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45 громадянам Луцька 
надали грошову допомогу   
45 громадянам вирішили надали грошову 
допомогу з бюджету міста на загальну суму 
24 600 грн. Двом городянам вирішено надати 
адресну грошову допомогу відповідно до 
списків управління охорони здоров’я. Ще одній 
громадянці надано дозвіл на безкоштовне 
обслуговування у відділеннях соціально-
побутової адаптації та соціально-медичних 
послуг територіального центру соціального 
обслуговування м. Луцька. 

В українця, який намагався провезти 
через кордон 500 пачок цигарок, забрали 
автомобіль BMW 

Поблизу селища Маневичі, що на 
Волині, вздовж автомобільної траси 
Луцьк–Любешів, лісівники відкрили 
новий рекреаційний пункт «Сосно-
вий бір». 

Відпочинок у лісі — це здорово 
й затишно, особливо у теплу літню 
пору. Але він має бути комфортним 
і максимально безпечним — при-
чому це стосується як відпочиваль-
ників, так і власне лісу. Особливої 
актуальності ця тема набуває під час 
пожежонебезпечного періоду. Тому 
волинські лісівники досить багато 
уваги приділяють створенню рекре-
аційних пунктів. 

У новому рекреаційному пункті 
«Сосновий бір» є зручні дерев’яні 
столи й лави, сім затишних бесідок 
різних форм та розмірів, викладені 
гарні доріжки. Лісівники подбали 
ще й про те, аби до зони відпочин-
ку був зручний під’їзд і можливість 
припаркувати авто. 

На відведених для розпален-
ня багаття майданчиках вмуровані 
мангали, які додадуть не тільки за-

тишку, а й романтики. Крім того, 
спеціально облаштовані місця для 
розведення вогню — це зручно для 
людей і водночас безпечно для лісо-
вих насаджень. 

Подбали господарі лісу і про 
найменших своїх гостей — встано-
вили дитячі майданчики з гойдал-
ками та пісочницею. Це допоможе 
повноцінно відпочити і дорослим, і 
малим. 

На території рекреаційного 
пункту встановлений стенд із на-
гадуванням відпочивальникам про 
правила поведінки в лісі, про без-
печне поводження з вогнем та від-

повідальність за порушення лісово-
го законодавства. Для запобігання 
засміченню лісових масивів обла-
штовані спеціальні місця для збору 
сміття. 

Господарі лісу вкотре просять 
відвідувачів рекреаційних пунктів 
не смітити, поважати їхню працю, 
цінувати створене — не ламати 
збудованих дерев’яних споруд, не 
псувати їх написами. Адже кожен 
приходить відпочивати не востаннє, 
тож варто подбати, щоб і наступно-
го разу в місці відпочинку було за-
тишно й приємно. 

Прес-служба Волинського 
обласного управління лісового та 

мисливського господарства 

«Сосновий бір» запрошує 
на відпочинок
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Понеділок, 29 червня

06:00 Х/ф «Міміно» 
06:35 Х/ф «Мужики!» 
08:30 «ТСН-Тиждень»
10:00 Х/ф «Справжній Гарфілд» 


11:25 Х/ф «Гарфілд 2» 
13:00 Х/ф «Елвін і бурундуки 

- 3» 
14:40 Х/ф «Ліга видатних 

джентльменів»
16:45 Х/ф «Скарби нації» 
19:30 ТСН: «Телевізійна служба 

новин»
20:15 Х/ф «Скарби нації: Книга 

таємниць»
22:30 Х/ф «Учень чаклуна» 
00:50 Х/ф «Три богатирі» 
02:30 Х/ф «Моє нове життя» 

06:30 Мультфільм
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00 

Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 

з ІНТЕРом»
09:20 Х/ф «Погана сусідка»
11:20, 12:25 Д/с «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
12:00, 14:00, 16:00, 17:40 

«Новини»
12:40 «Судові справи»
13:50, 14:20 «Сімейний суд»
15:20, 16:15 «Жди меня»
18:00 «Стосується кожного»
20:00, 03:55 «Подробиці»
21:00, 04:45 Т/с «Доярка з Хаца-

петівки 2»
23:50 Т/с «Перше кохання» 
01:25 Т/с «Зцілення любов’ю»
03:35 Д/с «Легенди бандитської 

Одеси»

06:05 Т/с «Адвокат» 
07:00, 15:00, 19:00, 01:40 Події
07:15 Т/с «Догори дригом» 
11:00 Т/с «Зведена сестра» 
15:15 Т/с «Відбиток кохання» 
19:45, 02:30 Токшоу «Говорить 

Україна»
21:00 Т/с «Щасливий квиток» 
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Мачете вбиває» 
04:30 Реальна містика

06:00 «Богині ефіру»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:10 «Мультфільми» 
09:40, 16:00 «Файна Юкрайна»
10:40 Т/с «Всі жінки - відьми» 
14:10 «Орел і Решка»
15:00, 20:00 «Орел і Решка. На 

краю світу»
17:10 «Звана вечеря»
19:10 «Орел і Решка. Шопінг»
21:00 «КВН на БІС»
22:00 Х/ф «План гри» 
00:10 Х/ф «Легенда танцюючого 

ніндзя» 
01:45 Х/ф «Убивчо красива» 
03:10 «Нічне життя»

05:45 Т/с «Комісар Мегре»
06:30, 07:40, 09:30 Мультфільм 

СРСР
07:10, 09:00 «Top shop»
10:35, 00:30 Криве дзеркало
11:30, 23:05 Бенефіс
13:00 Х/ф «Дівчина з гітарою»
14:30 Х/ф «Пісні моря»
15:55 Т/с «Чотири танкісти і 

собака»
01:25 «Своя роль»
02:30 Кіноляпи
03:35 Саундтреки
04:35 Кінотрейлери

06:10 У пошуках істини
06:55, 16:00 «Все буде добре!»
08:55 «Зіркове життя. Зіркові 

усиновлення»
10:00 «Зіркове життя. Зіркові 

трагедії»
10:55 Х/ф «Зимовий сон» 
13:05, 20:00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
18:40 Т/с «Коли ми вдома» 
21:00 «Містичні історії-3 з Павлом 

Костіциним»
22:35 «Вагітна у 16»
23:45 «Доньки-матері»
00:50 «Один за всіх»
01:50 Х/ф «Чисте небо» 
03:35 Нічний ефір

05:20 Служба розшуку дітей
05:25 М/с «Скубі-Ду: Корпорація 

«Загадка»
06:10, 19:25 Надзвичайні новини
06:55, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 

21:05 Факти
09:15 Х/ф «Мисливці за приви-

дами»
11:25, 13:10 Х/ф «Мисливці за 

привидами-2»
13:45, 16:20 Х/ф «Золото дурнів»
16:30 Х/ф «Сахара»
20:20 Дістало!
21:30 Свобода слова
00:20 Х/ф «Інструкції не до-

даються»
02:25 Т/с «Неправдива гра»
03:50 Вражаючі сюжети про 

роботу поліції

06:05, 13:00, 18:45 Comedy Club
06:30 ПРОБУДДИСЬ
07:15, 18:10 «СЫШЫШЬ-ШОУ»
09:30 Х/ф «К-911»
11:05 Х/ф «К-9 III: Частные 

детективы»
13:50 Как закалялся стайл - 
14:50 Т/с «Универ»
16:45, 20:30 Т/с «Универ. Новая 

общага»
17:45 Т/с «Маслюки»
19:35 Comedy Woman
22:20 Т/с «Бруклин 9-9»
23:15 Т/с «Время призраков»
00:10, 03:50 Мамахохотала шоу
01:50 «ГАРАЖ»

06:15, 07:50, 07:55, 10:50 Kids 
Time

06:17 М/с «Скубі Ду: Корпорація 
загадка»

07:52 М/с «Барбоскіни»
08:00 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
08:20 М/с «Том і Джеррі»
10:52 Х/ф «Діти шпигунів»
12:35 Х/ф «Діти шпигунів: Кінець 

гри»
14:00 Х/ф «Діти шпигунів 4D»
15:45 Х/ф «Патріот»
19:00 Ревізор
21:35 Ревізор Чорнобиль
22:35 Страсті за Ревізором
00:20 ППШ-2
02:10 Служба розшуку дітей
02:15 Половинки
03:50 Зона ночі

06:00 Скарб.UA
06:40 Бандитський Київ
07:40 Д/ф «Великі українці»
08:30 У пошуках істини
10:10 За лаштунками
12:00, 22:30 Екстремальний світ
13:00 Невідомий Китай
16:00 У пошуках пригод
18:50 Містична Україна
20:30 Мегаспоруди
23:30 Покер
00:20 Несподівані злочинці
01:20 Іграшки для дорослих

05:40 Х/ф «Собака на сіні» 
08:05 «Правда життя». Гаряча 

відпустка
08:35 «Агенти впливу»
09:30 «Велика різниця по-

українськи»
11:20 Х/ф «Усе як слід!»
13:15 Х/ф «Кохання та інші об-

ставини»
15:10 Т/с «Три товариші»
19:00, 21:30, 02:00, 03:55 «Свідок»
19:30 Т/с «Я - охоронець»
22:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 9»
23:45 Т/с «Елементарно» 
00:40 Т/с «Мертва зона» 
02:30 Х/ф «Експеримент «Карно-

завр» 
04:25 «Випадковий свідок»
04:50 «Речовий доказ»

06:00 Байдиківка
06:50 М/с «Машині казки» 
07:15 М/с «Шоу Гарфілда» 
07:40 М/с «Ча´інгтон» 
08:00 Мульт MX 
10:05 М/с «Смурфіки» 
11:00 М/ф «Як козаки...» 
12:50 М/ф «Чарівний горох» 
13:00 М/с «Пригоди Котигорошка 

та його друзів» 
14:00 Казки У
18:00 Х/ф «Люди в чорному 2» 
19:45 Х/ф «Правдива брехня» 
22:20 Х/ф «Не погрожуй Півден-

ному Центру, попиваючи 
сік у чорному кварталі» 

00:00 Х/ф «Все про Стіва» 
01:40 ТЕТ-Інтернет
02:55 Теорія зради
04:25 У ТЕТа тато!

06:10 Кулінарний технікум
06:30 Телеторгівля
07:30, 11:00 Квадратний метр
08:50, 11:40 Жіноча форма
09:45, 22:55 Ульотні тварини
12:35 Квартирне питання
15:30 Удачний проект
17:00 Навколо світу
18:00 Мультфільми 
18:20 Х/ф «Вечір» 
20:30 Моя правда
22:00 Д/с «Зіркові історії»
00:15 Дивовижний дизайн
01:25 Колір Ночі

06:05, 00:25 Від першої особи
06:35, 07:15, 08:00, 08:50 Спорт
06:45 Вертикаль влади
07:20 Ера будівництва
07:35, 00:05 На слуху
08:15 Гумористичний клуб «Зо-

лотий гусак»
09:00 Вічне
09:20, 13:35 Т/с «Таємниця старо-

го мосту»
11:35 Утеодин з Майклом Щуром
12:10, 19:35 Перша студія
12:30 Ексклюзивне інтерв’ю 

Л.Плюща
12:50 Вікно в Америку
16:00 Д/ф «Василь Симоненко. 

Тиша і грім»
16:35 Благодійний вечір Ніни Мат-

вієнко «Ми єдині, і Україна у 
нас одна»

18:30 Перша шпальта
19:00 Дорогі депутати
20:00 Хто нас «розвів»?
21:00 Новини
21:40 З перших вуст

21:50 Подорожні
23:00 День Янгола
01:20 Віра. Надія. Любов
02:20 Європейські ігри. Церемонія 

закриття

06:00 Мультфільми
06:35 «Нове Шалене відео по-

українськи»
07:05 Д/ф «Автоентузіасти»
08:40 Х/ф «Навколо Світу за 80 

днів»
14:25 «Вайпаут»
16:45 Х/ф «Подвійні непри-

ємності»
18:35 Х/ф «Слідопит»
20:20 Т/с «Перевізник-2»
21:20 Т/с «Секта»
00:20 Х/ф «Супертанкер»
02:10 Х/ф «Карпатське золото»

Волинянин 4 роки проведе 
за ґратами за зберігання 
наркотиків 
Чоловік зберігав наркотичне зілля в гаражі. Затри-
мали його «на гарячому». Загалом зловмисник збув 
235 грамів макової соломки. Крім того, правоохо-
ронці виявили та вилучили речовину рослинного 
походження, яка, згідно з висновком експертизи, є 
маковою соломкою, маса якої становить 663 грами, 
повідомили у волинській міліції. 

Міський голова закликає лучан 
розрахуватися за тепло і гарячу воду 

В ході оперативної наради Ми-
кола Романюк звернув увагу на 

питання відсутності гарячої води у 
місті. 

За його словами, міська вла-
да працює над вирішенням цього 
питання, зараз ведуться відпо-
відні перемовини, обговорюєть-
ся питання реструктуризації за-
боргованості ДКП «Луцьктепло». 

Одначе мешканці Луцька бор-
гують підприємству більше 
30 мільйонів гривень за надані 
послуги. 

Міський голова закликав лу-
чан погасити заборгованість. Той, 
хто не має змоги платити за гарячу 
воду й опалення, може оформити 
субсидію. 

Про це розповіли у Держпри-
кордонслужбі. 

Близько трьох тисяч пачок си-
гарет виявили та вилучили мину-
лої неділі прикордонники спільно 
з представниками митниці у пунк-
тах пропуску «Ягодин», «Устилуг» 
та «Дякове», що на заході держав-
ного рубежу України. 

Четверо громадян України та 
громадянин Румунії намагалися 

перемістити цигарки через кордон, 
приховавши їх у конструктивних 
особливостях вантажівки DAF, 
мікроавтобуса «Мерседес», легко-
виків «Ніссан», «Фольксваген» і 
BMW. Причому через приховані 
під обшивкою дверцят 500 пачок 
сигарет у громадянина України 
BMW 2002 року випуску, яке оці-
нили у понад 340 тисяч гривень, 
вилучили. 

Грабіжники забрали із храму 
Євангеліє та церковне начиння.
Подія сталась у ніч на 19 черв-

ня. У Горохівський РВ УМВС Укра-
їни у Волинській області надій-
шло повідомлення про крадіжку 
з церкви у селі Журавники, поін-
формували у міліції. 

Правоохоронці з’ясували: зло-
дії проникли у Свято-Дмитрів-
ський храм шляхом пошкодження 
вікна, розігнувши металеві ґрати. 
Зловмисники викрали напрестоль-
не Євангеліє 1892 року, дарохра-
нильницю, срібну чашу та срібного 
престольного хреста. З місця по-
дії міліціонери вилучили відбитки 
пальців та слід взуття. 

За вказаним фактом розпочато 
кримінальне провадження за ч. 3 
ст. 185 (Крадіжка) Кримінального 
кодексу України. Проводяться захо-
ди щодо встановлення осіб, причет-
них до вчинення правопорушення.


