiднi iз 
Самантою Браун"
07.00 Х/ф "Янголи на 
краю поля" (1)
09.00 "Квадратний 
метр"
10.00 "Україно, вста-
вай!"
10.30 Х/ф "Осiннiй 
детектив" (1)
12.20 Х/ф "Чорта з два" (1)
14.20 Ювiлейний кон-
церт С.Ротару.
18.00 Х/ф "Ой, мамонь-

ки..." (1)
20.00, 00.40 "Подробицi 
тижня"
20.50 Х/ф "Прекрасна 
Олена" (1)
22.50 Х/ф "Роккi-4" (2)
01.35 "Картата потата"
02.10 "Знак якостi"
03.30 "Ключовий 
момент"
05.00 М/с "Супермен" 
06.00 "Уроки тiтоньки 
Сови"

05.50 (1) Х/ф "Чому 
немає?"
07.30 Репортер
07.40 (1) Х/ф "И так, 
i нi"
09.35 Будинок закритий 
на ремонт
10.25 Зiрковi драми
11.15 Iнтуїцiя
12.15 Info-шок
13.15 Скетч-Шоу "Фай-
на Юкрайна"
14.00 (1) Т/c "Моя пре-
красна няня"
14.35 Хто проти Блон-
динок?
15.50 (1) Х/ф "Дублер"
17.40 (1) Х/ф "Хлопчик 
у дiвчинцi"
19.35 (1) Х/ф "Астерiкс 
i Обелiкс. Мiсiя Клео-
патра"
21.45 (2) Х/ф "Шостий 
день"
00.05 Спортрепортер
00.10 (3) Х/ф "Точка"
02.20, 04.20, 05.00 Студiя 
"Зона ночi" Культура
02.25 Тарас Шевченко. 
Надiї
02.50 Тарас Шевченко. 
Спадщина
03.20 Студiя "Зона ночi"
03.25 Невiдома Україна
04.25 Зiйди на гори 
київськи
04.40 Музей Ханенкiв
05.05 Школа 
спектралiзму
05.30 Українська худож-
ня школа
06.00 Зона ночi

16.45 "Грендель". Х/ф
18.45 Факти. Пiдсумок дня
19.00 "Зоряний десант". 
21.45 Наша Russia
22.30 Велика рiзниця
23.35 Прожектор-
перiсхiлтон
00.05 Голi та смiшнi
00.45 "Бандити". Х/ф (2)
02.45 "Смертельна 
одержимiсть". Х/ф
04.10 "Небезпечнi 
зв'язки". Х/ф (2)

04.30 "ТелеШанс"
06.00 "Сучасна медици-
на. Дива та сенсацiї"
06.50 "Нашi улюбленi 
мультфiльми"
07.20 "Еники-беники"
08.00 "У пошуках при-
год"
09.00 "Їмо вдома"
10.10 "ВусоЛапоХвiст"
10.50 "Нашi улюбленi 
мультфiльми"
13.00 "Концерт М. Задо-
рнова "В каждой шутке 
есть доля шутки"
15.00 Х/ф "Маленький 
свiдок" (1)
18.00 "Неймовiрнi 
iсторiї кохання"
19.00 Х/ф "Бiле сонце 
пустелi" (1)
21.00 "Бiле сонце 
пустелi". Невiдома 
версiя
22.00 "Моя правда. 
Тiматi"
22.55 "Зiркове життя. 
Зiрковi розлучення"
00.05 "Нез'ясовно, але 
факт"
01.00 Х/ф "Чорна книга" 
(2)
03.30 "Мобiльна скринь-
ка"
03.45 Х/ф "Летять 
журавлi" (1)

06.00 "Сучасна медици-
на. Дива та сенсацiї"
06.50 "Нашi улюбленi 
мультфiльми"
08.00 "У пошуках при-
год"
09.00 "Їмо вдома"
10.10 "ВусоЛапоХвiст"
11.10 Х/ф "Справа 
Румянцева" (1)
13.15 "У пошуках 
iстини. Остання роль 
Вiри Холодної"
14.20 "Слiдство вели. 
Повiтрянi пiрати"
15.20 "Документальний 
детектив. Перегони без 
правил"
16.00 "Правила життя. 
Сон: щоденна смерть"
17.00 "Нез'ясовно, але 
факт"
18.00 "Паралельний 
свiт"
19.00 "Битва 
екстрасенсiв"
20.00 Х/ф "Чоловiк для 
жiнки, або На шлюб не 
претендую" (1)
22.15 Х/ф "Якщо ти 
мене чуєш" (1)

00.20 "Неймовiрнi 
iсторiї кохання"
01.20 Х/ф "Я крокую по 
Москвi" (1)
02.45 Х/ф "На 
прiзвисько "Звiр" (1)

йон”.
15.20 “I хоча нiхто не 
пiде зi мною” - мело-
драма, США 2006. А їй 
сказали, що його вбили 
i вона вийшла замiж...
17.05 “Готель “Жираф i 
носорiг”.
18.00 Телеекспрес.
18.20 Угадай мелодiю.
19.05 Легка атлетика.
20.00 Вечiрка. “Вiннi-
Пух”.
21.15 Стрибки iз 
трамплiну.
23.30 Андрiй Панин i 
Андрiй Соколов у драмi 
“Останнiй бронепоїзд” - 
Росiя, 2007.
01.50 “Виття” - три-
лер, США, 1981. У 
психiатричнiй клiнiцi 
людей перетворюють у 
перевертнiв.
03.25 “Доктор Хто 2”.

ристична програма.
07.00 Завершення дня.

06.30, 09.00, 19.00, 03.30 
Подiї
06.50, 09.25 Спортивнi 
подiї
06.55, 09.30 Погода
07.00 Х/ф "Бетховен 
2" (1)
09.35 Срiбний апельсин
10.35 М/c "Чарiвницi" 
(1)
11.00 Х/ф "Убивчий 
футбол" (1)
13.00 Т/c "Моя прекрас-
на няня" (1)
14.00 Т/c "Платина" (1)
17.15 Х/ф "Наречена" (1)
19.30 Суботнiй вечiр
21.30 Життєвi сенсацiї. 

07.00 "Добрий день, 
сiдайте!"
07.20, 06.00 Х/ф "Май-
ська нiч або Утоплена" 
08.30 "Вiдкритий 
свiт: Африканська 
суперсiмка"
09.50 Х/ф "Осляча 
шкура" 
11.45, 22.50 "Городок"
12.30 Х/ф "Штормовi 
наїзники" 
14.30 AutoEVO
14.55 Формула-1. 
Гран-Прi Iспанiї. 
Квалiфiкацiя
16.00 Д/п "Убивчi 
iнстинкти. Швидкiсть - 
смертельна зброя"
17.00 Т/с "Зоряна брама" 
18.00 Х/ф "Психи при 
виконаннi" 
20.00 Х/ф "Слiпа лють" 
(2)
21.50, 01.15 "Що? Де? 
Коли?"
23.20 Х/ф "Параграф 
убивцi" (2)
01.40 "Нiчне життя"

06.30, 07.00, 07.30, 20.00 
Мегафон. Спортивнi 
новини
06.40, 07.10, 07.40 Спор-
тивний календар
08.00 Спортивна 
вiкторина
09.00 KOTV News
09.40 Професiйний бокс
11.50 Д/ф "Майк Тайсон"
12.40 Лiга 
Комп'ютерних Iгор
13.20 Red Bull Cliff 
Diving. Стрибки зi скелi. 
Туреччина. Огляд
13.55 Red Bull Air Race 
2009. Будапешт. Гонка
20.20 Бокс. Юрген Бремер 
- Алєксi Кузємскi, Каролi 
Бальзаi - Роберт Штiглiц.
01.00 "Дiвчата" i футбол
01.30 Формула-1. Гран-

прi Європи. 
02.30 Футбол. Пiвденна 
Африка - Сербiя
04.30 Пляжний волей-
бол. Етап у Польщi. 
Жiнки. Матч за 3-є 
мiсце
05.30 Пул. World Cup 
of Pool

06.00, 05.30 
Мультфiльми
06.30, 09.00, 03.30 Подiї
06.50, 09.25 Спортивнi 
подiї
06.55, 09.30 Погода
07.00 Х/ф "Убивчий 
футбол" (1)
09.35 Срiбний апельсин
10.20 М/c "Чарiвницi" 
(1)
10.45 Х/ф "Наречена" (1)
12.30 Т/c "Платина" (1)
15.30 Зiрковi зустрiчi з 
Аллою Крутою
16.00 Х/ф "Корольова 
льоду" (1)
18.00, 19.30 Т/c "Глухар" 
(1)
19.00 Подiї тижня
22.20 Футбольний 
вiкенд
23.30 Х/ф "Печера" (2)
01.30 Х/ф "Страшили" 
(2)
04.00 Х/ф "Потрiйна 
пiдстава" (3)

07.05 “Джокер”.
08.00 Богослужiння.
09.00 Тиждень.
09.20, 10.50 
Мультсерiал.
09.45 Для дiтей.
10.15 Вiд дитсадка до 
Ополе.
11.15 “Королiвська при-
года Еннi” - США, 1995. 
Зла тiтка хоче пiдiрвати 
Букингемський палац.
12.55, 13.15 Мiж 
пiднебiнням i землею.
13.00 Янгол Господень.
14.00, 20.30 Новини.
14.10 “Ночi та днi”.
15.00 Стрибки iз 
трамплiну
17.00 Легка атлетика.
18.00 Телеекспрес.
18.20 Джессiка Альба 
в муз.комедiї “Мила” - 
США, 2003. Вона мрiяла 
про танець, а зайнялася 
порятунком дiтвори вiд 
наркотикiв.

07.10, 06.50 "Добрий 
день, сiдайте!"
07.20 Х/ф "Без сiм'ї" 
09.00 Д/п "Потворнi 
тварини Н.Марвiна"
10.00 Х/ф "Штормовi 
наїзники" 
12.00, 19.30 "Городок"
12.25 Х/ф "Одружений 
парубок" 
14.20 AutoEVO
14.45 Формула-1. Гран-
Прi Iспанiї. Гонка
17.30 Х/ф "Не намагай-
теся зрозумiти жiнку" 
20.00 "Вечiрнiй квартал. 
Iсторiя успiху"
22.00 "Час кiно": "Ча-
клун i Румба" 
23.45 Х/ф "Психи при 
виконаннi" 
01.30 "Телеформат"
02.15 "Нiчне життя"
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Посада З/П Вимоги

РОБОТА: Луцьк. Волинь. Україна. Польща
PRACA: Łuck. Wołyń. Ukraina. Polska.

Луцький міський центр зайнятості

Ковельський міськрайонний центр зайнятості

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 ро-

боти;
- 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 хар-
чування.

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 

Посада З/П Вимоги

агент торговельний 2000 наявність автомобіля,продовольча група

арматурник (будівельні, 
монтажні й ремонтно-
будівельні роботи)

800 робота на будівництві

бармен 1000 направляти на співбесіду до керівника з 12,00

бармен 700 робота в кафе,бажання працювати

бетоняр 950 Досвід роботи з мистецьким бетоном

бетоняр 800 робота на будівництві

бляхар 1000 без шкідливих звичок

вантажник 1000 макаронне виробництво вантажні роботи

вантажник 1000 Фізично міцні, направляти після 14.00

виставник 2000 Виставляти цеглу з печі при температурі 60С . 
Фізично міцні.

Вишивальник 1000 бажання працювати,вишивальниця- надомни-
ця, вишивання хрестиком

Вишивальник 650 вишивання емблем, оброблення петель, приши-
вання гудзиків

Вишивальник 700 вишивальниця машинної вишивки, заробітна 
плата від виробітку

водій автотранспортних 
засобів 1500

клас “А”, Категорія “Е”,підприємством надаються 
додаткові відпустки, використовується система 
преміювання 

водій автотранспортних 
засобів 800

наявність водійських прав усих категорій, кате-
горія Е обов”язково, вміння керувати різними 
автомобілями (в т. ч. КАМАЗ)

водій тролейбуса 1520 бажання працювати

водолаз 1341 Бажання працювати

готувач фаршу 800 бажання працювати досвід роботи в ковбасному 
цеху, попередньо телфонувати

Електрогазозварник 800 робота на будівництві

Електрогазозварник 700 Бажання працювати, направляти на співбесіду 
на 15 годину.

електрозварник на автома-
тичних та напівавтоматич-
них машинах

1500 Бажання працювати

Електрозварник ручного 
зварювання 1200 бажання працювати

Електромонтер з ремонту 
обмоток та ізоляції елек-
троустаткування

630 Направляти електромонтерів з 4 групою допус-
ку, без шкідливих звичок.

електромонтер з ремонту 
та обслуговування елек-
троустаткування

1100 виконання ремонтних робіт

електрослюсар будівель-
ний 800 робота на будівництві

закрійник 1200 бажання працювати

закрійник 1500 можна без стажу роботи, заробітна плата від ви-
робітку

землекоп 1200 бажання працювати, фізично здорових

касир торговельного залу 1000 досвід роботи, бажання працювати,робота в су-
пермаркеті

касир торговельного залу 708 досвід роботи бажаний, знання ПК, 
оклад+премія, може бути інвалід

комірник 1200
робота позмінна,досвід роботи чи комірника, 
чи зав.складу, вміння вести складову документа-
цію, робота в супермаркеті

Кондуктор громадського 
транспорту 1170 бажання працювати

кравець 630 пошиття дитячої постілі,попередньо передзво-
нити 

кухар 900 кухар магазину “Фуршет”, бажано досвід робо-
ти, відповідальність, порядність

листоноша 1009
3й клас, матеріально відповідальна осо-
ба, доставка пошти та товарів народного 
споживання,відділення №1.

майстер 630 майстер по депіляції

майстер 630 майстер чоловічого залу, попередньо телефону-
вати

Маляр 1300 Направляти чоловіків малярів автомобілів фі-
зично здорових.

Маляр 630 Без шкідливих звичок. Робота на висоті.

манікюрниця 630 попередньо телефонувати 

масажист 1000 бажання навчатись, за графіком роботи салону 
краси

машиніст бульдозера (бу-
дівельні роботи) 1510 догляд за технікою

машиніст екскаватора 900 без шкідливих звичок

механік 900 механік кранового господарства, робота на бу-
дівництві

механік 900 лагодити доріжки для боулінгу

монтажник 800
Направляти з досвідом монтажника металоплас-
тикових вікон,без шкідливих звичок,попередньо 
телефонувати

монтажник зв’язку-
кабельник 1200 Знання ПК, бажано квота

муляр 1500 бажана наявність посвідчення стропальника

муляр 1530 бажання працювати

муляр 950 допуск до висотних робіт

муляр 630 Без шкідливих звичок. Робота на висоті.

муляр 800 робота на будівництві

оператор м’яльно-
чесальної машини 650 зарплата відрядна

оператор централізованої 
мийки 630 мийка автомобілів

офіціант 700 бажання працювати

офіціант 700 робота в кафе

офіціант 800 направляти на співбесіду до керівника з 12,00

офіціант 700 робота в кафе,попередньо телефонувати

офіціант 630 приємна зовнішність, з/п +%

офіціант 800 відповідальніст, порядність,комунікабельність

офіціант 750 бажання працювати, режим роботи 2дні робо-
чі/2 дні вихідні, фреш-бар

охоронець 630 без шкідливих звичок,обовязково служба в армії

охоронник 750 задовільний стан здоров’я, служба в армії, бажа-
но стаж роботи

охоронник 650 охорона території

пекар 1300 бажання працювати

перукар (перукар - моде-
льєр) 630 Бажання працювати.

підсобний робітник 1500 можливі громадські роботи з послідуючим пра-
цевлаштуванням

покрівельник рулонних 
покрівель та покрівель із 
штучних матеріалів

1200 без шкідливих звичок

покрівельник рулонних 
покрівель та покрівель із 
штучних матеріалів

1000 допуск до висотних робіт

покрівельник рулонних 
покрівель та покрівель із 
штучних матеріалів

1500 бажання працювати

покрівельник рулон-
них покрівель та по-
крівель із штучних 
матеріалів

630  Без шкідливих звичок. Бажання працювати.

Посада З/П Вимоги Посада З/П Вимоги

Крім того є багато інших вакансій‚ за додатковою 
інформацією звертатися за адресою: м. Луцьк, вул. 

Ярощука, 2 тел.72-72-58‚ 4-92-68

бармен 700 Бажання працювати

бармен 750 Бажання працювати

бармен 850 Бажання працювати

водій автомобіля 3, 2, 1 класу 
(важкі вантажні автомобілі 
з великою вантажопідйом- 
ністю та вантажні

1500 Водій лісовоза. Бажання працювати, відповідаль-
ність.

водій автомобіля 3, 2, 1 класу 
(важкі вантажні автомобілі 
з великою вантажопідйом- 
ністю та вантажні

1200 Бажання та прагнення працювати, пунктуаль-
ність.Із досвідом роботи за фахом.

геодезист 1100 Відповідальність, знання геодезичних приладів. 
З/п - відрядно-преміальна

головний конструктор 1800 Бажання працювати

головний механік 1200 Відповідальність,комунікабельність.Бажання пра-
цювати.

експедитор 1500 Відповідальність, чесність, порядність.Комуніка-
бельність.

Електрогазозварник 1200 Направляти всіх бажаючих працювати.

Електрогазозварник 850 Підвищена небезпека, робоче місце не атестоване, 
працювати з 8,30 по 17,00 год.

електромонтажник силових 
мереж та електроустатку-
вання

660
Працювати електромонтажником.Із з досвідом 
роботи. Заробітна плата + премія. Працювати 3 
9,00 до 18,00 год.

електрослюсар (слюсар) чер-
говий та з ремонту устатку-
вання

750 4 Група по електробезпеці.Доплата за шкідливі 
умови праці.

завідувач майстерні 800 Дуже потрібн. !Працелюбність

закрійник 630 Заробітна плата + премія. Можливе стажування 
або навчання на підприємстві.

інженер 900 Інженер в комерційний відділ.Працювати 3 8,30 до 
17,00 год.Працелюбність.

інженер-електронік 1200 Працювати інженером з промислової електроніки.
Бажання працювати

інженер-землевпорядник 1500 Бажання працювати

інженер-конструктор 2000 Бажання працювати

комірник 1400 Бажання працювати, відповідальність

кочегар-випалювач 1000 Виконавча дисципліна, бажання працювати. Робо-
та на твердому паливі

кравець 630 Можливе стажування. Заробітна плата + премія.
Відповідальність,

кухар 750 Бажання працювати

Лаборант (ветеринарна ме-
дицина ) 1073 Лаборант 2 категорії. Режим роботи з 8,00 до 16,00.

Бажання працювати.

лікар 630 Досвід роботи необов’язовий.Робочий день з 8,00-
16.30Год. Субота, неділя вихідний.

лікар ветеринарної медицини 1498 Добросовісне виконання свої обов”язків.

лікар ветеринарної медицини 2000 Бажання працювати.Добросовісне виконання свої 
обов”язків.

майстер цеху 1000
Майстер сировар.Із досвідом роботи.Бажання 
працювати, відповідальність, без шкідливих зви-
чок.

машиніст крана (кранівник) 1600 Машиніст крана на залізничному ходу.

машиніст технологічних на-
сосів 850 Електрослюсар черговий та з ремонту устаткуван-

ня. Бажання працювати

механік 770 Механік по огляду автобусів. Наявність посвідчен-
ня. Бажання працювати, без особливих вимог.

механік 720 Відповідальність, дисциплінованість. Бажання 
працювати

модельєр-конструктор 630 Можливе стажування або навчання. Бажання пра-
цювати.

пекар 670 Відповідальність, співбесіда на підприємстві 
З 8-ї до 9.00 Год.

підсобний робітник 630 Виконавча дисципліна, цех готової продукції

представник торговельний 2000 Обов’язкове наявність авто.Комунікабельність, 
відповідальність, добросовісність.

провізор 1450 Працелюбність.Знання фармацевтичної галузі.
Згідні на стажування

провізор-косметолог 756 Дуже потрібно косметолога. Працелюбність, по-
рядність.

продавець продовольчих 
товарів 630 Порядність. Бажання працювати.Працювати в ма-

газині. Проживаючих на території облапської с/р

різальник металу на ножи-
цях і пресах 1000 Заробітна плата відрядно-преміальна.Працелюб-

ність.

сировар 1000 Бажання працювати

слюсар з ремонту автомо-
білів 920 Автомайстерня по вул.Будищанській, 60, зверта-

тись за моб. Тел. 80503398488

слюсар-інструментальник 1550 Виконавча дисципліна, бажання працювати.

слюсар-ремонтник 1200 Ремонтувати, розбирати механізми, устаткування.
Бажання працювати.

соціальний робітник 1066
Догляд здійснювати за громадянами проживаючими 
в с.Городище, с.Красноволя, с.Гредьки. Бажане про-
живання в даних селах. Працювати з 9.00-18,00 Год.

соціальний робітник 1066
Догляд здійснювати за громадянами проживаю-
чими в с. Вербка та с. Бахів. Бажане проживання в 
даних селах. Працювати з 9,00-18,00 год.

стропальник 1000 Без особливих вимог.Виконувати роботу вантаж-
ника.

теплотехнік 1600 Бажання працювати, виконавча дисципліна

фармацевт 1450 Бажання працювати. Знання фармацевтичної га-
лузі. Згідні на стажування

фармацевт 800 Дисциплінованість. Знання фармакології

Посада З/П Вимоги Посада З/П Вимоги

Крім того є багато інших вакансій‚ за додатковою інформацією звертатися за 
адресою: м. Ковель вул. Сагайдачного,6а тел.(8-252) 7-11-40, 7-11-38
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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 

Stepań: siedem wieków na Horyniem
Степань: сім століть над Горинню

Перша письмова згадка про Степань (нині селище міського типу у 
Сарненському районі Рівненської області) датується 1292 роком. 

У селищі, розташованому на лівому березі річки Горинь, з давніх-давен 
проживали „під одним дахом” представники різних народів, культур та 
релігій. Були часи, коли місцева громада складалася з українців, поляків, 
євреїв та караїмів. У різні періоди Степанем володіли князі Гольшанські, 
Острозькі, Заславські, Сангушки, Любомирські, Потоцькі, графи Ворцелі 
та інші. Усі вони зробили свій внесок у розбудову містечка.

Про різноманітність місце-
вої громади свідчила і велика 
кількість культових споруд, 
розташованих неподалік одна 

Цікаві факти з історії селища Степань:

У 1431 році у Степані переховувався 
литовський князь Свидригайло.

З кінця XVI ст. неподалік Степаня діяв 
Михайлівський монастир, який не 

зберігся до наших часів.

У степанському замку у різні періоди 
гостювали польський король Стефан 

Баторій, коронний гетьман Стефан Чарнецький, 
шведський король Карл ХІІ та російський цар 
Петро І.

Замок та одна з його веж носила ім'я 
Стефана Баторія.

До сьогодні у формі невеликої піраміди 
збереглася усипальниця графів Ворцелів, 

які володіли Степанем з кінця XVIІІ до 
середини ХІХ ст.

Містечко мало право 4 рази на рік 
проводити ярмарки, на які з'їжджалися 

купці з усього світу.

Перша школа у Степані була заснована у 
XVI ст. при Троїцькій церкві. 

У 1914 році було побудоване приміщення 
школи, у якій навчалося не одне покоління 

степанців. Сьогодні у ній функціонує Будинок 
школяра.

Наталя ДЕНИСЮК

Pierwsza wzmianka pisemna o Stepaniu (obecnie osiedle typu miejskiego w 
rejonie sarneńskim obwodu rówieńskiego) pochodzi z 1292 r. W położo-

nym nad rzeką Horyń osiedlu od dawnych czasów mieszkali razem przedstawi-
ciele różnych narodowości, kultur i religii. Miejscowa społeczność składała się z 
Ukraińców, Polaków, Żydów i Karaimów. Stepań był kolejno własnością Hol-
szańskich, Ostrogskich, Zasławskich, Sanguszków, Lubomirskich, Potockich, 
hrabiów Worcellów i innych. Wszyscy oni rozbudowywali miasteczko.

O różnorodności miejscowej 
ludności świadczyła m.in. duża 
liczba rozmieszczonych w bezpo-
średnim sąsiedztwie budowli sa-
kralnych. Z opowieści najstarszych 
mieszkańców dziś można dowie-
dzieć się o katolickim kościele, sy-
nagodze i czterech cerkwiach pra-
wosławnych. Drewniany kościół 
katolicki został zbudowany w 1614 
r. na koszt Janusza Ostrogskiego. 
W 1803 r. Stanisław Worcell ufun-
dował nowy, murowany kościół 
p.w. Św. Michała Archanioła. Wie-
kowa była także synagoga, którą 
Żydzi zamieszkujący w Stepaniu w 
XIII-XIV wieku wykupili od ksią-

żąt udzielnych. Najstarszą wśród 
prawosławnych świątyń była drew-
niana cerkiew p.w. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny. W 1749 
r. w Stepaniu  została zbudowana 
cerkiew p.w. Przemienienia Pań-

skiego. Długą historię ma również 
zbudowana w 1759 r. drewniana 
cerkiew p.w. Św. Trójcy, która w 
tym roku obchodzi swoje 250-lecie. 
Została ona wzniesiona na miejscu, 
gdzie już od 1523 r. stała cerkiew. 
Przedstawia ona monumentalną 
architekturę drewnianą Polesia Wo-
łyńskiego. Obok cerkwi stoi drew-
niana dzwonnica także z 1759 r. W 
1775 r. została zbudowana cerkiew 
prawosławna p.w. Św. Mikołaja, 
będąca wówczas jedyną murowaną 
świątynią tego wyznania.

Stepań od dawna był silną for-
tecą. Nad rzeką do tej pory wznosi 
się czworoboczny nasyp nazywany 

przez mieszkańców „wałem”. Kiedyś 
nazywano go „Zamczysko”. Na oto-
czonym fosą wale stał kiedyś drew-
niany a później murowany zamek 
obronny.

Niestety ani czas, ani ludzie nie 

Kościół wysadzono w powietrze w 
1943 r.. W synagodze po Drugiej 
wojnie światowej otwarto magazyn 
surowców i materiałów, a w latach 
70-tych XX wieku budowlę zrujno-
wano. Cerkiew p.w. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny spłonęła 
jeszcze na początku XX wieku, Cer-
kiew p.w. Przemienienia Pańskiego 
została zniszczona w ciągu jednej 
sierpniowej nocy 1961 r. przez spe-
cjalnie dla tego zebranych rezerwi-
stów, komsomolców i budowlańców 
z pobliskich wsi. Ocalały tylko cer-
kwie p.w. Św. Trójcy i p.w. Św. Mi-
kołaja. W cerkwi p.w. Św. Trójcy 
odprawiano nabożeństwa, natomiast 
w cerkwi p.w. Św. Mikołaja umiesz-
czony został ośrodek wypoczynko-
wy przy miejscowym uzdrowisku 
„Horyń”. Dopiero od początku lat 
90-tych XX wieku zostały wznowio-
ne nabożeństwa w tej świątyni.

Dziś w Stepaniu miejsca histo-
ryczne są powoli uporządkowywa-
ne. Pod miasteczkiem odbudowano 
kozacki „murowanyk” – kaplicę-
pomnik w miejscu pochowanych w 
XVI wieku kozaków, którzy bronili 
Stepań przed Tatarami. Postawio-
no pamiątkowe znaki na grobach 
Żydów. W miejscu, gdzie kiedyś 
stała cerkiew p.w. Przemienienia 
Pańskiego jeszcze w latach 90-tych 
zaczęto budować nową cerkiew. Po 
kilkuletniej przerwie odnowiono 
działalność muzeum krajoznaw-
czego. W zeszłym tygodniu miesz-
kańcy Stepania uporządkowywali 
cmentarz centralny, który istnieje 
od początku XX wieku. Miejmy na-
dzieję, że podobne przedsięwzięcia 
znajdą poparcie wśród tych, którzy 
szanują historię swojego kraju.

від одної. З розповідей старо-
жилів сьогодні можна дізна-
тися про римо-католицький 
костел, синагогу та чотири пра-
вославних церкви. Дерев'яний 
римо-католицький костел був 
збудований у Степані у 1614 
році на кошти Януша Острозь-
кого. У 1803 році на його місці 
на кошти Станіслава Ворцеля 
був споруджений новий, муро-
ваний костел. Древньою була 
синагога, приміщення якої євреї 
викупили у степанських уділь-
них князів, поселившись тут у 
XIII-XIV ст. Найстарішою серед 
православних храмів у селищі 
була дерев'яна Успенська церк-
ва. У 1749 році у Степані побу-
дували Спаську церкву. Давню 
історію має і збудований у 1759 
році дерев'яний Троїцький храм, 
який у цьому році відзначив 
своє 250-річчя. Споруджений 
він на тому місці, де ще з 1523 
року стояла православна церк-
ва. Будівля є зразком монумен-
тальної дерев'яної архітектури 

волинського Полісся. Поряд з 
Троїцькою церковою з 1759 року 
стоїть дерев'яна дзвіниця. У 
1775 році була побудована єдина 
на той час цегляна церква – Ми-
колаївська. 

Степань з давніх часів був 
міцною фортецею. Над річкою 
і нині височіє чотирикутний 
насип, який місцеві мешкан-
ці називають „валом”. Колись 
використовувалася ще назва 
„Замчисько”. На оточеному во-
дою валу був розташований 
дерев'яний, пізніше мурований 
оборонний замок.

На жаль, ні час, ні люди не 
зберегли усього цього багатства. 
Замок був зруйнований у XVІІІ 
ст. Рештки стіни та підземний 
хід, яким уже давно ніхто не хо-

дить, залишилися як пам'ять про 
нього. Костел був підірваний у 
1943 році. Синагогу після Дру-
гої світової війни перетворили 
на заготівельний склад, а у 70-х 

рр. ХХ ст. розібрали. Успенська 
церква згоріла ще на початку 
ХХ ст., Спаська – розібрана про-
тягом однієї серпневої ночі 1961 
року спеціально зібраними для 
цього військовозобов'язаними, 
комсомольцями та будівельни-
ками з навколишніх сіл. Уціліли 
лише Троїцька та Миколаївська 
церкви. Але якщо у Троїцькій 
постійно проводилися богослу-
жіння, то у Миколаївській роз-
містився будинок відпочинку, 
який належав місцевому сана-
торію „Горинь”. Лише на початку 
90-х рр. ХХ ст. у ній відновили 
богослужіння.

Сьогодні у Степані впоряд-
ковуються місця історичної 
пам'яті. При в'їзді у селище від-
будовано козацький мурованик 

uchronili całego tego bogactwa. 
Zamek został zrujnowany w XVIII 
wieku. Przypominają o nim jedynie 
resztki ściany i podziemia, do któ-
rych dawno już nikt nie schodził. 

Ciekawe fakty z historii miasteczka Stepań:

W 1431 r. ukrywał się w 
Stepaniu książę litewski 

Świdrygiełło. 

Od końca XVI wieku w 
okolicach Stepania działał 

klasztor, który nie zachował się 
do naszych dni.

W zamku stepańskim w 
różnych okresach gościli 

król Polski Stefan Batory, hetman 
koronny Stefan Czarnecki, król 
Szwecji Karol XII i car Rosji Piotr 
I Wielki.

Zamek i jedna z jego wież 
nosiła imię Stefana Batorego

Do dziś zachował się 
grobowiec hrabiów 

Worcellów, którzy władali 
miasteczkiem od końca XVIII do 
połowy XIX wieku.

Stepań miał przywileje na 4 
jarmarki w ciągu roku, na 

które zjeżdżali się kupcy z całego 
świata.

Pierwsza szkoła w Stepaniu 
została otwarta w XVI st. 

przy  cerkwi  p.w. Św. Trójcy.

W 1914 r. zostało zbudowane 
pomieszczenie szkoły, w 

której uczyło się wiele pokoleń 
mieszkańców miasteczka. 
Obecnie mieście się w niej Dom 
ucznia.

Троїцька церкваCerkiew p.w. Św. Trójcy

Миколаївська церква

Усипальниця графів ВорцелівGrobowiec hrabiów Worcellów

ХХ ст. Сподіваємося, що такі 
добрі починання будуть продо-
вжені тими, хто шанує історію 
рідного краю.

– капличку-
пам’ятник на 
місці похованих 
у ХVI ст. коза-
ків, які захища-
ли Степань від 
татар. Постав-
лено пам'ятні 
знаки на моги-
лах євреїв. На 
місці, де колись 
стояла Спась-
ка церква, бу-
дується собор. 
Після кілька-
річної перерви 
відновив свою 
роботу краєз-
навчий музей. 
Днями мешкан-
ці селища зро-
били ще одну 
добру справу 
– впорядкува-
ли центральне 
кладовище, яке 
існує з початку Cerkiew p.w. Św. Mikołaja

Natalia DENYSIUK

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

Терміново прода-
ється 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.

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


