
На останній сесії Волинської облас-
ної ради виникло спірне питання 
щодо приватизації бази відпочинку 
на озері Тросне, яке розміщене на 
території Карасинської сільської 
ради Маневицького району. Тоді 
думки розділились: одні депутати 
виступали за те, щоб продати уста-
нову, інші пропонували передати її 
в комунальну власність. Тому було 
прийнято рішення напередодні 
розгляду питання про приватиза-
цію комунального майна провести 
День депутата, щоб обранці грома-
ди побачили, за що вони голосува-
тимуть. 

Прибувши на озеро Тросне, де-
путати оглянули базу відпочинку. 
На березі розміщені цегляний буди-
нок (орієнтовна площа — 53,2 кв. м), 
дерев’яний будинок із трьох кімнат 
(53,2 кв. м) і господарська будівля 
(19,2 кв. м). Сьогодні це майно пе-
ребуває на балансі обласної філар-
монії, втім, нині база відпочинку не 
використовується за призначенням, 
коштів на її відновлення немає. Хоча 
територія у дуже хорошому стані, є 
сторож, який її охороняє, підведе-
но воду, існує можливість підвести 
лінію електропередач. У будинках 
лишилися старі ліжка. 

Голова райради Людмила Ве-
ремчук розповіла, що наразі в ра-
йонному бюджеті немає коштів, щоб 
утримувати цей об’єкт. Однак вона 
не проти, щоб у районі існувала ця 
відпочинкова база, та потрібен ін-
вестор, який би вклав гроші у розви-
ток її інфраструктури. 

Голова облради Валентин Вітер 
зауважив, що, в якій би формі влас-
ності база не перебувала, потрібно в 
умовах прописати, що тут має бути 
відпочинкова зона для дітей. Нато-

мість депутат облради Віктор Про-
копчук зазначив, що для бізнесме-
нів зробити тут зону відпочинку для 
малечі буде вкрай обтяжливо, бо це 
передбачає купу дозвільних доку-
ментів. 

Депутат Микола Давидюк за-
кликав не продавати базу, адже, за 
його словами, це зробити найпро-
стіше, а потім вплинути на покупця 
стане неможливо. 

— Озеро Тросне є одним із найма-
льовничіших у районі та розташоване 
біля траси, — переконував Микола 
Давидюк. — Ми дуже легко роздаємо 
те, що необхідне громаді, а тут можуть 
відпочивати волинські діти, можна 
проводити туристичні змагання. 

Крапку в цьому питанні буде по-
ставлено на черговій сесії обласної 
ради. 

Інший об’єкт у переліку на при-
ватизацію — кордодром для випро-
бування автомобілів, що у Луцьку 
на вулиці Чорновола, 3, загальною 
площею майже 3 тис. кв. м, який із 

2006 року ГО «Федерація хокею Во-
линської області» орендує у Центру 
науково-технічної творчості учнів-
ської молоді управління освіти і на-
уки ОДА. Це місце більше відоме, як 
льодовий майданчик зі штучним по-
криттям «Снігова Королева». 

Як розповів заступник голови 
правління Федерації хокею Волин-
ської області Андрій Вершацький, 
у 2011 році засновано дитячу ко-
манду «Любарт», яка вже 2012 року 
в зв’язку із проведенням відкритого 
чемпіонату Волинської області сво-
їм прикладом сприяла створенню 
хокейних команд у Ковелі та Воло-
димирі-Волинському. Щорічно про-
водяться чемпіонати області, в яких 
беруть участь, окрім наших най-

ближчих сусідів із різних областей 
Західної України, хокейні команди з 
Польщі, Білорусі, Словаччини. Крім 
того, відкрито відділення хокею при 
ДЮСШ № 2 та створено дитячий 
хокейний клуб «Спарта», в якому 
займається понад 240 дітей різного 
віку. 

За словами Андрія Вершацького, 
назріло питання розширення площ 
роздягалень і добудови санітарних 
кімнат для спортсменів, тому вони 
хочуть приміщення викупити, про-
те він запевнив депутатів, що й на-
далі ця територія буде використову-
ватися за цільовим призначенням, 
зокрема у перспективі тут планують 
створити Комплекс зимових видів 
спорту. 

Всі депутати завірили, що по-
сприяють Федерації у вирішенні її 
проблеми. 

Під час Дня депутата волинські 
обранці оглянули ще одне підприєм-
ство — КП «Автогосподарство». 

— Це комунальне підприємство 
було одним із найбільших борж-
ників, — розповів голова облради 
Валентин Вітер. — Рішенням по-
передньої чергової сесії було виді-
лено кошти на погашення забор-
гованості. Відбулося скорочення 
штату, залишилася мінімальна 
кількість працівників,  які  забез-
печують  життєдіяльність під-
приємства. На чергову сесію буде 
готуватися проект рішення про 
об’єднання КП «Автогосподар-
ство» і КУ «Управління будинком 
обласної ради». Аби не утримува-
ти окрему юридичну особу, можна 
об’єднати дві структури в одну. Це 
передбачає зменшення наванта-
ження на бюджет і подальшу опти-
мізацію робочих місць. 

Людмила ПОЛІЩУК 

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

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 20 жовтня

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

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
12:00, 19:30, 00:40 ТСН: 
«Телевізійна служба новин»

07:10 «Особистий рахунок»
07:35 «Маша і ведмідь» 
08:35, 21:00 «Чистоnews»
09:35 «Шість кадрів»
10:25 «Міняю жінку»
12:25, 23:35 Д/ф «Битва за Дніпро»
14:35 Х/ф «На межі»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10, 02:45 Т/с «Величне століт-

тя. Роксолана - 4» 
20:30 «Секретные материалы 

- 2014»
21:20 Т/с «Свати» 
22:30 «Гроші»
00:55, 04:15 Т/с «Убивство 2» 
01:55 Т/с «Терпкий смак 

кохання»
04:55 «Служба розшуку дітей»

05:25 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 «Ранок 
з ІНТЕРом»

09:20 Х/ф «Не в хлопцях щастя»
11:30, 12:25, 14:20 Д/с «Слідство 

вели... з Леонідом Канев-
ським»

14:55 «Жди меня»
18:00 «Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця спить»
20:00, 04:45 «Подробиці»
20:40 Т/с «Будинок з ліліями»
00:25, 03:20 Т/с «Пілот міжнарод-

них авіаліній» 
02:10 Д/с «Супер-сила тварин»
02:55 «Мультфільм»

05:25 Події тижня з Олегом 
Панютою

06:50, 07:10, 08:10 Ранок з 
Україною

07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 
01:40 Події

09:15, 14:20, 15:25 Т/с «Слід» 
10:00 Х/ф «Смокінг по-

рязанськи» 
12:10, 19:45 «Говорить Україна»
13:20 Т/с «ОСА» 
18:00 Т/с «Красуня Ляля» 
21:00 Т/с «Карпов 3» 
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Смертельна гонка» 
02:25 Т/с «Тюдори 4» 
03:25 Х/ф «Лісовик 2» 

06:00 «Люблю готувати»
06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфільми» 
10:45 Х/ф «Сині, як море, очі»
12:20 «КВК»
15:50 Х/ф «Зоряний пил»
18:10 «Звана вечеря»
19:00 «Орел і Решка. Шопінг»
20:00 «Орел і Решка. На краю світу»
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 Х/ф «Трансформери» 
00:40 Х/ф «Скарб» 
02:30 «Нічне життя»

05:45 Радянські мультфільми
10:20 Х/ф «На золотому ´анку 

сиділи»
11:35 Х/ф «Просто Сашко»
12:50, 19:35 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
14:40, 21:15 Т/с «Місс Марпл»
16:45 Х/ф «Просто жах»
18:05 Х/ф «Ця жінка у вікні....»
23:20 Х/ф «Мій кращий друг 

генерал Василь, син 
Йосипа»

01:05 Х/ф «Дій по обстановці!»
02:55 Х/ф «Стан несамовитості»

06:05 У пошуках істини
06:50, 15:55 «Все буде добре!»
08:50 Х/ф «Найчарівніша та най-

привабливіша» 
10:40 Х/ф «Лабіринти кохання»
12:35 «Битва екстрасенсів 14»
14:55 «Все буде смачно!»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
18:50 Т/с «Коли ми вдома» 
20:00 «Куб - 5»
22:30 «Детектор брехні - 6»
00:05 «Один за всіх»
01:15 Нічний ефір

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

21:50 Факти
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:20, 01:20 Х/ф «Соломон Кейн»
13:10 Х/ф «Відшкодування 

збитків»
15:35, 16:10 Х/ф «Термінатор-4. 

Нехай прийде спаситель»
20:40 Дістало!
22:05 Свобода слова
02:55 Х/ф «Відділ спецрозсліду-

вань» 

06:00 М/с «Гарфилд и его друзья. 
Спецвыпуск»

07:10, 21:20 Т/с «Интерны»
08:40, 14:50 Т/с «Универ»
10:35, 16:15, 02:25 Comedy Club
13:30 Д/с «Разрушители мифов»
14:30 Т/с «Оранжерея»
17:15, 04:25 Comedy Woman
18:20 Т/с «ОНЛАЙН. ВНЕ СЕТИ»
19:00 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
20:20 Т/с «СашаТаня»
23:00 Х/ф «Бандиты» 
01:00 Х/ф «Шелуха» 

05:55, 06:55 Kids Time
05:57 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06:35 М/с «Нові пригоди мисливців 

за привидами»
07:00, 08:55 Т/с «Татусеві дочки»
08:00, 13:55 ШОУМАНІЯ
11:55, 14:45 Т/с «Останній з 

Магикян»
16:40 М/ф «Як спіймати перо 

жар-птиці»
18:00, 01:05 Репортер
18:20, 01:10 Абзац!
19:00 Стажисти №1
21:00 Супермодель по-українськи 

№8
23:15 Х/ф «Знайомтеся Дейв»
01:55 Т/с «Різзолі та Айлс» 
04:35 Зона ночі

06:00 Бандитська Одеса
07:00, 15:00 У пошуках істини
07:50, 15:50 Діти Гітлера
08:40 Вражаючі кадри
10:30, 18:30 Далеко і ще далі
11:30 Дикий Таїланд
12:20, 22:50 Найнебезпечніші 

тварини
13:10, 23:40 Анатомія злочину
14:10, 21:10 Правила життя
16:40 Сучасні дива
17:30 Технології їжі
19:20 Секретні території
20:20 Війна світів
22:00 Сейшели
00:30 Покер
01:20 Танки. Великі битви

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

діджей»
08:45 «Агенти впливу»
09:35 Х/ф «Чужий у домі»
11:15 Т/с «Шериф - 2» 
15:00 Т/с «Павутиння - 6»
19:00, 21:40, 02:05, 04:05 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 9»
22:00 Т/с «Криміналісти: мислити 

як злочинець - 8» 
23:45 Т/с «Гаваї 5.0» 
00:40 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 5» 
02:35 Х/ф «Плем’я» 

06:00 Малята-твійнята
06:20, 10:20 М/с «Маша і Ведмідь» 


06:50, 09:20 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць» 
07:20 М/с «Лалалупси» 
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Підлітки мутанти чере-

пашки ніндзя» 
08:55 М/с «Каспер» 
10:55 Єралаш
12:00 Богиня шопінгу
13:50, 19:00 Панянка-селянка
14:50, 21:00 Країна У
15:50 Віталька
17:00 Т/с «Світлофор»
20:00 Т/с «Кухня» 
22:00 Розсміши коміка
23:00 Т/с «Світлофор» 
00:00 6 кадрів
01:00 Теорія зради
01:45 17+
02:35 Чортівня щодня
03:25 Рай, гудбай
04:10 З ночі до ранку

05:50, 18:10 Т/с «Небесне 
кохання» 

06:30 Телеторгівля
07:35 Мультфільми 
10:10 Школа доктора Комаров-

ського
11:20, 17:15 Жіноча форма
12:15, 22:50 Модний вирок
13:15 Час краси
14:10, 21:00 Зайві 10 років
15:10 Таємниці шеф-кухаря
16:00 Квадратний метр
19:05 Д/с «Ігри долі»
22:00 Д/с Зіркові історії
23:50 Що для вас корисно?
00:45 Х/ф «Сусідка» 
02:30 Колір Ночі

06:05 На слуху
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 13:00, 

18:30, 21:00, 01:30 Новини
06:40 Від першої особи
07:15, 08:15 Спорт
07:25, 07:45, 08:25 Гість студії
07:35 Країна on line
09:35 Чоловічий клуб. Бокс. Бій 

за звання офіційного пре-
тендента на титул чемпіона 
світу WBC. Постол - Айдин

11:10 Погляд у мій світ. «Леа 
танцює»

11:40, 17:25 До Ради
12:05 Т/с «П»ять хвилин до 

метро»
13:20 Вікно в Америку
13:40 Хочу бути
14:00 Хто в домі хазяїн?
14:25 Як це?
15:00 Euronews
15:15 Д/ф «Буддистські ченці 

Калмикії»
16:05 Книга.ua
16:35 Д/ф «У серці Балкан: у по-

шуках рисі»
18:05 Час-Ч
18:15, 01:20 Новини. Світ
18:55 З перших вуст
19:15 Передвиборні агітаційні 

програми
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 00:00, 01:00 Підсумки
23:20, 00:15 Вертикаль влади
02:00 ТелеАкадемія
03:00 Т/с «Чорна Рада»
04:30 Чоловічий клуб

06:00 Мультфільми 
06:20 Т/с «Гончі-4» 
10:10 Х/ф «10.5 балів» 
13:40 Х/ф «Фанфан Тюльпан» 
15:40 Х/ф «Володар морів: На 

краю землі» 
18:30, 21:00 Новини «Спецкор»
19:00 Т/с «ППС» 
21:30 «ДжеДАІ. Воїни доріг»
22:00 Х/ф «Самоволка» 
00:15 Х/ф «Спекотний день» 
02:00 Х/ф «Богдан-Зиновій 

Хмельницький» 

Події
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Надію Савченко офіційно 
визнали політв’язнем 
Українську льотчицю Надію Савченко російські 
правозахисники офіційно визнали політв’язнем. 
Про це у своєму мікроблозі у «Твіттері» повідомив 
один із адвокатів Савченко Марк Фейгін. «Надія 
Савченко офіційно визнана політв’язнем рішенням 
ПЦ «Меморіал». Наступний крок — міжнародний 
статус», — написав Фейгін. Нагадаємо, СК РФ 
висунув українській льотчиці звинувачення в участі 
у вбивстві двох співробітників ВДТРК 9 липня. 

«Укргорілка» й «Укрспирт» 
домовилися про зниження цін 
на спирт 
Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної 
промисловості «Укрспирт» із 9 жовтня знижує відпускні 
ціни на етиловий спирт на 10 грн за декалітр задля 
підтримки виробників галузі. На думку експертів, 
вартість спирту безпосередньо не відіб’ється на 
вартості алкоголю в магазинах. Найбільші виробники 
готувалися до підвищення ціни на горілку, але завдяки 
спільним зусиллям її зростання буде зупинене. 

Один із будинків бази відпочинку «Тросне»

Юним хокеїстам необхідна просторіша роздягальня

Волинські депутати вирішили 
підтримати Федерацію хокею 
А щодо відпочинкової бази «Тросне» їхні думки розбігаються 


