
19-річний нероба наприкінці 
лютого викрав із дому 15 ме-

далей та орденів часів Другої сві-
тової, котрі належали його покій-
ному діду-ветерану та лишились 
у спадок вітчиму. В такий спосіб 
він вирішив підзаробити. Згідно 
з висновком експертів, вартість 
викрадених нагород, які мають 
культурну й історичну цінність, 
становить понад 20 тис. грн. Про-
дати молодику вдалося лише два 
ордени, інші повернуто законно-
му володільцю. 

У ці травневі дні в області від-
крито кілька меморіальних 

дощок, присвячених подіям Дру-
гої світової війни. Так, одну з них 
встановлено в селищі Мар’янівка 
Горохівського району на будинку, 
де проживав повний кавалер ор-
дена Слави Гаріф Ібрагімов. 

У місті Ковелі на вулиці 
Брестській на залишках  воріт 
колишнього концентраційного 
табору «Шталаг-301» відтепер 
теж буде висіти меморіальна до-
шка, яка нагадуватиме, що тут  
знайшли мученицьку смерть по-
над одинадцять тисяч військово-
полонених Червоної армії. 

В селі Молчанів Лока-
чинського району відкрито 
пам’ятник на місці загибелі 
24 червня 1941 року командира 
22-го механізованого корпусу ге-
нерал-майора Семена Михайло-
вича Кондрусєва. Краєзнавцям 
вдалося знайти навіть залишки 
його танка, один із траків якого 
вмонтовано в основу монумента.

Микола ЛУК’ЯНЕНКО 

На Волині 
відкрито кілька 
меморіальних 
дощок 

Василь Павлов (справа) із бойовим побратимом

Подвиг
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Онук ветерана 
хотів підзаробити 
на орденах 

Колишній танкіст із Тамбовщини, 
а нині житель Володимира-Волин-
ського, інвалід Великої Вітчизняної 
війни Василь Павлов із дев’ятою 
танковою дивізією зустрічав пере-
могу біля Берліна, чотири рази го-
рів у «тридцятьчетвірці», понад три 
десятки літ віддав військовій справі 
й досі дивує рідних непосидючістю 
й оптимізмом. 

Дивлячись на жвавого ветерана, 
котрий легко та швидко долав схо-
динки до його квартири на третьому 
поверсі, ніяк не могла повірити, що 
йому вже 90 років. Мій співбесідник, 
незважаючи на поважні літа, має до-
бру пам’ять, а згадати йому є про що. 

У 15 років наш герой уже вва-
жався кращим ворошиловським 
стрільцем. У вісімнадцять, якраз 
1 січня 1943-го, отримав повістку 
з військкомату, але за декілька днів 
його повернули: ще навоюєшся, іди 
домолочуй збіжжя. А 1942-й і справ-
ді видався врожайним. Бракувало 
робочих рук, і вся тяжка робота 
лягла на плечі підлітків та жінок. 
Василь трудився трактористом і 
комбайнером. Щоби зберегти вро-
жай, скошену пшеницю скиртували, 
а пізніше потроху молотили. Роботи 
тривали до квітня, й уже цього міся-
ця його вдруге призвали на фронт. 

Майбутній боєць освоїв куле-
мет, міномет, вивчився на радиста-
танкіста у підготовчому таборі біля 
села Поливно, що на березі Волги. За 
чотири місяці сильно набідувався, 
голодував. Щоб хоч трохи вгамувати 
голод, шукав на колгоспних полях 
напівзогнилі овочі. Два рази втікав 
на фронт, але його вертали назад. 

Бойове хрещення у складі 23-го 
танкового полку дев’ятої танко-
вої дивізії Першого Білоруського 
фронту сержант Павлов пройшов 
біля села Речиця Гомельської облас-
ті. Екіпаж його «тридцятьчетвірки» 
визволяв від окупантів Бобруйськ, 
Мінськ, Барановичі, Брест, Слонім, 

Польщу. Тричі «чорні танкісти» — 
так їх називали німці — форсували 
Буг, Віслу й Одер, просуваючись усе 
ближче до Берліна. Чотири рази екі-
паж, яким доводилося командувати 
вже старшому сержантові, горів у 
танку, а він якимось дивом рятував-
ся один із усіх, вискочивши з бойо-
вої машини у рів із водою… 

У лютому 1945-го на підступах 
до Берліна 20-річний Василь Павлов 
був тричі поранений у ногу й довго 
лікувався у госпіталі в Лодзі. У нього 
ще не повністю загоїлися рани, але 
він рвався на фронт. Й, незважаючи 
на заборону лікарів, утік із госпіта-
лю, сховавшись на машині під тю-
ками брезентів — так прибув у свій 
полк біля Юзендорфа. Командуван-
ня, побачивши його незагоєні рани, 
у танк не пустило, взяли резервіс-
том. Біля цього німецького міста він 
стрічав перемогу. Тут був підземний 
бункер Гітлера, і Василь обстежував 
лабіринти завдовжки чотири десят-

ки кілометрів, які вели прямісінько 
у гітлерівське лігво. 

Пригадує цікаві епізоди зі своєї 
фронтової біографії. Якось у боях 
у білоруських лісах недорахувався 
полк бойової машини. Вирушили на 
її пошуки. У лісових хащах побачили 
обгорілий танк, а недалеко — меха-
ніка, який ледве дихав. Відправили 
його у санчастину, а дорогою назад 
зустріли піхотинців, котрі просили 
наздогнати німців, бо ті відбили у 
них кулемет. Знайшли їх та ще понад 
чотири десятки, які не супротиви-
лися, а з криками «Чорні танкісти!» 
самі здались у полон. Отак радянські 
бійці повернулись у свій полк із ко-
лоною полонених гітлерівців… 

За відвагу, героїзм і бойові заслу-
ги, проявлені у воєнні роки, старши-
на, а нині підполковник запасу Ва-
силь Павлов нагороджений трьома 
орденами — Червоної Зірки, Великої 
Вітчизняної війни, «За мужність» 
ІІІ ступеня, двома десятками медалей. 

У Німеччині Павлов прослужив 
ще п’ять років, а на початку 50-х, 
приїхавши у Володимир у гості до 
сестри, зустрівся із колишнім одно-
полчанином, а тоді замполітом 115-го 
танкового полку. Він і запропонував 
йому лишитися. Хіба міг бойовий 
побратим відмовити? У Володимирі-
Волинському прослужив на керівних 
посадах близько 18 років, а його вій-
ськовий стаж налічує три десятки. 

У Володимирі танкіст зустрів 
своє кохання — із Єфросинією Гри-
горівною живе у парі майже 65 літ. 
Подружжя виховало сина і доньку, 
мають дві внучки та правнучку. 

«Вася замолоду любив фото-
графуватися, — гортає дружина ве-
терана альбом із його фронтовими 
знімками. — Он скільки має світлин 
із війни — на них він веселий, із бойо-
вими побратимами з різних куточків 
Союзу. А зараз, коли дивиться нови-
ни про події на Сході, не стримує сліз: 
як може брат убивати брата?» 

Тетяна АДАМОВИЧ

Чотири рази ледве не згорів у танку 
тричі орденоносець Василь Павлов 

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

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 18 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, 23:15, 03:20 ТСН: 
«Телевізійна служба новин»

07:35, 08:35 «Маша і ведмідь» (I)
09:45 «Чотири весілля»
11:05, 03:45 Т/с «Королева 

бандитів»
12:25 «Ворожка»
13:35 «Сліпа»
14:45, 04:25 «Сімейні мелодрами 

- 5»
17:10 Т/с «Моя кохана Діла»
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Моє щасливе завтра» 

(II)
22:00 «Гроші»
23:30 «Мінкульт»
00:10 Т/с «Розвідка» (III)
01:05 Х/ф «Ва-Банк» (II)
02:35 Т/с «Терпкий смак кохан-

ня» (I)

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

12:00, 14:00, 16:00, 17:45 
Новини

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

09:20 Х/ф «Таємничий острів»
11:10, 12:25 Д/с «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
13:15, 14:25 «Сімейний суд»
15:25, 16:15 «Жди меня»
18:10 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Сільський учитель»
23:10 Т/с «Завжди говори «За-

вжди» 2»
01:10 Т/с «Територія краси»
03:15 Х/ф «Дідька лисого» (II)
04:45 Д/ф «День, коли помер 

Кеннеді»

06:00 Профілактика
14:00, 15:30 Т/c «Слід» (I)
15:00, 19:00, 01:30 Події
18:00, 04:45 Т/c «Безсмертник. Віра 

і правда» (II)
19:45, 02:15 «Говорить Україна»
21:00 Т/c «Практика» (I)
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Мерзла земля» (II)
03:15 Т/c «Дорожній патруль-10» (I)

06:00 «Богині ефіру»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:10 «Мультфільми» (I)
09:45, 16:00 «Файна Юкрайна»
10:40 Т/с «Всі жінки - відьми» (I)
12:20 Т/с «Дикий ангел» (I)
14:10 «Орел і Решка. Шопінг»
15:00, 20:00 «Орел і Решка. Не-

звідана Європа»
17:10 «Звана вечеря»
19:10 «Орел і Решка»
21:00 «КВН на БІС»
22:00 Х/ф «У пошуках скарбів 

нібелунгів» (II)
00:20 Х/ф «Побачення моєї 

мрії» (II)
02:10 «Нічне життя»

05:45, 07:40 Мультфільм СРСР
07:10, 09:00 «Top shop»
09:30 Криве дзеркало
10:00 Х/ф «Випробувальний 

термін»
11:40 Х/ф «Джокер»
13:20, 19:40 Т/с «Чотири танкісти 

і собака»
15:20, 21:40 Т/с «Комісар Рекс»
17:00 Х/ф «Життя за лімітом»
18:15 Х/ф «Без страху і докору»
23:20 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
01:10 Т/с «Сезон полювання»
02:50 Кіноляпи
03:40 Саундтреки
04:40 Кінотрейлери

05:30 Профілактика
12:00 Х/ф «Пес Барбос та незви-

чайний крос» (I)
12:20 Х/ф «Самогонщики» (I)
12:40 Х/ф «Мріяти не шкідливо» 

(I)
14:20 «Битва екстрасенсів»
16:00 «Все буде добре!»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
18:20 «За живе!»
19:45 «Слідство ведуть екстра-

сенси»
20:50 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!» (I)
22:35 «Детектор брехні 7»
23:50 «Один за всіх»
01:00 Х/ф «Поліцейські та зло-

дії» (I)
02:40 Х/ф «Справа №306» (I)
04:00 Нічний ефір

05:40 Служба розшуку дітей
05:45 Мультсеріал «Муча Луча»
06:10, 19:15 Надзвичайні новини
06:55, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 

21:10 Факти
09:10 Спорт
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
09:55, 13:20 Т/с «Смертельна 

сутичка»
13:55, 16:20 Х/ф «Охоронець»
16:40 Х/ф «Кінець світу»
20:20 Дістало!
21:30 Свобода слова
00:25 Х/ф «Саботаж» (II)
02:20 Х/ф «Пограбування» (II)
03:45 Т/с «Закон Херрі»

06:00 Профилактика
14:00, 20:40 Т/с «Универ. Новая 

общага»
15:00 Т/с «Закрытая школа»
16:00, 18:45, 03:25 Comedy Club
17:00 Ситком «СЫШЫШЬ-ШОУ»
17:45 Т/С «Онлайн 2.0»
19:45 Comedy Woman
22:40 Т/с «Гримм»
23:30 Т/с «Вызов» (II)
00:15 Х/ф «Воскрешение 

проклятых» (III)
01:55 Мамахохотала шоу
04:50 Убойной ночи

06:10 Профілактика
12:00 Єралаш
13:15 М/ф «Динозавр»
14:55 Х/ф «Пірати Карибського 

моря: Скриня мерця»
18:00, 02:45 Репортер
18:20, 02:05 Абзац!
19:00 Ревізор
22:25 Страсті за Ревізором
00:15 Х/ф «Любов під прикрит-

тям» (II)
02:50 Служба розшуку дітей
02:55 Х/ф «Привиди в Коннекти-

куті 2: Тіні минулого» (III)
04:30 Зона ночі

06:00 Загадки Всесвіту
06:50 Бандитська Одеса
07:20, 14:00 У пошуках істини
08:10 Правила життя. Ціна роз-

лучення
09:00 Містична Україна
09:50 Секретні території. Надзді-

бності. Чудеса тіла
10:40 У пошуках пригод. Марокко
11:30 Невідома Європа. Льодови-

ковий період
12:20, 18:20 Мисливці за зміями
13:10, 21:50 Він і вона. Бій за життя
14:50 Правила життя. Фатальне 

кохання
15:40 Секретні території. Заблудлі 

в часі
16:30 Скарби зі звалища. Аерошут
17:00 Скарби зі звалища. Човен
17:30, 21:00 «Аляска: школа ви-

живання»
19:10 У пошуках пригод. Ліван
20:00 Скарби зі звалища. Надувний 

мат
20:30 Скарби зі звалища. Деталі 

мотоцикла
22:40 Невідома Європа. Нове 

тисячоліття
23:30 Європейський покерний тур
00:20 Очима слідчих

05:05 Х/ф «Мусульманин»
06:35 «Правда життя»
07:05 «Агенти впливу»
08:00 Т/с «Павутиння - 7»
15:30 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» (II)
00:40 Т/с «Мертва зона» (II)
02:35 Х/ф «Щури» (III)
04:40 «Легенди карного розшуку»

06:00 Байдиківка
06:20 М/с «Вперед, Діє´о, вперед!» 

(I)
06:50 М/с «Машині казки» (I)
07:10 М/с «Лалалупси» (I)
07:40 М/с «Ча´інгтон» (I)
08:00 Мульт MX (I)
10:00 М/с «Смурфіки» (I)
10:55 Обережно, діти!
11:35 Т/с «Ксена - принцеса-

воїн» (I)
12:30 Т/с «Та, що говорить з при-

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

батька і два сина» (II)
21:00 Країна У
22:00 Т/с «Світлофор» (II)
00:05 Х/ф «Австралія» (II)
02:40 ТЕТ-Інтернет
03:05 и Темного
04:15 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 (I)
10:00 Школа доктора Комаров-

ського
11:15, 18:00 Жіноча форма
13:10 Т/с «Тетянин день» (I)
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

14:20 Вікно в Америку
14:55 Казки Лірника Сашка
15:05 Мультфільм
15:45 Утеодин з Майклом Щуром
16:20 Книга ua
16:50 Д/ф «Кримські татари: «Крим 

- наш!»
18:05 Час-Ч
18:15, 02:20 Новини. Світ
18:30, 21:00, 02:30 Новини
19:00 Перша шпальта
19:30 Дорогі депутати
20:00 Про головне
21:30 Новини. Спорт
21:50 «Подорожні» з Ольгою 

Герасимюк
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
01:18 «ПЕРШИЙ». НІЧНИЙ КАНАЛ
01:20 ТелеАкадемія
02:50 Д/ф «М’ясо з пробірки»
03:50 Т/с «Час збирати каміння»

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

українські»
07:30 Т/с «Ментівські війни-5»
15:30 Х/ф «Загнаний»
17:30 «Люстратор 7.62»
18:30, 21:00 Новини «Спецкор»
19:00 Т/с «Ментівські війни-6»
21:30 «ДжеДАІ»
22:00 «Секретні матеріали»
23:00 Х/ф «День, коли Земля 

зупинилась»
01:00 Х/ф «Уолл Стріт»
02:50 Х/ф «Постріл у труні»

Волонтерка Валентина 
Магурчак отримала 
патріаршу відзнаку 
Керівник Горохівської районної організації 
ВО «Свобода», місцева волонтерка Валентина 
Магурчак отримала патріаршу відзнаку — ме-
даль за «Любов та жертовність до України». Наго-
роду свободівці, керівнику Волонтерського цен-
тру в місті Горохові вручив у День матері отець 
Андрій Сидор зі Свято-Вознесенського храму 
УПЦ Київського патріархату міста Горохова. 

Перша хвилина миру — на 
Волині 
У рамках відзначення Дня пам’яті та примирення 
мешканці обласного центру Волині приєдналися 
до загальноукраїнської акції «Перша хвилина 
миру». На Театральному майдані, що в самому цен-
трі Луцька, рівно о 23.00 оголосили хвилину мов-
чання. В такий спосіб волиняни вшанували пам’ять 
тих, хто поклав своє життя на олтар боротьби з 
нацизмом в Європі в 1939–1945 роках, і тих, хто 
сьогодні боронить східні рубежі. В Луцьку акції 
передував годинний концерт симфонічної музики. 


