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

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 23 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»

09:55, 10:25 М/ф «Алладін» 
10:50 Х/ф «Рідна кровиночка» 
12:45 Х/ф «Мара»
14:45, 02:35 Т/с «Величне століт-

тя. Роксолана - 2» 
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Фатмагюль» 
20:30, 21:30 Т/с «Поцілуймося»
22:30, 04:15 «Гроші»
00:05 Т/с «Атлантида» 
01:00 Х/ф «Мобі Дік» 
05:10 «Служба розшуку дітей»
05:15 «Телемагазин»

05:30 Т/с «Гидке каченя»
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 Х/ф «Не в хлопцях щастя»
12:25 Д/с «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським»
14:20 «Сімейний суд»
15:20 «Жди меня»
18:05 «Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця спить»
20:00, 02:35 «Подробиці»
20:40 Т/с «Віра. Надія. Любов»
23:30, 04:45 Т/с «Скандал 2» 
00:25 Х/ф «Стрілок» 
03:15 Д/ф «Колишні. Народні»
03:55 «Орел і Решка»

07:00, 09:00, 15:00, 21:00, 02:05 
Події

07:15 Ранок з Україною
09:15, 13:15, 15:20, 17:00 Т/с 

«Слід» 
10:00 Т/с «Лист очікування» 
17:50, 02:45 Т/с «Врятувати 

боса» 
18:55 Футбол. ЧС- 2014 г. Австралія 

- Іспанія
21:40 Т/с «Країна 03» 
22:55 Футбол. ЧС- 2014 г. Хорватія 

- Мексика
01:00 Великий футбол

06:00 «Шеф-кухар»
06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфільми» 
08:10 М/с «Смішарики» 
08:30 Х/ф «Сон Ліппеля»
10:25 Х/ф «Жахлива ніч» 
12:10 Х/ф «Подвійна команда» 
14:00 «КВК-2014»
16:10 «Вечірній квартал»
18:10 «Звана вечеря»
19:10 «Орел і Решка»
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 Х/ф «Монстро» 
23:20 Х/ф «За межею» 
01:40 «Нічне життя»

05:45 Радянські мультфільми
09:30 Х/ф «Снігова королева»
11:05 Х/ф «Зачаровані»
12:30, 18:30 Т/с «Клон»
14:15, 20:15 Т/с «Пуаро Агати 

Крісті»
16:05 Х/ф «Артистка із Грибова»
22:05 Х/ф «Прощай»
23:35 Х/ф «Америкен бой»
01:40 Бійцівський клуб
02:15 Кіноляпи
04:15 Саундтреки

05:55 «У пошуках істини. Григорій 
Потьомкін: перша жертва 
чорного піару?»

06:40, 16:00 «Все буде добре!»
08:35, 18:30 «Неймовірна правда 

про зірок»
09:40 «Зіркове життя. Правила 

вдалого розлучення»
10:35, 00:30 Х/ф «Пригоди 

Шерлока Холмса і доктора 
Ватсона» 

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

14:35 «Битва екстрасенсів»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
20:55 Т/с «Метод Фрейда» 
22:35 «Вагітна у 16»
23:30 «Доньки-матері!»
03:15 Нічний ефір

04:40 Служба розшуку дітей
04:45 Світанок
05:50, 19:20 Надзвичайні новини
06:35, 08:05, 07:45, 08:45, 12:45, 

15:45, 18:45 Факти
08:00, 09:15 Спорт
09:20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:05 Х/ф «Бермудський три-

кутник»
11:50, 13:15 Т/с «Прокурорська 

перевірка»
14:30, 16:15 Х/ф «Американ-

ський ніндзя-4. Повне 
винищення»

16:55 Х/ф «Біла імла»
20:25 Дістало!
21:15 Свобода слова
00:15 Х/ф «Законослухняний 

громадянин»
02:05 Х/ф «Імла» 

05:25, 06:10, 10:10, 11:05, 12:00, 
13:00, 17:00, 01:45, 02:30, 
03:15, 04:00, 04:40 Comedy 
Club

07:00 М/с «Приключения Оливера»
07:25 М/с «СуперЗоя»
07:45 Д/с «Разрушители мифов»
09:45 «Раздолбаи»
13:55 Т/с «Универ»
16:20 Т/с «Наша Russia»
17:45 Comedy Woman
18:45 Т/с «ОНЛАЙН 2.0»
19:40, 20:40 Т/с «Универ. Новая 

общага»
21:00 Т/с «СашаТаня»
21:25 Т/с «Незлоб» 
22:00 Х/ф «Страшилы» 
00:00 Х/ф «Франкенштейн» 

05:25, 06:10 Kids’Time
05:30, 06:15 М/с «Роги та копита»
06:30, 08:40, 19:00 Т/с «Вороніни»
06:55 Файна Юкрайна
07:30 Підйом
11:40 Х/ф «Небесні гінці»
13:35 Х/ф «Руйнівник» 
15:45 Х/ф «П’ятий елемент» 
18:00, 04:00 Репортер
18:20, 04:45 Абзац!
20:00 Ревізор
22:50 Ревізор постшоу
00:20 Педан-Притула шоу
02:00 Х/ф «Фахівець» 
04:05 Служба розшуку дітей
04:10 Зона ночі

06:00 Легенди бандитського Києва
07:30, 20:20 У пошуках істини
08:20, 16:10 Воїни
09:10, 17:50 Скарби з горища
10:00 Далеко і ще далі
11:00 Сила життя
12:00, 23:40 Смертельна зустріч
12:50 Містична Україна
13:40, 19:30 Фантастичні історії
14:30 Реальна фантастика
15:20, 21:10 НЛО з минулого
17:00, 22:00 Сучасні дива
18:40 У пошуках пригод
22:50 Невідома Південна Америка
00:30 Покер
01:20 Україна: Забута історія

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

театральний актор»
09:00 «Агенти впливу»
09:50 Х/ф «Закоханий і беззброй-

ний» 
11:30 Т/с «Я йому вірю»
15:15 Т/с «Павутиння - 4»
19:00, 21:40, 02:10 «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» 
00:40 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 12» 
02:40 Х/ф «Абсолютне зло» 
04:05 «Випадковий свідок»

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 Т/с «Два батька і два 

сина» 
17:45, 20:00 Т/с «Кухня» 
18:10, 20:25, 22:55 Т/с «Світло-

фор» 
19:05 Розсміши коміка
22:00, 01:40 6 кадрів
23:30 Дурнєв+1
23:55 Бійцівський Клуб
00:50 Надто грубо для Ю-туб’а
02:30 Рай, гудбай
03:15 Т/с «Притулок» 
04:00 З ночі до ранку

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 Х/ф Аврора  
02:40 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, 01:00 На слуху
08:35 Корисні поради
09:15 Футбол. Чемпіонат світу- 

2014 г. Бельгія - Росія
11:20 Футбол. Чемпіонат світу- 

2014 г. Корея - Алжир
13:40, 02:40 Не вір худому кухарю
14:10 Вікно в Америку
14:45 Euronews
14:55, 21:35, 05:20 Діловий світ
15:10 Брифінг Кабміну України
15:20 Час-Ч
16:00 Футбол. Чемпіонат світу- 

2014 г. США - Португалія
18:00 Футбольна самба
18:55 Футбол. Чемпіонат світу- 

2014 г. Нідерланди - Чилі
21:00, 05:25 Підсумки дня
21:45 Д/ф «Золота ера саундтреків»
22:40 Трійка, Кено, Секунда удачі
22:55 Футбол. Чемпіонат світу- 

2014 г. Камерун - Бразилія
01:20 ТелеАкадемія
03:10 Помста природи. 1 с.
03:35 Алхімія кохання. 5 с.
04:20 Помста природи. 2 с.
04:45 Нехай вам буде кольорово!

06:00 Мультфільми 
06:20 «Обережно, модерн!»
06:40 Х/ф «Війна драконів» 
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 «СПЕЦКОР»
19:00 Т/с «Ментівські війни-4» 
21:00 «ДжеДАІ. Воїни доріг»
21:25 Х/ф «Три дні на втечу» 
00:10 Х/ф «Чужі» 
02:30 Х/ф «Іду до тебе» 
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Кримчани не матимуть 
преференцій для вступу 
в українські виші 
Про це повідомив заступник міністра 
освіти і науки України Павло Полянський. 
Він зазначив, що всі мають бути в рівних 
умовах, шанс має бути в усіх однаковий. 
Також зауважив, що допомога відомства 
кримським вступникам полягає у тому, що їм 
уже дозволили проходити тестування в тих 
регіонах і містах, де їм зручніше. 

Росіянам хочуть заборонити 
напиватися в літаках 
Депутати Держдуми РФ пропонують повністю заборонити 
розпивання алкогольних напоїв у літаках. Також 
планується заборонити допуск на рейс пасажирів, що 
вже напідпитку. На думку законодавця, неадекватні дії 
п’яних пасажирів можуть призвести до найтрагічніших 
наслідків. Така практика використовується в усіх 
провідних авіакомпаніях світу, де за порушення правил 
вживання алкоголю на борту передбачені великі штрафи, 
що обчислюються тисячами доларів або євро. 

Перші літні спекотні дні виявили на 
Волині проблему, якої, здавалося б, 
в озерному краї бути не повинно. 
А саме: купатися громадянам, по 
суті, немає де. І це при тому, що, за 
офіційними даними, на території 
області — 265 озер. У чому причи-
на, розбиралися «Відомості». 

Це колись було так: є у селі чи 
місті річка, озеро, ставок — місцеві 
люди мають туди необмежений до-
ступ і купаються. Сьогодні ж стоїть 
питання не просто покупатись, а й 
зробити це безпечно. Шість пото-
пельників в області на Зелені свята 
— цифра дуже велика. Офіційно від-
критих пляжів на Волині, на жаль, 
щороку все менше. Як повідомили 
«Відомостям» у Державній службі 
з надзвичайних ситуацій, у 2014-му 
відкрито лише 17 пляжів, що мають 
паспорти. Торік таких було 41. У Во-
лодимир-Волинському, Горохівсько-
му, Іваничівському, Маневицькому 
районах і місті Володимирі-Волин-
ському офіційних місць для купання 
взагалі немає. І це-то при таких во-
доймах, що там є! Зменшилася кіль-
кість місць у порівнянні з минулим 
роком у Локачинському, Любомль-
ському, Любешівському, Ратнівсько-
му та Шацькому районах. У чому 
причина? Відповідь банальна: ніхто 
не хоче брати на себе відповідаль-
ність за безпеку людей. 

НЕМАЄ ГРОШЕЙ 
ЧИ БАЖАННЯ? 

А повинні її брати передусім ор-
гани місцевої влади. Так пише закон. 
Але їм легше поставити табличку: 
«Дно не обстежене. Купання заборо-
нено». Візьмемо для прикладу Лю-
бешівський район. Озера там є дуже 
гарні. Але офіційно відкритих пля-
жів — жодного. Люб’язь — одне з 
найбільших озер Волині. Шикарний 
краєвид, чиста вода. Але ось пляжу 
відкритого немає. Про це «Відомос-

тям» повідомив сільський голова 
Борис Шубич. 

— Озеро не входить у межі насе-
леного пункту, — каже посадовець. 
— Облаштувати пляж, звичайно, 
можна, але коштів на це сільська 
рада не має. Щоб відкрити офіційно 
зону відпочинку, треба облаштува-
ти рятувальний пункт. А це значить 
навчити і платити зарплату матро-
сам-рятувальникам, купити човен, 
круги, обстежити дно, доглядати за 
пляжем і т. д. Для цього треба ство-
рити спеціальне комунальне під-
приємство, вкласти чималі гроші. 
У сільради їх нема. А наші люди у 
плані розвитку зеленого туризму 
досить пасивні: відпочивальників 
активно ніхто не приймає, бо умов 
відповідних немає. Як кажуть, у нас 
у селі всі зручності надворі. Хоча де-
тальний план розвитку території є, і 
він передбачає будівництво Будинку 

туриста, земля зарезервована. На 
жаль, під цей проект інвестора не-
має. 

Сьогодні Богдан Шубич шукає 
гроші на солярку, аби хоч покосити 
берег біля озера. За його підрахунка-
ми, на це треба приблизно 1200 гри-
вень. 

Не ліпша ситуація і на водоймах, 
які офіційно закріплені за орендаря-
ми. 

— У нас на озері є чотири орен-
дарі, — розповів «Відомостям» сіль-
ський голова Озерянської сільської 
ради Турійського району Ярослав 
Гаврилевський. — На сьогодні жо-
ден із них документів на пляжі ще не 
подав, хоча люди приїжджають, ку-
паються. Обіцяють до кінця місяця 
зробити. Сьогодні всю відповідаль-
ність поклали на сільських голів. А 
чому це? Озеро в оренду здає район-
на влада, бо воно розміщене поза 

межами населеного пункту, прибу-
ток отримує господар бази, сільська 
рада має в рік десь 10 тисяч орендної 
плати. Але ми мусимо контролюва-
ти. Хоча реальних механізмів пока-
рання винних у неналежному утри-
манні пляжів у нас нема. 

Натомість у Кисилині Локачин-
ського району сподіваються, що 
облаштування місцевої водойми 
дасть додатковий поштовх для роз-
витку села. Хоча, якщо чесно, озеро 
там поступається тим, що в Люб’язі 
й Озерянах. Проте голова місцевої 
громадської організації «Стохід» 
Галина Віннік каже, що готова побо-
ротись, аби «вибити» гроші на роз-
виток. 

— У нас уже є план, який ми на-
писали у рамках транскордонного 
проекту розвитку туризму «Планета 
ідей». Якщо він переможе, то ми мо-
жемо отримати 100 тисяч гривень, 

— каже пані Галина. — За ці гроші 
почистимо дно, облаштуємо пляж, 
поставимо бесідку, туалети, зроби-
мо місце під мангал. І люди приїдуть 
відпочивати. 

ДЕ КУПАТИСЯ БЕЗПЕЧНО 

«Для чого офіційно облашто-
вувати пляжі? — спитаєте ви. — 
Можна ж і «так» покупатися». Воно, 
звісно, можна. Якби не одне «але». 
Де гарантія, що ви не настромитеся 
під час купання на якийсь гострий 
предмет, гілляку і таке інше? А це 
поранення, втрата орієнтації у воді 
з відповідними наслідками. Хто го-
товий наражати на таку небезпеку 
себе чи своїх дітей? Тому-то і потріб-
но обстежувати дно водойм. Проте 
ні місцева влада, ні орендарі робити 
цього не поспішають. 

— Водолазно-рятувальним під-
розділом розпочато роботу з обсте-
ження й очищення дна акваторій 
пляжів від сторонніх предметів, 
укладені угоди на проведення очи-
щення дна акваторії на 22 об’єктах 
та проведені відповідні роботи на 
14. Не укладено угоди в Ківерців-
ському, Локачинському, Луцькому (2 
з 4), Любешівському, Ратнівському, 
Рожищенському, Турійському (1 з 6) 
та Шацькому районах (8 із 13), — ка-
жуть у ДСНС в області. 

За даними рятувальників, на 
сьогодні безпечно купатися можна 
на 9 пляжах на озері Світязь, на місь-
ких пляжах на річках Стир і Турія у 
Луцьку та Ковелі, озері Доброму Ка-
мінь-Каширського району, озерах із 
однаковою назвою Пісочне у Буцин-
ській і Кримненській сільрадах Ста-
ровижівського району, озері Величі 
у Соловичах Турійського району та 
на водоймах, які належать таборам 
«Оберіг» в Уховецьку Ковельського 
та «Сонячний» у Гаразджі Луцького 
районів. 

Наталка СЛЮСАР 

Озеро Люб’язь, Любешівський район

На Волині не хочуть облаштовувати пляжі 
В озерному краї доступ до водойм обмежений 


