
Подія сталася пізнього вечора 
минулого понеділка у Луцьку. 

Про вибух у чергову частину місь-
квідділу міліції повідомила 56-річ-
на жителька обласного центру.

— Слідчо-оперативна група, 
яка прибула за викликом, встано-
вила: у 41-річного лучанина, який 
перебував у нетверезому стані, ви-
ник конфлікт із 65-річним сусідом, 
— розповів начальник Луцького 
МВ УМВС України у Волинській 
області Ігор Муковоз. — У ре-

зультаті чоловік зірвав на подвір’ї 
гранату невстановленого зразка. 
Внаслідок вибуху обоє отримали 
тілесні ушкодження і були достав-
лені в Луцьку міську клінічну лі-
карню. Згодом винуватець помер у 
реанімаційному відділенні, життю 
іншого потерпілого нічого не за-
грожує. За вказаним фактом роз-
почато кримінальне провадження 
за п. 5 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство, 
вчинене способом, небезпечним 
для життя багатьох осіб). 

«Наша бригада абсолютно не 
пристосована до погодних 

умов. Величезною проблемою є 
відсутність літнього взуття: ми 
й досі ходимо в зимових берцях. 
Ноги нестерпно гудуть, це просто 
неможливо. Також потрібні плащі 
від дощу, адже постійно мокнемо 
під зливами. Через такі умови сол-
дати все частіше хворіють, падає 
їхній військовий дух….» — про-
сить про допомогу Олександр із 
24-ї бригади. 

24-а механізована бригада три-
валий час тримала оборону села 
Кримське на 29-му блокпості. Не-
щодавно вона змінила дислокацію 
й залишилася поблизу Сєверо-
донецька. Хлопці ще з грудня не 
були вдома, вони давно не бачили 
рідних облич, не відчували поди-
ху коханих і тепла материнських 
рук… Зараз усі їхні думки зосеред-
жені лише на війні. 

«Ці хлопці воюють за нас, вони 
готові віддати своє життя за чисте 
голубе небо над нашими голова-
ми, за мир і свободу… Ми повинні 
підтримати їх і забезпечити най-
необхіднішим. Наша ГО раніше 
допомагала цим бійцям, тож ми 
впевнені, що й цього разу, спіль-
ними зусиллями волинян, зможе-
мо зібрати й закупити необхідні 
речі та виконати прохання наших 

героїв! Будь-яка допомога важ-
лива, тож не будьте байдужими!» 
— закликає керівник соціальних 
програм ВОГО «Фундація розви-
тку громад» Любов Казмірчук. 

Солдати дуже просять 10 пар 
літніх берців, а також плащі від 
дощу. Крім того, проводиться збір 
іншого військового одягу, засобів 
гігієни, медикаментів, продуктів 
харчування. Принести необхід-
ні речі кожен небайдужий може 
в офіс ГО «Фундація розвитку 
громад» (м. Луцьк, вул. Шопена, 
11, Волинська ДОУНБ ім. Олени 
Пчілки, 2-й поверх). Або ж пере-
рахувати кошти на картку «При-
ватбанку»: 4149 4978 2335 8173 
(Євпак Юлія Сергіївна, виконав-
чий директор організації). Мож-
на переказати пожертви на роз-
рахунковий рахунок організації: 
№ 26009055504051 ПАТ КБ «При-
ватбанк», м. Луцьк, МФО 303440, 
ЄДРПОУ 37707135. 

ВОГО «Фундація розвитку 
громад» постійно здійснює збір 
коштів і спорядження для волин-
ських військових. Переглянути 
звіти про виконану роботу та на-
правлену солдатам допомогу мож-
на на офіційному сайті організації 
— http://vogofrg.org/, а також у со-
ціальних мережах. 

24-а механізована бригада з Волині 
просить про допомогу 

На часі
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17 травня, напередодні відзначен-
ня Дня пам’яті жертв політичних 
репресій, Луцький міський голова 
Микола Романюк завітав у Терито-
ріальний центр соціального обслу-
говування та зустрівся з колишніми 
жертвами політичних репресій. 

— Сьогодні у залі зібралися 
люди зі складною долею. На жаль, 
ми не знаємо імен усіх громадян, які 
постраждали від репресій, — почав 
свою розмову Микола Ярославо-
вич. — Тодішньою владою робило-
ся все, щоб ми не знали про Украї-
ну, історію, людей, які відстоювали 
незалежність нашої держави та її 
надбання. Хочу подякувати всім за 
активну життєву позицію, за те, що 
сьогодні лучани мають можливість 
зустрітися з вами й із перших уст ді-
знатися про ті трагічні роки та події. 

Микола Романюк побажав усім 
здоров’я, миру і спокою в нашій кра-
їні, висловив надію на те, що трагіч-
ні події на сході держави матимуть 
швидке своє завершення й Україна 
перестане хоронити найкращих сво-
їх синів і займеться відбудовою дер-
жави та розвитком економіки. 

Міський голова наголосив на 
важливості єднання всього народу 
задля збереження цілісності країни. 
Він зауважив, що Луцьк нещодавно 
підписав угоду про співробітництво 

з Волновахою. «У рамках співпраці 
до нас на Великдень приїжджали 
діти з цього міста. Вони дізналися 
про традиції святкування цього свя-
та на Волині, наші звичаї. Це дуже 
добре. Шкода, що 20 років тому такі 
дружні обміни між Сходом і Захо-
дом не відбувалися. Тоді б ми мали 
би зовсім іншу ситуацію в країні. 
Нам необхідно, як ніколи, робити 
крок один одному назустріч», — за-
значив він. 

Микола Романюк також поба-
жав присутнім у залі здоров’я, щас-
тя, радості від дітей та онуків. Пото-
му вручив Подяки міського голови 
за активну громадянську позицію, 
вагомий особистий внесок у станов-
лення незалежної України, патріо-
тичне виховання молоді, розвиток 
ветеранського руху в місті, а також 
з нагоди Дня пам’яті жертв політич-
них репресій членам громадської 
організації «Луцьке міське ветеран-
ське товариство політичних в’язнів 
і репресованих» Євгенії Лісовій та 
Марії Ткачук. 

Микола Романюк зустрівся 
із жертвами політичних репресій 

Телегід
1+1 ІНТЕР СТБ ICTV ТРК «УКРАЇНА» К1 2+2

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 25 травня
06:45, 07:10, 07:45, 08:10, 08:45, 

09:10 «Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45, 

19:30, 23:25 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»

07:35, 08:35 «Маша і ведмідь» 
09:40 «Чотири весілля - 2»
12:25 «Ворожка»
13:35 «Сліпа»
14:45, 03:30 «Сімейні мелодрами 

- 5»
17:10 Т/с «Моя кохана Діла»
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Хороші руки»
22:10 «Гроші»
23:40 «Мінкульт»
00:20 Т/с «Розвідка» 
01:15 Х/ф «Поворот навпаки»
02:40 Т/с «Терпкий смак кохан-

ня» 

05:05 «Подробиці тижня»
06:25 Мультфільм
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 

12:00, 14:00, 16:00, 17:50 
«Новини»

07:15, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 
з ІНТЕРом»

09:20 Т/с «Небесне кохання»
11:05, 12:25 Д/с «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
13:15, 14:20 «Судові справи»
14:40 «Сімейний суд»
15:25, 16:15 «Жди меня»
18:10 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Дурна кров» 
23:05 Т/с «Завжди говори «За-

вжди» 3»
01:00 Т/с «Зцілення любов’ю»

06:50, 07:10, 08:10 Ранок з 
Україною

07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 
01:35 Події

09:15 Реальна містика
10:00 Моє нове життя
11:00 Т/с «Поклич, і я прийду» 
15:30 Т/с «Слід» 
18:00, 04:45 Т/с «Безсмертник. 

Рай там, де ти» 
19:45, 02:20 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Практика» 
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Форсаж» 
03:20 Т/с «Дорожній патруль-10» 



06:00 «Богині ефіру»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:10 «Мультфільми» 
09:40, 16:00 «Файна Юкрайна»
10:40 Т/с «Всі жінки - відьми» 
12:20 Т/с «Дикий ангел» 
14:10, 19:10 «Орел і Решка»
15:00, 20:00 «Орел і Решка. Не-

звідана Європа»
17:10 «Звана вечеря»
21:00 «КВН на БІС»
22:00 Х/ф «У пошуках бурштино-

вої кімнати» 
00:10 Х/ф «Брудні танці 2: Гаван-

ські ночі» 
01:35 «Нічне життя»

05:45 Т/с «Комісар Мегре»
06:30, 07:40 Мультфільм СРСР
07:10, 09:00 «Top shop»
09:30 Криве дзеркало
10:00 Т/с «Народжена револю-

цією»
15:55, 21:35 Т/с «Комісар Рекс»
17:35 Х/ф «Пам’ятай ім’я своє»
19:20 Х/ф «Гангстери в океані»
23:15 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
01:05 Х/ф «Майамі Блюз»
02:40 Кіноляпи
03:40 Саундтреки
04:40 Кінотрейлери

05:45, 16:00 «Все буде добре!»
07:15, 18:20 «За живе!»
08:40 Т/с «9 мiсяцiв» 
10:40 Х/ф «За двома зайцями» 
12:05 Х/ф «Москва - Лопушки» 
14:00, 19:45 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
20:55 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 
22:35 «Детектор брехні 7»
00:05 «Один за всіх»
01:15 Х/ф «Перстень із Амстер-

даму» 
02:45 Х/ф «В зоні особливої 

уваги» 
04:05 Нічний ефір

05:50 Служба розшуку дітей
05:55 М/с «Муча Луча»
06:35, 19:15 Надзвичайні новини
07:20, 08:45, 09:15, 12:45, 15:45, 

18:45, 21:10 Факти
09:10 Спорт
09:25 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:20 Т/с «Перетинаючи межу»
12:05, 13:20, 16:20 Т/с «Чорні 

кішки»
16:45 Х/ф «Скарб Амазонки»
20:20 Дістало!
21:30 Свобода слова
00:20 Х/ф «Денний дозор» 
02:45 Х/ф «Кров’ю і потом. 

Анаболіки» 

06:00, 08:55, 17:10, 18:45, 03:45 
Comedy Club

06:45, 18:10 Ситком «СЫШЫШЬ-
ШОУ»

07:05 Т/с «Маслюки»
08:00 Т/с «Онлайн 2.0»
09:50 «Разрушители мифов»
10:50 «Раздолбаи. Взрывная 

волна»
11:25 Чисто-шоу «Чистоплюи»
11:50, 19:45 Comedy Woman
12:45 Т/с «Универ»
14:05, 20:40 Т/с «Универ. Новая 

общага»
15:00 «ГАРАЖ»
22:40 Т/с «Гримм» 
23:30 Т/с «Вызов» 
00:25 Х/ф «Циклоп» 
02:00 Мамахохотала шоу

06:05, 07:25, 07:30, 07:53 Kids 
Time

06:07 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07:27 М/с «Барбоскіни»
07:32 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
07:55 Уральські пельмені
10:00 Єралаш
10:45 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
15:05 Х/ф «Пірати Карибського 

моря: На дивних берегах»
18:00, 02:05 Репортер
18:20, 01:25 Абзац!
19:00 Ревізор
21:30 Страсті за Ревізором
23:20 Т/с «Молодіжка 2» 
02:10 Служба розшуку дітей
02:15 Х/ф «П’ята влада»
04:20 Зона ночі

06:00 Загадки Всесвіту
06:50, 14:20 У пошуках істини
07:40, 15:10 Правила життя
08:30, 16:00 Містична Україна
09:20, 16:50 Секретні території
10:10, 19:20 У пошуках пригод
11:00, 21:50 Дика Північна 

Америка
11:50, 22:40 Мисливці за зміями
12:40, 21:00 Він і вона. Бій за життя
13:30, 18:30 Вижити у Венесуелі
17:40, 20:10 Скарби зі звалища
23:30 Покер
00:20 Очима слідчих
01:20 Війна всередині нас

04:50 Х/ф «Гангстери в океані» 
06:55 «Правда життя». Жінка за 

кермом
07:25 «Агенти впливу»
08:20 Т/с «Капітан Гордєєв»
12:00 Т/с «Павутиння - 7»
15:45 Т/с «Жінки на межі»
19:00, 21:40, 02:05, 04:10 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 12»
22:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 4»
23:45 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес 

- 3» 
00:40 Т/с «Мертва зона» 
02:35 Х/ф «Щури - 2» 
04:35 «Легенди карного розшуку»

06:00 Байдиківка
06:20 М/с «Вперед, Діє´о, вперед!» 
06:50 М/с «Машині казки» 
07:15 М/с «Лалалупси» 
07:40 М/с «Ча´інгтон» 
08:00 Мульт MX 
10:05 М/с «Смурфіки» 
10:35 М/с «Качині історії» 
10:55 Обережно, діти!
11:20 М/ф «Барбі: Принцеса і поп-

зірка» 
12:30 Т/с «Та, що говорить з при-

видами» 
14:10 Панянка-селянка
16:00 Віталька
17:30 Т/с «Сімейний бізнес» 
19:00, 20:00 Т/с «Кухня» 
19:30, 20:30, 23:25 Т/с «Два батька 

і два сина» 
21:00 Країна У
22:00 Т/с «Світлофор» 
00:00 М/ф «Фантастичний містер 

Лис» 
01:30 ТЕТ-Інтернет
02:45 и Темного
03:55 У ТЕТа тато!

06:10, 15:00 Дивовижний дизайн
06:30 Телеторгівля
07:30 Свати біля плити
08:00, 15:30 Квадратний метр
09:10 Мультфільми 
10:00 Школа доктора Комаров-

ського
11:15, 18:00 Жіноча форма
13:10 Т/с «Тетянин день» 
14:00, 21:40 Зіркове життя
16:10 Квартирне питання
19:00 Гардероб навиліт
20:00 Таємниці тіла
20:55 Зайві 10 років
22:40 Д/с «Секрети долі»
23:30 Телефон довіри
00:20 Позаочі
01:10 Колір Ночі

06:00, 08:25, 00:25 Від першої 
особи

06:30, 07:00, 08:00, 13:00, 18:30, 
21:00, 02:30 Новини

06:40, 07:10, 08:10 Спорт
07:20 Ера будівництва
07:25 На слуху
08:20 Новини звiдусiль
09:00 Вічне
09:20, 20:00 Про головне
10:15 Д/ф «Дорогами Саксонії»
11:00 Гурт «Авіатор». Ювілейний 

концерт-шоу «Еволюція»
12:30 Утеодин з Майклом Щуром
13:20 Вікно в Америку
13:55 Казки Лірника Сашка
14:05 Мультфільм
14:15 Дитячі історії
14:35 Школа Мері Поппінс
14:55 Хто в домі хазяїн?
15:15 Нотатки на глобусі
15:55 Книга ua
16:30 «Віват Король». Рибчин-

ського
18:05 Час-Ч

18:15, 02:20 Новини. Світ
19:00 Перша шпальта
19:30 Дорогі депутати
21:30 Новини. Спорт
21:50 «Подорожні» з Ольгою 

Герасимюк
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 00:00, 01:00 Підсумки
23:15 Вертикаль влади
01:20 ТелеАкадемія
02:50 Д/ф «Жінки у блакитних 

беретах»
03:45 Т/с «Царівна»

06:00 Мультфільми
06:20 «Нове Шалене відео по-

українські»
07:00 Х/ф «Хочу в тюрму»
09:30 Т/с «Ментівські війни-6»
17:30 «Люстратор 7.62»
18:30, 21:00 Новини «Спецкор»
19:00 Т/с «Попіл»
21:30 «ДжеДАІ»
22:00 «Секретні матеріали»
23:00 Х/ф «Людина-тінь»
01:00 Х/ф «Жуки»
02:25 Х/ф «Богдан-Зіновій 

Хмельницький»

Чоловік зірвав гранату на подвір’ї 
і від отриманих травм помер

23–24 травня Луцьк стане 
територією мистецтва 
Цими вихідними центральна частина міста пере-
твориться на велику майстерню, де працюва-
тимуть і відпочиватимуть музиканти, театрали, 
художники, фотографи, поети й аніматори. 
Кожен охочий зможе стати не просто глядачем, 
а й активним учасником численних заходів. 
Фестиваль відбувається за кошти Європейського 
Союзу. 

На Львівщині даішники від водія 
вимагали хабар 
Головне управління МВС України у Львівській області 
проводить службове розслідування за фактом одержан-
ня двома інспекторами ДАІ у Старосамбірському районі 
50 доларів хабара за непритягнення водія, який був на-
підпитку, до адміністративної відповідальності. Прокура-
тура розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 
(одержання неправомірної вигоди службовою особою) 
КК України. Санкція передбачає позбавлення волі на 
строк від трьох до шести років із забороною обіймати 
певні посади на термін до трьох років. 


