
Вже понад тиждень, як у Ко-
велі розпочався сезон від-

починку на березі річки Турія. 
Однак виявилося, що пляжі на 
цій водоймі належним чином не 
облаштовано, пише сайт «Про-
Ковель». Приміром, водне пле-
со для купання діток і досі не 
окреслене буйками, а це є гру-
бим порушенням вимог правил 
безпеки на воді. 

За словами працівників ря-
тувальної станції, комунальни-
ки підприємства «Добробут», 
якому підпорядкована територія 
міського пляжу, ніяк не спромо-
жуться придбати якісний, на-
дійний трос для встановлення 
на ньому сигнальних буйків. 
Крім того, ті ж таки комуналь-
ники цьогоріч вимостили берег 
дитячого пляжу сумішшю з піс-
ку та глини. І, як наслідок, вода 
у річці під час купання дітей на-
буває забарвлення неприємного 
оранжевого кольору, що дале-
кий від естетичного вигляду. Та-
кож глина дуже липне до мокрих 
ніг, а оминути її неможливо, бо 
східців із води на берег на дитя-
чому пляжі немає. 

На міському пляжі вста-
новлено лише три кабінки для 
переодягання по обидва боки 
річки, а ще одна, яку намагали-
ся примостити поряд із дитя-
чим пляжем, уже розвалилася, 
бо була виготовлена з іржавого 
металу. Тепер ця купа брухту 
лежить просто на березі. 

При вході на пляж розміще-
ні інформаційні щити, на яких 
рясніють застереження для від-
відувачів. Тут, зокрема, зазначе-
но, що забороняється приводи-
ти й купати собак, приносити і 
розпивати спиртні напої, засмі-
чувати територію пляжу, однак, 
як виявилося, ніхто виконання 
цих вимог не контролює — ні 
комунальники, ні міліція, ні 
екологи. 

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

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 16 червня

06:45, 07:10, 08:05, 09:10 «Сніда-
нок з 1+1»

07:00, 08:00, 09:00, 19:30, 23:45, 
05:45 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»

10:00 М/ф «Алладін»
10:25 Х/ф «Афоня»
12:20 Х/ф «Хочу заміж»
14:15, 03:20 Т/с «Величне століт-

тя. Роксолана - 2»
16:45, 02:50 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Фатмагюль»
20:30, 21:30 Т/с «Поцілуймося»
22:30 «Гроші»
00:05 Т/с «Атлантида» 
01:05 Х/ф «Куди поділися Мор-

гани?» 
05:10 «Служба розшуку дітей»
05:15 «Телемагазин»

05:30 Т/с «Повернення Мухта-
ра-2»

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
12:00, 14:00, 17:45 Новини

07:15, 07:35, 08:10, 08:35, 09:20 
«Ранок з ІНТЕРом»

10:00, 12:25 Т/с «Танці маріо-
неток»

14:20 «Сімейний суд»
15:20 «Жди меня»
18:05 «Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця спить»
20:00, 02:15 «Подробиці»
20:40 Т/с «Віра. Надія. Любов»
23:35, 04:45 Т/с «Скандал 2» 
00:30 Х/ф «Обличчя терору» 
02:55 Д/ф «Анатомія катастроф»
03:40 Мультфільми

06:30 Срібний апельсин
07:00, 09:00, 15:00, 19:00, 03:00 

Події
07:15 Ранок з Україною
09:10, 14:00, 15:20, 17:10 Т/с 

«Слід» 
10:00 Т/с «Квиток на двох» 
18:00 Т/с «Врятувати боса» 
19:40 «Говорить Україна»
20:50 Т/с «Країна 03» 
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Мерзла земля» 
01:30 Т/с «Право на правду» 
03:40 Х/ф «Як знайти ідеал» 

06:00 «Шеф-кухар»
06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфільми»
08:15 М/с «Смішарики»
08:40 Х/ф «Перукарка і чудо-

висько»
10:40 Х/ф «Принци повітря»
12:00 Х/ф «Король повітря»
14:00 «КВК»
16:15 «Вечірній квартал»
18:10 «Звана вечеря»
19:10 «Орел і Решка»
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 Х/ф «Супер 8» 
00:00 Х/ф «Секс Гуру» 
01:30 Х/ф «Тут і зараз»
02:40 «Нічне життя»

05:45 Радянські мультфільми
09:30 Х/ф «Убити дракона»
11:40, 17:30 Т/с «Клон»
13:20, 19:10 Т/с «Пуаро Агати 

Крісті»
15:10 Х/ф «Забута мелодія для 

флейти»
21:05 Х/ф «Різні долі»
23:00 Х/ф «Сучі діти»
01:15 Бійцівський клуб
02:35 Кіноляпи
04:15 Саундтреки

05:55 «У пошуках істини. Сонька-
Золота Ручка: смерть 
чирвової королеви»

06:35, 16:00 «Все буде добре!»
08:30, 18:30 «Неймовірна правда 

про зірок»
09:45 «Зіркове життя. Смертельні 

розваги»
10:40, 01:45 Х/ф «Пригоди 

Шерлока Холмса і доктора 
Ватсона» 

13:35, 20:00 «Слідство ведуть 
екстрасенси»

14:40 «Битва екстрасенсів»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
20:55 Т/с «Метод Фрейда» 
22:35 «Вагітна у 16»
23:30 «Доньки-матері»
00:25 «Один за всіх»
04:11 Нічний ефір

04:45 Служба розшуку дітей
04:50 Світанок
05:50 Надзвичайні новини. 

Підсумки
06:35, 08:15, 07:45, 08:45, 12:45, 

15:45, 18:45 Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:00 Т/с «Прокурорська пере-

вірка»
11:55, 13:25 Х/ф «Вторгнення»
14:20, 16:15 Х/ф «Лузери»
16:40 Х/ф «Хлопчаки-нальот-

чики»
20:30 Дістало!
21:20 Свобода слова
00:15 Х/ф «Коломбіана» 
02:05 Х/ф «Обсесія» 
03:50 Т/с «Дружини футболістів. 

Додатковий час-2»

05:30, 06:15, 10:10, 11:05, 12:00, 
17:00, 00:35, 01:20, 02:05, 
02:50, 03:35 Comedy Club

07:00 М/с «Приключения Оливера»
07:25 М/с «СуперЗоя»
07:45 Д/с «Разрушители мифов»
09:45 Comedy Club. Эксклюзив
13:00 Т/с «Универ»
15:20 Т/с «ОНЛАЙН»
16:15 Т/с «Наша Russia»
17:50 Comedy Woman
18:45 Т/с «ОНЛАЙН 2.0»
19:45, 20:40 Т/с «Универ. Новая 

общага»
21:05 Т/с «СашаТаня»
21:25 Т/с «Незлоб» 
22:00 Х/ф «Консьерж» 
23:45 Т/с «Последние дни 

планеты Земля: Новая 
особь» 

05:00 Убойной ночи

05:25, 06:10 Kids’ Time
05:30, 06:15 М/с «Роги та копита»
06:35, 08:40, 19:00 Т/с «Вороніни»
07:00 Підйом
11:40 Х/ф «Скубі Ду»
13:15 Х/ф «Скубі Ду 2»
15:15 Х/ф «П’ятий елемент» 
18:00, 01:30 Репортер
18:20, 04:45 Абзац!
20:00 Ревізор
22:40 Ревізор постшоу
00:00 Педан-Притула шоу
01:35 Служба розшуку дітей
01:40, 02:35, 03:40, 04:20 Зона 

ночі
01:45 Де ти, Україна?
02:40 Тб про ТБ
03:10 Митрополит Дмитро Могила
03:45 Хто гоїв рани козакам?
04:00 Портрет, написаний 

глибиною
04:25 25-й кадр

06:00 Легенди бандитського Києва
07:30, 17:50 У пошуках істини
08:20 Підземні марсіани
09:10, 16:10 Скарби вашого 

горища
10:00, 17:00 У пошуках пригод
11:00, 22:50 Невідома Австралія
12:00 Таємнича Африка
12:50, 23:40 Смертельна зустріч
13:40 Воїни
14:30, 22:00 НЛО з минулого
15:20, 19:30 Фантастичні історії
18:40 Таємниці століття
20:20 Спіймати прибульця
21:10 Шукачі
00:30 Покер
01:20 Т/с «Борджіа: історія 

клану»
02:50 Життя в кредит
03:30 Вакцини. Бізнес на страху
04:10 Жертви краси
04:50 Запрограмовані життя

05:20 Т/с «Людина війни»
08:30 «Правда життя. Професія 

лікар»
09:00 «Агенти впливу»
09:50 Х/ф «За останньою 

межею» 
11:45 Т/с «Я йому вірю»
15:15 Т/с «Павутиння - 3»
19:00, 21:40, 02:05, 04:05 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 12»
22:00 Х/ф «Елементарно - 2» 
23:45 Т/с «Закон і порядок. Відділ 

особливих справ - 12» 
00:45 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 9» 
02:35 Х/ф «Ізоляція» 

06:00 Малята-твійнята
06:25, 09:30 М/с «Маша і ведмідь» 


06:50, 10:00 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 Т/с «Маленькі таємниці» 
14:00 Віталька
15:00, 21:00 Країна У
15:55 Дайош молодьож!
17:20, 20:00 Т/с «Кухня» 
17:45 Т/с «Два батька і два 

сина» 
18:10, 22:55 Т/с «Світлофор» 
19:05 Розсміши коміка
20:35 Т/с «Два батька і два 

сина» 
22:00 6 кадрів
23:55 Дурнєв+1
00:20 Надто грубо для Ю-туб’а
00:50 Бійцівський Клуб
01:40 Рай, гудбай
02:25 Т/с «Притулок» 

05:25 Глянець
06:10 Іноземна кухня
06:30 Телеторгівля
07:35, 14:20 Мультфільми 
10:10 Школа доктора Комаров-

ського
11:30, 17:10 Жіноча форма
13:20, 20:00 Модний вирок
15:10 Таємниці шеф-кухаря
16:00 Квадратний метр
18:00, 21:00 Д/с «Ігри долі»
19:00, 23:00 Правда про їжу
22:00, 00:00 Д/с «Зіркові історії»
00:55 Небезпечні чоловіки
01:40 Х/ф «Смажені зелені по-

мідори» 
03:50 Колір Ночі

06:00 Шустер LVE 
06:50, 07:15, 08:15 Спорт
07:00, 08:00, 15:00 Новини
07:25 Ера бізнесу
07:30, 23:30 На слуху
08:35 Корисні поради
09:15 Футбол. Чемпіонат світу- 

2014 г. Швейцарія - Еквадор
11:20 Футбол. Чемпіонат світу- 

2014 г. Франція - Гондурас
13:40, 04:15 Хто в домі хазяїн?
14:00 Вікно в Америку
14:40 Euronews
14:55, 21:40 Діловий світ
15:10 Брифінг Кабміну України
15:20 Час-Ч
16:00 Футбол. Чемпіонат світу- 

2014 г. Аргентина - Боснія і 
Герцеговина

18:00 Футбольна самба
18:55 Футбол. Чемпіонат 

світу- 2014 г. Німеччина - 
Португалія

21:00, 05:25 Підсумки дня
21:50 Д/ф «Вівальді. Феномен 

«Пір року»
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 00:00 Підсумки
00:20 Від першої особи
00:55 Футбол. Чемпіонат світу- 

2014 г. Гана - США
02:55 ТелеАкадемія
03:55 Українського роду
04:40 Т/с «Відчиніть, міліція»

06:00 Мультфільми 
06:20 «Обережно, модерн!»
06:40 Х/ф «Не відступати і не 

сдаватись» 
08:30 Д/п «Гнів планети»
10:30 Д/п «Протистояння тварин»
11:30 Д/п «Сто один пес»
12:30 Д/п «Зброя майбутнього»
13:30 Д/п «Надзвичайні війни»
14:30 Т/с «Ікорний барон» 
18:30 «Новини 2+2»
19:00 Т/с «Ментовські війни-3» 
21:00 «ДжеДАІ»
21:25 Х/ф «Полювання на 

звіра» 
23:20 Х/ф «Чужой» 
01:35 Х/ф «Підземелля драко-

нів-3. Книга заклинань» 
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У Рівному відбудеться третій 
фестиваль ковалів «Металеве 
серце України–2014» 
Уже втретє цього літа у Рівному пройде міжнародний 
фестиваль ковальського мистецтва «Металеве серце 
України–2014». Цьогоріч захід відбудеться 30–31 серпня. 
Тема третього міжнародного фестивалю — «Дитячі 
пустощі», тож завданням ковалів буде викувати на 
майдані фесту дитячу іграшку розміром 20 × 30 см, яка 
потім увійде в композицію головної скульптури. 

«Джаз Коктебель» 
переїжджає на Одещину 
Міжнародний музичний фестиваль «Джаз 
Коктебель» тепер відбуватиметься не в Криму, 
а на Одещині. Цього року він проходитиме в 
селищі Затока та в Аккерманській фортеці в 
Білгороді-Дністровському з 11 по 14 вересня. 
Про це повідомила засновник і президент 
фестивалю Лілія Млинарич. Вона також додала, 
що захід зміниться відповідно до нових завдань 
і викликів. 

Хай там як, але велоінфраструктура 
в країні потрохи розвивається. У 
низці міст уже є європейські вело-
доріжки, безліч парковок і зростає 
ватага велосипедистів. У Луцьку 
цей процес хоч і не йде шаленими 
темпами, але все ж набирає оборо-
тів. Так, у травні відкрили перший 
міський пункт прокату велосипедів. 
Погодьтеся, доволі актуально, адже 
попереду ціле літо, тож у лучан і 
гостей міста буде можливість пізна-
ти Луцьк і його околиці. Але лише 
взяти ровер напрокат мало, по-
трібно ще й знати, куди їхати. Отож 
«Відомості» вирішили з’ясувати, де 
найкраще покататися на двоко-
лісному другові в облцентрі та що 
цікавого можна побачити. 

— Для туристів розроблені спе-
ціальні прогулянкові маршрути, — 
розповідають у Центрі туристичної 
інформації та послуг, де, власне, й 
діє велопрокат. — Є маршрути на-
вколо Луцька, в межах Старого 
міста, є вечірні маршрути, а також 
пропозиція «за двома зайцями», яка 
поєднує прогулянку Старим містом 
і подорож до музею просто неба в 
Рокинях. Для прикладу, екскурсія 
Луцьком триває 180 хвилин. Вона 
охоплює Театральний майдан, Му-
зей ікони, меморіальний комплекс, 
найстаріший луцький вокзал, комп-
лекс казарм, вулицю Богдана Хмель-
ницького та Старе місто. 

За словами волонтера центру 
Леоніда Баглая, для групових ман-
дрівок надають ще й екскурсовода. 
Так, кажуть, навіть двом охочим по-
їздити у супроводі можуть піти на 
поступки. Якщо покататися на рове-
рі вирішать цілим класом, то групу 
може супроводжувати ще й патруль-
на машина ДАІ. 

— Нами розроблено карту ве-
лосипедних маршрутів міста, яка 
дозволяє велосипедисту, користую-
чись нею, спокійно проїхатися ціка-
вими йому місцями й самотужки, — 
каже Леонід. — Крім того, вирушити 
у веломандрівку можуть не лише 

дорослі чи підлітки, а й діти. Наш 
велопарк оснащений і дитячими крі-
селками, і возиками для двох дітей, 
які кріпляться до ровера дорослого, 
— такі собі велорикші. 

У столиці, щоби місцевих вело-
любителів вивести за межі міста, 
розробили веломаршрути в лісах 
і гаях. Там промаркували стежки, 
встановили інформаційні стенди. 
Оскільки поблизу Луцька теж не-
мало зелених зон, то непогано було 
б і тут зробити розмітку на лісових 
стежках. 

Поки ж у нас розроблений марш-
рут лише до Рокинь, де розміщений 
музей-скансен. 

— Тут туристи мають уже біль-
ше можливостей. Оскільки й їдуть 
за місто, й у самому скансені є на-
года припаркувати велосипед, озна-
йомитись із територією, скуштувати 
національні страви. 

Начальник управління туризму 
та промоції міста Наталя Бунда по-

годжується, що маркувати стежки в 
лісах навколо Луцька — гарна ідея, 
але на все потрібен час. 

— Ми хоч і працюємо на про-
моцію міста, але не є закритими. 
Сприймаємо туристичну Волинь у 
цілому з перлинкою Луцьком. Ми 
не прагнемо туриста лишити лише 
тут, тому обов’язково розвиватиме-
мо маршрути, які охоплюють більші 
території, — каже пані Наталя. 

Як розповів Леонід, катаючись 
Луцьком, можна збирати різні бо-
нуси. Вже зараз разом із багатьма 
кафе запускають такі собі велоквес-
ти. Так, орендувавши велосипед на 
певний час, людина отримує купо-
ни, які у визначених закладах зможе 
обміняти на чашку кави, морозиво, 
коктейль чи ще щось. 

Попри все, невирішеним лиша-
ється чи не найважливіше питання 
— питання безпеки. Адже в облцен-
трі так і немає жодної велодоріжки 
та навіть звичайних розміток на до-

рогах. 
— Коли ми відкривали пункт ве-

лопрокату, то розуміли, що розмітки 
на автошляхах нема і що певною мі-
рою це небезпечно. Але сподіваємо-
ся, що це стане стимулом для міської 
влади, інших структурних підрозді-
лів усе-таки активізувати розвиток 
велоінфраструктури. Адже коли ми 
раніше говорили про встановлення 
велостоянок, нанесення розмітки в 
рамках ремонту доріг, то стикали-
ся зі словами: а хто їздить на вело-
сипедах? Та це ж дуже мало людей! 
Так от, ми вирішуємо цю проблему 
тим, що спочатку підсаджуємо воли-
нян на ровери, збільшуємо кількість 
велосипедистів, а вже тоді просити-
мемо, щоб робили доріжки й інше, 
— каже Наталя Бунда. 

Щоб у місті з’явилося більше 
велосипедистів, невдовзі працюва-
тимуть спеціальні курси, де дітей і 
дорослих навчатимуть їзді на ровері. 

— Цього року будуть певні зру-
шення, оскільки планується нане-
сення розмітки. Почнемо з Цен-
трального парку, а далі й по дорогах, 
— розповідає очільниця управління 
туризму та промоції міста. — Нещо-
давно були в Холмі. Там розповіли, 
що країною проклали велотрасу за-
вдовжки дві тисячі кілометрів. Ми 
з поляками проговорювали можли-
вість подальшого написання проек-
ту, аби продовжити цю велотрасу і 
на Волині. Вони зацікавлені в нових 
туристичних пропозиціях, і їм ці-
каво, щоб і наші велотуристи їхали 
до них. Тож, можливо, нам вдасться 
якийсь грант виграти. 

Та наразі це лише захмарна мрія, 
а от більш реальні речі — подбати 
про встановлення велопарковок у 
місті, оскільки таких не мають не те 
що приватні заклади, а й більшість 
державних установ. Скажімо, у Ві-
нниці цю проблему вирішили доволі 
просто: всі підприємства, що ведуть 
бізнес або хочуть продовжити свої 
ліцензії, мають облаштовувати хоча 
би мінімальну велопарковку. 

Ольга УРИНА 

Ковельські пляжі 
в ненайкращому 
стані 

Велопрогулянки в Луцьку 


