
У Маневицькому районі діль-
ничні інспектори міліції за-

тримали чоловіка, який перево-
зив ліс. Тепер йому загрожує до 
трьох років позбавлення волі. 

10 кубів кругляка сосни 
перевозив ЗІЛом 42-річний 
мешканець району. Супрово-
джувальні документи на ліс ви-
кликали у правоохоронців під-
озру, тому водія було затримано 
для з’ясування всіх обставин 
щодо перевезення вантажу. 

За цим фактом відкрито 
кримінальне провадження за 
статтею 246 (Незаконна поруб-
ка лісу) Кримінального кодексу 
України. Триває досудове роз-
слідування. 

На сьогодні 49 медпрацівни-
ків із 24 лікувально-про-

філактичних закладів області 
виконують свій громадянський 
обов’язок у лавах Збройних сил 
України, двоє нещодавно по-
вернулися зі Сходу за станом 
здоров’я. 

Найбільше призвано медиків 
із Ковельського міськрайонно-
го територіального медичного 
об’єднання та Нововолинської 
центральної міської лікарні — 
по 7, Маневицької центральної 
районної лікарні та обласного 
територіального медичного про-
титуберкульозного об’єднання 
— по 4 працівники та з Луцької 
міської клінічної лікарні — 3. 

Телегід
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ТЕТ УТ-1

Понеділок, 11 серпня

06:00 «Шість кадрів»
06:45 Х/ф «Осінній марафон»
08:45, 19:30 Тсн
10:00 М/ф «Алладін»
11:00 «Міняю жінку - 6»
12:15 Х/ф «Береги»
16:10, 01:55 Т/с «Величне століт-

тя. Роксолана - 3»
20:30 «Секретні матеріали»
21:00 Х/ф «Гюльчатай - 2. Заради 

любові»
23:00 Т/с «Цікава Варвара»
00:10, 04:10 Х/ф «Таємничий 

острів жуля верна»

05:25 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 «Навмисно не при-

думаєш»
11:20, 12:25 Д/с «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
12:35, 04:10 Д/с «Склад злочину»
13:30, 14:20 Д/с «Легенди радян-

ського розшуку»
14:40 «Судові справи»
15:30 «Сімейний суд»
16:15 «Жди меня»
18:10, 01:40 «Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця спить»
20:00, 04:50 «Подробиці»
20:40 Т/с «І все-таки я кохаю...»
00:00 Т/с «Справа для двох»
02:25 «Обережно:) Діти!»

05:20 Т/с «Следственный 
комитет»

07:00, 09:00, 15:00, 19:00, 03:15 
События

07:15 Утро с Украиной
09:15 Х/ф «Убить дважды» (I)
13:00 Т/с «Оса» (I)
14:00, 15:25 Т/с «След» (I)
18:00 Т/с «Три звезды» (I)
19:45 «Говорит Украина»
21:00 Т/с «Отмена всех ограни-

чений» (I)
23:00 События дня
23:30 Х/ф «Как украсть небо-

скреб» (II)
01:30 Х/ф «Невеста и предрас-

судки» (I)
03:50 Х/ф «Путь к сердцу 

мужчины» (I)

06:00 «Шеф-кухар»
06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфільми»
11:00 Х/ф «Пригоди слона»
12:15 Х/ф «Примарна команда»
14:00 «КВК»
16:15 «Вечірній квартал»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел і Решка»
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 Х/ф «Їх поміняли місцями»
00:15 Х/ф «Люблю тебе, чувак»
02:00 «Нічне життя»

05:45, 09:30 Мультфильмы
09:00 Top shop
10:50 Х/ф «Убить дракона»
13:05, 19:35 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
14:55, 21:30 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
16:45 Х/ф «Отставной козы 

барабанщик»
18:10 Х/ф «Мы, двое мужчин»
23:20 Х/ф «Танго над пропастью»
01:50 Бойцовский клуб
02:35 Киноляпы
03:45 Саундтреки

05:30 00 «У пошуках істини. Cекс-
шпіонаж: таємна зброя КДБ»

06:15, 16:00 00 «Все буде добре!»
08:00, 18:30 00 «Неймовірна 

правда про зірок»
09:05 Х/ф «Вірні друзі» (I)
11:00 Х/ф «Домоправитель» (I)
12:45, 20:00 00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
13:25 00 «Битва екстрасенсів»
15:00 00 «Все буде смачно!»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
20:55 Т/с «Рівняння любові» (I)
22:35 00 «Вагітна у 16»
23:30 00 «Доньки-матері»
00:40 Х/ф «Дні турбіних» (I)

05:40 Служба розшуку дітей
05:45, 07:15, 08:45, 12:45, 15:45, 

18:45 Факти
06:15 Світанок
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:05 Х/ф «Космічна катастрофа»
11:50, 13:20 Д/ф «Прокурорська 

перевірка»
13:30, 16:20 Т/с «Захист свідків»
17:00 Х/ф «Солдати удачі»
20:25 Дістало!
21:15 Свобода слова
00:05 Х/ф «Ув’язнений»
01:40 Х/ф «Під прицілом»
02:55 Т/с «Мій батько дає перцю»

05:25, 10:45, 11:40, 17:45, 01:50, 
02:35, 03:25, 04:10 Comedy 
Club

06:10, 18:45 Comedy Woman
07:00 м/с «Це - чари»
07:25 М/с «Ден - проти»
07:45 Д/с «РУЙНІВНИКИ МІФІВ»
09:45, 14:00 Готуємо римуємо
09:50 «МІСТА»
12:40, 14:05 Т/с «Універ» (I)
16:00 Т/с «Наша Russia»
16:45 Т/с «Онлайн» (I)
19:40 Т/с «Універ. Нова общага»
21:00 Т/с «СашаТаня» (I)
22:00»  Зіркануті». 9 с.
22:55 «МАМАХОХОТАЛА-ШОУ»
23:55 М/с «Правила зйому»
00:50 Х/ф «Нічні жахи»
04:55 Ульотної ночі

4:45, 5:55 Kids’ Time
4:45 М/С «Котопес»
5:55 Т/С «Полосатое счастье»
12:05 Х/Ф «Библиотекарь»
14:05 Х/Ф «Библиотекарь 2»
15:55 Х/Ф «Библиотекарь 3»
18:00, 1:05 Репортер
18:05 Т/С «До смерти красива»
19:00 Т/С «Воронины»
22:00 Т/с «Последний из 

Магикян»
23:00 Т/С «Счастливы вместе»
1:10 Х/ф «Могучие утята»
2:50 Т/С «Красотки в Кливленде»
3:45 Зона ночі

6:00, 6:30 Бандитський Київ
7:00, 15:50 У пошуках істини
7:50, 19:20 Герої крижаних доріг
8:40, 18:30 Далеко і ще далі
9:30 Ріка Уай
10:30 Невідомий океан
11:30, 23:40 Жертви природи
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
22:50 Витівки природи
0:30 Європейський покерний тур
1:20, 2:10, 3:00, 3:50, 4:40 Війна 

всередині нас

04:45 Т/с «Говорить поліція!»
08:00 «Правда життя. Професія 

танцюрист»
08:30 «Агенти впливу»
09:25 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 2»
11:20 Т/с «Журов»
15:05 Т/с «Павутиння - 5»
19:00, 21:40, 02:05, 04:15 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 10»
22:00 Т/с «Той, що читає думки»
23:45 Т/с «Бестія»
00:40 Т/с «CSI: Маямі - 7»
02:35 Х/ф «Щури - 2»
04:45 «Випадковий свідок»
04:50 «Легенди бандитського 

Києва»

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 Дайош Молодьож!
14:50, 01:00 17+
15:50 Віталька
17:00 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
01:50 Чортівня щодня
02:40 Рай, гудбай
03:25 Теорія зради
04:10 З ночі до ранку

05:25 Глянець
06:10 Іноземна кухня
06:30 Телеторгівля
07:35, 14:20, 20:00 Мультфільми
10:10 Школа доктора Комаров-

ського
11:30, 17:10 Жіноча форма
13:20 Модний вирок
15:10 Таємниці шеф-кухаря
16:00 Квадратний метр
18:00 Д/с Ігри долі
21:00 Д/с Зіркові історії
22:00 Правда про їжу
00:00 Х/ф Вибір матері
01:20 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, 23:30 На слуху
07:40, 00:30 Від першої особи
08:25 Мультфільм
08:35 Корисні поради
9:00, 21:00, 1:20 Підсумки дня
9:35, 19:45 З перших вуст
9:45, 19:00 Про головне
10:30 Світло
11:10 Т/с «МонтеКрісто»
12:05 Т/с «П»ять хвилин до 

метро»
13:15 Вікно в Америку
13:45 Х/ф «Маєток на продаж»
15:50 Книга ua
16:25 Т/с «Сержант Рокка»
18:10 Euronews
18:15 Час-Ч
19:55 Д/с «Щастя в тарілці»
21:40 Д/ф «Схід». 9 ф. «Танкіст»
21:55 Д/ф «Біле полотно Едварда 

Хоппера»

22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 00:00, 01:00 Підсумки
1:55 ТелеАкадемія
3:00 Т/с «Час збирати каміння»
4:05 В гостях у Д.Гордона

6:00 Мульти. Мультфільми
6:15 «Обережно, модерн!»
6:40 Х/ф «Катастрофа на авіа-

лінії»
8:30 Д/ф «Знищені за мить»
10:30 Д/ф «Протистояння тварин»
11:30 Д/ф «Сто один пес»
12:30 Д/ф «Зброя майбутнього»
13:30 Д/ф «Очима воїна»
14:30 Т/с «Гончі»
18:30, 21:30 Новини «Спецкор»
18:50 ЧУ 3 Тур. Чорноморець - 

Волинь
21:00 «ДжеДАІ. Воїни доріг»
22:00 «Люстратор 7.62»
22:05 Х/ф «Народженний за-

хищати»
0:10 Х/ф «12 раундів»
2:10 Х/ф «Ярослав Мудрий»
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У Луцьку припинено 
постачання гарячої води 
Луцький міський голова Микола Романюк прийняв 
рішення про тимчасове припинення подачі гарячої 
води у Луцьку з 4 серпня. За його словами, це 
робиться для того, щоб зберегти природний газ на 
опалювальний період для забезпечення теплом 
осель, медичних та навчальних закладів. Такі 
вимушені заходи з економії блакитного палива 
здійснюються по всій Україні. 

Лукашенко поділиться 
бензином із Україною 
Президент Республіки Білорусь пообіцяв 
допомогти Україні з поставками нафтопродуктів. 
Про це Олександр Лукашенко повідомив під 
час телефонної розмови з Президентом України 
Петром Порошенком, пише прес-служба 
Лукашенка. «Білорусь розуміє гостроту цього 
питання з урахуванням збиральної кампанії, 
а тому, попри внутрішні потреби, надаватиме 
допомогу Україні у забезпеченні її економіки 
нафтопродуктами», — зазначають у прес-службі. 

49 волинських 
медичних 
працівників 
рятують життя 
на Сході України 

Коли раніше статистика свідчила, 
що пересічна українська сім’я про-
їдає більшу частину свого бюджету, 
то нині стає страшно, що скоро 
на харчі йтиме все до останньої 
копійки. Бо як не крути, а ціни 
вперто повзуть угору. Традиційно 
дорожчає м’ясо, несподівано росте 
вартість круп, ще й ніяк не падає 
ціна на деякі сезонні овочі. 

Зазвичай улітку ми звикли наля-
гати на овочі, адже так можна було і 
кошти заощадити, і вітамінів набра-
тись. Але дещо нетиповим виявився 
цей сезон. Особливо вразили всіх 
ціни на огірки, які все тримаються 
на позначці 8–10 гривень за кіло-
грам. Отож господині нарікають: із 
такими цінами маринованих огіроч-
ків узимку не бачити. Дешевшими 
виявилися навіть помідори. Так, не-
величкі томати коштують 4,5 гривні 
за кіло, а більші — на півтори гривні 
дорожчі. Звісно, можна знайти й ім-
портні тепличні аж за 15. Не надто 
накупишся для закруток й перцю та 
баклажанів, за кілограм яких нині 
правлять шість гривень. 

Дешевшими, як торік, виявились 
овочі так званого борщового набо-
ру. Так, за кіло картоплі в середньо-
му просять три гривні. Стільки ж 
коштує цибуля, молоденький чер-
воний бурячок. Морква на гривню 
дорожча, а капуста потягне до двох 
гривень. 

Фермер Руслан Хомич каже, що 
таким цінам посприяв хороший 
урожай. 

— Овочева група цього року 
дуже добре вродила, тішаться до-
стойним врожаєм навіть у тих ра-
йонах Волині, де раніше «нічого не 
росло», — каже господарник. — Але 
радіти рано, бо велика частина ово-
чів ще в землі, а природні катаклізми 
можуть статися в будь-який момент, 
та й ситуація в країні невідомо яким 

боком обернеться. 
Руслан Миколайович припус-

кає, що на осінь борщовий набір ще 
впаде в ціні. З його слів, кілограм 
бараболі, моркви, буряка, капусти 
коштуватиме від однієї до двох гри-
вень. 

Із фруктів найдешевші кавуни 
— від трьох гривень, за кіло херсон-
ських динь просять шість, а от уже за 
«амал» — 10. Не надто потішиш себе 
цього літа й персиками, що кошту-
ють від 17 гривень, та виноградом, 
який потягне від 27 до 35. Захмарни-

ми видаються ціни на імпортні пло-
ди: лимони — 37 гривень, ківі — 45, 
банани, апельсини —15–20. 

Зменшує потяг господинь до 
консервації й цьогорічна вартість 
цукру. Так, ще торік улітку він ко-
штував близько семи гривень за кі-
лограм, а зараз кіло солодкого піску 
обійдеться щонайменше в 10. 

Пішли вгору й ціни на крупи. 
Як повідомляє агентство AgroNews, 
в Україні за останні тижні липня 
подорожчали пшоно, рис, гречка, 
манна та вівсяна крупи. Найбільше 

додало в ціні пшоно — майже 7%, 
при цьому його вартість на Волині 
найвища з усіх регіонів і становить 
10 гривень за кілограм. Рис теж по-
дорожчав і вартує 9–12 гривень, 
гречка — від 9, пшенична крупа — 5, 
горох — 7. 

До початку зими прогнозують 
іще одне зростання вартості круп. 
Зауважимо, що наприкінці мину-
лого року за кіло рису просили від 
7 гривень, гречка коштувала 6, а 
пшеничну крупу можна було знайти 
по 2,60. 

Волинських землеробів таке по-
дорожчання круп дивує, кажуть, в 
чому причина — не відомо. Мовляв, 
тут у черговий раз наживаються 
крупні трейдери, наганяючи вар-
тість готового продукту, бо зерно у 
селян купують за тією ж ціною, що й 
минулого року. 

Ще одним літнім «сюрпризом» 
став стрибок ціни курятини. Нині 
за кілограм філе просять 44 грив-
ні. А гомілки, стегна, четвертинки, 
крильця коштують у межах 30. При 
цьому ще навесні курячі субпродук-
ти вартували 22–24 гривні, а добро-
тне філе на кістці — 26, коли зараз 
потягне майже 33. 

Стабільно дорогим лишається й 
інше м’ясо. Ціна на свинину стар-
тує з 45 гривень за кіло такого собі 
м’ясця, тоді як відбірна шинка обі-
йдеться у 60, а в супермаркетах —  й 
у цілих 80 гривень. Ясна річ, подо-
рожчав і фарш — тепер у середньо-
му коштує до 39 гривень. На диво, 
тримається ціна на сало — від 15 до 
25 гривень за кілограм. 

Так само поки не зросла вартість 
і молочних виробів. Літр домашньо-
го молока оцінюють у 7 гривень, тоді 
як «заводське» коштує в середньому 
9, сепараторна сметана — 36, кисло-
молочний сир — 20 гривень за кіло-
грам, вершкове масло — 65.

Ольга УРИНА

Маневиччанин 
за незаконну 
вирубку лісу може 
потрапити за ґрати 

Ціни на продукти харчування 
продовжують рости 


