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Понеділок, 18 серпня

06:00, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:00, 09:30, 19:30 ТСН: 
«Телевізійна служба новин»

06:45, 07:15, 07:35, 08:10, 09:10, 
09:35 «Сніданок з 1+1»

07:10 «Особистий рахунок»
08:35, 21:00 «Чистоnews»
10:00 М/ф «Аладдін» 
11:00 «Міняю жінку - 6»
12:35, 04:10 «Сімейні мелодрами 

- 2»
14:45 Т/с «Терпкий смак кохан-

ня» 
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10, 02:35 Т/с «Величне століт-

тя. Роксолана - 3» 
20:30 «Секретные материалы 

- 2014»
21:20 Т/с «Свати - 1» 
22:45 Д/ф «Свати. Життя без 

гриму» 
01:00 Х/ф «Божевільний на 

свободі» 

05:30 Т/с «Повернення Мухта-
ра-2» 

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 14:00, 
17:45 Новини

07:10, 08:10 «Ранок з ІНТЕРом»
09:10 Х/ф «Почуй моє серце» 
11:00 Д/с «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським»
11:55, 12:25, 04:10 Д/с «Склад 

злочину»
13:10 Д/с «Легенди радянського 

розшуку»
14:20 «Судові справи»
15:20 «Сімейний суд»
16:15 «Жди меня»
18:10, 03:25 «Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця спить» 
20:00, 04:50 «Подробиці»
20:40 Т/с «Аромат шипшини»
22:35 Т/с «Справа для двох» 
01:25 Х/ф «Милий друг» 

05:25 Т/с «Мент у законі»
07:00, 09:00, 15:00, 19:00, 02:30 

Події
07:15 Ранок з Україною
09:15 Х/ф «Рівняння з усіма відо-

мими» 
13:10 Т/с «ОСА» 
14:10, 15:25 Т/с «Слід» 
18:00 Т/с «Дворняжка Ляля» 
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Скасування всіх об-

межень» 
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Гіпнотизер» 
01:50 Щиросерде зізнання
03:15 Х/ф «Жіноча інтуїція-2» 

06:00 «Шеф-кухар»
06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфільми» 
10:45 Х/ф «Фантом Мегаплек-

су» 
12:20 Х/ф «Примарна команда» 


14:10 «КВК»
16:20 «Вечірній квартал»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел і Решка»
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 Х/ф «Повелитель стихій» 


00:00 Х/ф «Побачення моєї 

мрії» 
01:45 Х/ф «Водне життя» 
03:30 «Нічне життя»

05:45 Радянські мультфільми
09:45 Х/ф «Аферисти»
11:20 Х/ф «Вусатий нянь»
12:35, 19:40 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
14:30, 21:35 Т/с «Пуаро Агати 

Крісті»
16:20 Х/ф «По 206-й»
18:10 Х/ф «Жінка дня»
23:30 Х/ф «На Дерибасовской 

гарна погода, або На 
Брайтон-бич знову йдуть 
дощі»

01:10 Х/ф «Гра на мільйони»
02:45 Бійцівський клуб
03:30 Кіноляпи
04:30 Саундтреки

06:00, 16:00 «Все буде добре!»
07:45, 18:30 «Неймовірна правда 

про зірок»
08:55, 01:50 Х/ф «Вагітний» 
10:30 Х/ф «Дві історії про 

кохання» 
12:30, 20:00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
13:25 «Битва екстрасенсів»
15:00 «Все буде смачно!»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
21:00 Т/с «Вітер в обличчя»
22:35 «Вагітна у 16»
23:30 «Доньки-матері»
00:30 «Один за всіх»
04:50 Нічний ефір

04:35 Служба розшуку дітей
04:40 Світанок
05:45, 19:20 Надзвичайні новини
06:30, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45 

Факти
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:15 Т/с «Прокурорська пере-

вірка»
11:20, 13:15 Х/ф «Бетмен»
14:15, 16:15 Х/ф «Бетмен по-

вертається»
17:05 Х/ф «Тачка 19»
20:25 Дістало!
21:15 Свобода слова
00:00 Х/ф «Доміно» 
02:05 Т/с «Уся правда»
02:50 Т/с «Мій батько дає перцю»

05:25, 10:50, 16:50, 01:40 Comedy 
Club

06:05, 18:45 Comedy Woman
07:00 «Моя первая тачка»
07:25 «Раздолбаи»
07:50 Д/с «Разрушители мифов»
09:50, 14:05 Готовим в рифму
09:55 «Города»
12:45, 14:10 Т/с «Универ» 
16:05 Т/с «Наша Russia»
19:40 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
21:05 Т/с «СашаТаня» 
22:00 Х/ф «Трудная мишень» 
23:50 Т/с «Время призраков» 
00:40 Х/ф «Мастера ужасов 2. 

Попытка бегства» 

04:55 Т/с «Красуні в Кливлен-
ді» 

05:50, 07:00 Kids’Time
05:55 М/с «Котопес»
07:05 Вся така раптова
09:00 Т/с «Вороніни» 
16:00, 19:00 Ревізор
18:00, 03:00 Репортер
18:20 Абзац!
21:45 Страсті за Ревізором
23:00 Х/ф «Смертельна зброя 

3» 
01:25 Х/ф «Могутні каченята»
03:05 Зона ночі
04:25 25-й кадр

06:00 Бандитська Одеса
07:00, 15:50 У пошуках істини
07:50, 19:20 Герої крижаних доріг
08:40, 18:30 Далеко і ще далі
09:30, 22:50 Невідомий Китай
10:30 Яскравий світ рифів
11:30 Вижити серед звірів
12:20, 17:30 Зброя: сімейна справа
13:10 Наука.ua
14:10, 21:10 НЛО з минулого
16:40, 22:00 Сучасні дива
20:20 Загадки Всесвіту
23:40 Жертви природи
00:30 Покер
01:20 Шукачі
04:40 СБУ. Спецоперація

05:15 Х/ф «Даурія» 
08:10 «Правда життя. Професія 

модель і модельєр»
08:40 «Агенти впливу»
09:30 Х/ф «Наречений за оголо-

шенням»
11:25 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 2» 
15:10 Т/с «Павутиння - 7»
19:00, 21:40, 02:05, 04:15 «Свідок»
19:30 Т/с «Шаповалов»
22:00 Т/с «Той, що читає думки» 


23:45 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес 

- 3» 
00:40 Т/с «CSI: Маямі - 10» 
02:35 Х/ф «Підозрілі особи» 

06:00 Малята-твійнята
06:25, 10:25 М/с «Маша і ведмідь» 


06:50, 09:30 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць» 
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Черепашки мутанти 

ніндзя» 
08:55 М/с «Гуфі і його команда» 
10:55 Єралаш
12:00 Серіал «Маленькі таємниці» 


13:50, 17:00 Дайош Молодьож!
14:50, 01:00 17+
15:50 Віталька
13:50 Дайош молодьож!
18:00, 23:00 Серіал «Світлофор» 


19:00 Розсміши коміка
20:00 Серіал «Кухня» 
21:00 Країна У
22:00, 00:00 6 кадрів
01:55 Чортівня щодня
02:45 Рай, гудбай
03:30 Теорія зради
04:15 З ночі до ранку

05:25 Глянець
06:10 Іноземна кухня
06:30 Телеторгівля
07:35 Мультфільми 
10:10 Школа доктора Комаров-

ського
11:30, 17:10 Жіноча форма
13:20 Модний вирок
14:15, 21:00 Зайві 10 років
15:10 Таємниці шеф-кухаря
16:00 Квадратний метр
18:00 Д/с Ігри долі
20:00 Д/с Зіркові історії
22:00 Правда про їжу
23:55 Х/ф Улюбленець  
01:30 Колір Ночі

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

06:10, 07:15, 08:15, 23:20 Спорт
06:20 Невідоме про відомих
07:25 Ера бізнесу
07:30, 23:30 На слуху
07:45, 00:30 Від першої особи
08:25 Мультфільм
08:35 Корисні поради
09:00, 21:00, 01:20 Підсумки дня
09:45, 19:00 Про головне
10:30 Д/ф «Мисливці на мамонтів»
11:10 Т/с «МонтеКрісто»
12:05 Т/с «П»ять хвилин до 

метро»
13:15 Вікно в Америку
13:40 Х/ф «Райський куточок-2»
15:45 Книга ua
16:25 Т/с «Сержант Рокка»
18:10 Euronews
18:15 Час-Ч
19:45 З перших вуст
19:55 Д/ф «Щастя в тарілці»
21:40 Д/ф «Схід». 13 ф. «Терорист»
21:50 Д/ф «Кофі Аннан. Відкладена 

мрія»
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 00:00, 01:00 Підсумки
01:55 ТелеАкадемія
03:00 Т/с «Час збирати каміння»
04:10 Як ваше здоров’я?

06:00 Мультфільми 
06:25 Х/ф «Курс на зіткнення» 
08:20 Д/ф «Знищені за мить»
10:20 Д/ф «Протистояння тварин»
12:30 Д/ф «Зброя майбутнього»
13:30 Д/ф «Очима воїна»
14:30 Т/с «Гончі» 
18:30, 21:30 Новини «Спецкор»
19:00 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів-5» 
21:00 «ДжеДАІ. Воїни доріг»
22:00 «Люстратор 7.62»
22:05 Х/ф «З Парижа з любов’ю» 


00:00 Х/ф «Помста» 
02:00 Х/ф «Іду до тебе» 
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Бійці підрозділу особливого 
призначення «Світязь» готові 
захищати країну 
Добровольці підрозділу особливого призначення «Світязь» 
пройшли повний курс підготовки, опановуючи професійні 
вміння та навички, аби відправитися у зону бойових дій 
уже повноцінними бійцями. З усією відповідальністю 
і розумінням того, що відтепер на їхніх плечах лежить 
обов’язок захисту миру та спокою на українській землі, 
майбутні правоохоронці волинської роти особливого 
призначення присягнули на вірність своєму народу. 

Квитки на потяги 
подорожчали на 10% 
«Укрзалізниця» з 8 серпня і 1 жовтня підвищить 
тарифи на проїзд у поїздах внутрішнього 
сполучення. Про це повідомляє прес-служба 
перевізника. «Вартість проїзду збільшиться двічі 
по 10% у всіх категоріях пасажирських вагонів, 
окрім вагонів СВ і поїздів «Інтерсіті+», — йдеться 
в повідомленні. В «Укрзалізниці» також зазначили, 
що тарифи на здійснення пасажирських 
перевезень і після індексації залишаться нижче їх 
економічно обґрунтованого рівня. 

Уже кілька тижнів жінки з Волин-
ської самооборони збирають про-
дукти і побутову хімію в супермар-
кетах Луцька для наших військових. 
Бувало, що завдяки старанням 
небайдужих лучан вдавалося зібра-
ти понад півтонни таких необхідних 
на Сході харчів та речей. 

Щовечора на задньому дворі об-
ласного департаменту АПР — як у 
мурашнику. Саме сюди звозять про-
дукти, що вдалося зібрати по супер-
маркетах за день. Ледве виглядають 
з-за десятків коробок тендітні жін-
ки, балакати ніколи, кожна чітко та 
швидко виконує свою роботу. От за 
кілька хвилин перебирають із десять 
велетенських ящиків, наповнених 
різним крамом, ще кілька хвилин — 
і вже готові продуктові набори, що 
поїдуть на Схід. Кожен ящик мар-
кують і обов’язково пишуть кілька 
добрих слів військовим, а то й малю-
ють сердечка. 

— Буває, приносять у корзини 
навіть власні харчі та речі, а не тіль-
ки те, що купують у магазині. Один 
чоловік побачив у супермаркеті, що 
ми збираємо допомогу, і через тро-
хи приїхав із пакетом шкарпеток, 
— розповідає волонтерка Інна Гол-
дованська. — Якось принесли поло-
вину величезного пакета з пральним 
порошком. Тобто люди залюбки ді-
ляться всім своїм. 

— Узагалі, ми зрозуміли тепер, 
скільки в нашому місті добрих лю-
дей. Ми маємо ними пишатися. 
Сльози на очі навертаються, коли 
в магазині й пенсіонери, і неповно-
справні несуть до кошика продукти, 
— додає інша активістка. 

А от під’їжджає чергова партія. 
Вже нікому не дивно, що крута іно-
марка виконує роль вантажівки і 
вщерть набита продуктами. Чоло-
віки з Самооборони беруться роз-

вантажувати, не відстає і «жіноча 
сотня», вмить фасуючи привезене. 
Одна до одної усміхаються, підхо-
джу ближче, а в руках у дівчат різна 
домашня консервація із записками 
для вояків. Разом із хрумкими огі-
рочками волиняни передають вій-
ськовим і крихту свого тепла. 

— В плані фізичної роботи у 
нас зараз гарячі часи. Буває, просто 
не вистачає рук. Адже потрібно все 
розібрати, привести в порядок, роз-
фасувати всього потрохи у набори. 
Ми самі склали приблизний перелік 
продуктів, які можна використову-

вати для приготування їжі в польо-
вих умовах. Окремо формуємо пере-
дачі хлопцям на блокпости, окремо 
— на табори. Оскільки в таборах є 
можливість зварити щось, то туди 
передаємо каші, макарони, овочі. 
Військовим на блокпости даємо 
більше їжі швидкого приготування, 
всілякі смаколики, котрими можна 
просто перекусити і відчути ситість. 
У міру виїзду передаємо посилки. 
Ми тепер не дивимося, чи це волин-
ські, чи ні. Вони всі наші. Передає-
мо всім, — розповідає волонтерка 
Оксана Демчинська. 

А нещодавно самооборонівці ви-
рішили ще й сухпайки формувати. 
Ретельно проаналізували склад су-
хих пайків армій різних країн і вра-
хували власну спроможність заку-
пити ті чи ті продукти. У результаті 
запропонували два види сухпайків, 
до складу яких входять м’ясні, рибні 
та овочеві консерви, «Мівіна», суха-
рі, горішки, карамельки, згущене мо-
локо, чай, кава й інше. Обов’язково 
кладуть туди й сухий спирт для ро-
зігріву консервів або для кип’ятіння 
води, таблетки для дезінфекції води, 
глюкозу, активоване вугілля. Най-
ближчим часом на Схід збираються 
відправити до ста таких наборів. 

Усі дівчата, а їх близько двадцяти, 
входять до складу Волинської само-
оборони, хлопці жартома називають 
їх «жіночою сотнею». Більшість із 
них згуртувалась ще з часів Майдану. 

Тоді хтось збирав продукти на Київ, 
хтось готував канапки для місцевих 
активістів, хтось день і ніч проводив 
біля військової частини на вулиці Лі-
давській у Луцьку, аби не випустити 
наших солдатів виконувати злочинні 
накази Януковича. Згодом усі долучи-
лися до місцевої Самооборони, допо-
магаючи хлопцям виконувати завдан-
ня. А коли взялися за акції зі збору 
продуктів у супермаркетах, зрозумі-
ли, що волонтерських рук бракує, тож 
із радістю приймуть у свою команду 
всіх охочих допомагати. 

Долучилися до волонтерів і пе-
реселенці з Криму та Сходу. Кажуть, 
що грошима та продуктами наразі 
допомогти не в силі, а от пожертву-
вати свій час і попрацювати тут — 
якраз варіант для них. 

Усі дівчата налаштовані на 100% 
позитивно, кожна твердо вірить: пе-
ремога за нами! 

— Я вважаю, що вина мого стар-
шого покоління в тому, що все це 
трапилося. В нас є діти, але ми їм 
лишаємо не країну, а руїну. Але поки 
зараз маємо можливість виправити, 
та потрібно робити це негайно. Біль-
ше такого часу в нас не буде, — ді-
литься волонтерка пані Дарина. 

Ольга УРИНА 

 ДОВІДКА 

Супермаркети Луцька, 
де діє акція: 
«Салют» (вул. Конякiна, 14); 
«Салют» (просп. Президента 
Грушевського, 20); 
«Салют» (б-р Дружби Народiв, 3); 
«Салют» (просп. Соборностi, 22); 
«Сiльпо» (вул. Кравчука, 23); 
«Сiльпо» (просп. Волi, 1); 
«Колiбрiс» (просп. Президента 
Грушевського, 1); 
«Пакко» (вул. Ковельська, 68а); 
«Пакко» (вул. Клима Савура, 21а). 

Волинська «жіноча сотня» 
не залишить армію голодною 

Волонтерка Оксана Демчинська 


