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Волинських волонтерів 
нагородили орденами 
Указом Президента 25 жінок-волонтерок нагоро-
джено орденом княгині Ольги III ступеня, серед 
них і волинянка, активна учасниця волонтер-
ського руху, засновниця громадської організації 
«Волонтерська сотня «Доброволя», координатор 
Ковельського центру допомоги 51-й ОМБр — 
Наталія Попова. Також високу державну нагоро-
ду — орден «За заслуги» ІІІ ступеня — одержав 
волинський волонтер Валерій Курстак. 

Nestle й надалі 
працюватиме 
на теренах 
Волинської області

Минулого тижня у залі засідань 
Центру надання адміністративних 
послуг міста Луцька відбулася пре-
зентація перших електронних адмі-
ністративних послуг і було підпи-
сано Меморандум про співпрацю 
щодо інформаційної взаємодії між 
Волинською обласною державною 
адміністрацією, Луцькою міською 
радою, обласним управлінням Дер-
жавної міграційної служби України, 
Головним управлінням Держзема-
гентства й управлінням державної 
архітектурно-будівельної інспекції 
в області. 

Голова обласної державної адмі-
ністрації Володимир Гунчик заува-
жив, що організатори проекту дов-
го йшли до цього рішення. Це дуже 
серйозний проект, адже процес де-
централізації влади неможливий без 
прозорості надання адміністратив-
них послуг. «У Луцьку один із кра-
щих Центрів надання адміністра-
тивних послуг, тому впровадження 
цієї системи починаємо з Луцького 
ЦНАПу. Хочу щоб співпраця, яка 
починається в обласному центрі, 
була активно впроваджена в райо-
нах», — сказав голова ОДА. 

Луцький міський голова Мико-
ла Романюк зазначив: «Я радий, що 
новітні технології запроваджуються 
у Центрі надання адміністративних 
послуг міста Луцька. Електронні по-
слуги матимуть особливий попит у 
представників малого та середньо-
го бізнесу, адже щодня до Центру 
надання адміністративних послуг 
звертається 400–900 людей». 

До системи електронної вери-
фікації BankID на сьогодні підклю-
чені шість банків: «ПриватБанк», 
«Ощадбанк», «Фідобанк», «Діамант-
банк», PlatinumBank, «Банк Ми-
хайлівський». Громадяни–клієнти 
цих банків проходять електронну 
верифікацію у спосіб, визначений 
вказаними фінустановами, а Портал 
адміністративних послуг м. Луцька 
отримує прізвище, ім’я, по батькові 

особи, яка звертається у ЦНАП.
Перші електронні адміністра-

тивні послуги у ЦНАПі демонстру-
вали заступник керівника апарату 
— начальник організаційного відді-
лу апарату облдержадміністрації Ро-
ман Матвійчук та заступник дирек-
тора департаменту «Центр надання 
адміністративних послуг м. Луцька» 
Луцької міської ради Тетяна Нечи-
поренко. 

Взаємодія ЦНАПу з фізичними 
або юридичними особами буде орга-
нізована так: 

- фізичні або юридичні особи 
подають через Портал адміністра-
тивних послуг м. Луцька (ap.lutsk.ua, 
розділ «Онлайн-послуги») докумен-
ти в електронному вигляді; 

- адміністратори ЦНАПу отри-
мують ці документи і надсилають їх 
через електронний документообіг 
суб’єктам надання адмінпослуг, які 
теж через електронний документо-
обіг повертають результат надан-
ня адмінпослуги, підписаний ЕЦП 
(електронний цифровий підпис).

На першому етапі у ЦНАП 
м. Луцька передаватимуться і па-
перові примірники–результати на-

дання адмінпослуги. Громадянам 
повідомлятиметься про два варіан-
ти отримання результатів надання 
адмінпослуг: електронний і паперо-
вий. 

Наступні кроки: 
- адміністратори ЦНАПу отри-

мують електронні результати надан-
ня адмінпослуги і спрямовують їх на 
Портал;

- громадяни через «особистий 
кабінет» Порталу одержують ре-
зультати надання адмінпослуги 
(електронний документ із ЕЦП) та 
паперовий примірник — у ЦНАПі. 

Громадянам, які отримувати-
муть паперові результати надання 
адмінпослуг, необхідно буде лише 
один раз прийти у ЦНАП. 

Через Портал адміністративних 
послуг м. Луцька на першому етапі 
надаватимуться такі електронні по-
слуги: 

- видача архівних довідок, копій, 
витягів;

- видача копії рішення міської 
ради, витягу з протоколу сесії місь-
кої ради, витягу з протоколу засідан-
ня постійної комісії міської ради;

- видача витягу з технічної до-
кументації про нормативну грошову 
оцінку земельної ділянки;

- видача довідки щодо реєстра-
ції/зняття з реєстрації місця прожи-
вання фізичної особи.

Процес надання і використання 
результатів електронних адміністра-
тивних послуг складається із трьох 
частин: 

- Подання фізичною або юри-
дичною особою документів у елек-
тронному вигляді. При цьому за-
стосовуються електронні цифрові 
підписи (для юридичних осіб) та 
система електронної верифікації 
BankID (для фізичних осіб).

- Отримання фізичною або юри-
дичною особою електронних доку-
ментів (результату надання адміні-
стративних послуг). Ці документи 
будуть підписані електронними 
цифровими підписами суб’єктів на-
дання адміністративних послуг. 

- Використання електронних до-
кументів при отриманні інших адмі-
ністративних послуг. 

У Луцьку презентували перші електронні 
адміністративні послуги 

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

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 6 липня
06:45, 07:10, 07:45, 08:10, 08:45, 

09:10 «Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45, 

19:30, 23:15 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»

07:35, 08:35 «Маша і ведмідь» 
09:40 «Чотири весілля»
11:00, 12:20 Т/с «Асі» 
13:20 «Ворожка»
14:20 «Сліпа»
14:55 «Не бреши мені»
15:50 «Сімейні мелодрами - 5»
17:10 Т/с «Чорна троянда» 
20:15 Т/с «Свати - 4» 
21:20 Т/с «Скліфосовський 3» 
23:35 «Мінкульт»
00:05 Х/ф «Таємне життя бджіл» 


02:05 Т/с «Терпкий смак кохан-

ня» 
02:50 «Територія обману»

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

12:00, 14:00, 16:00 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 

з ІНТЕРом»
09:20 Х/ф «Тариф «Щаслива 

родина»
11:10 Д/с «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським»
12:25 «Судові справи»
13:25, 14:20 «Сімейний суд»
15:20, 16:15 «Жди меня»
17:40 «Новини»
18:00 «Стосується кожного»
20:00, 04:40 «Подробиці»
21:00 Т/с «Доярка з Хацапетів-

ки 3»
22:50 Т/с «Перше кохання»
00:40 Т/с «Зцілення любов’ю»
02:25 Т/с «Наложниця» 

06:50, 07:10, 08:10 Ранок з 
Україною

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

09:15 Реальна містика
10:00 Т/с «Життя розсудить» 
13:45, 15:30 Т/с «Адвокат» 
18:00 Т/с «Королева гри» 
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Просте життя» 
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Смертельні пере-

гони» 
01:40 Профілактика передаваль-

ного устаткування

06:00 «Богині ефіру»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:10 «Мультфільми» 
09:40, 16:00 «Фай на 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. Курортний 

сезон»
21:00 «КВН на БІС»
22:00 Х/ф «Волохатий тато» 
23:50 Х/ф «Хороший хлопець» 
01:30 Х/ф «Великий примарний 

порятунок» 
02:50 «Нічне життя»

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

СРСР
07:10, 09:00 «Top shop»
11:00 Жарт за жартом
11:45 Невідома версія
12:35 Х/ф «Ти є...»
14:20, 19:45 Т/с «Комісар Рекс»
16:00, 21:25 Т/с «Пуаро Агати 

Кристі»
17:50 Х/ф «Мій лагідний і ніжний 

звір»
23:20 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
01:10 Своя роль
02:15 Кіноляпи
03:30 Саундтреки
04:45 Кінотрейлери

06:15, 16:00 «Все буде добре!»
08:00 «Зіркове життя. Самотність 

перших красунь - 2»
09:05 «Зіркове життя. Прокляття 

Майстра та Маргарити»
10:00 «Зіркове життя. Перемогти 

рак»
11:00 Х/ф «Кольє для Снігової 

Баби» 
12:50 «Хата на тата»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
18:40 Т/с «Коли ми вдома» 
20:00 «Слідство ведуть екстра-

сенси»
21:00 «Містичні історії-3 з Павлом 

Костіциним»
22:35 «Вагітна у 16»
23:45 «Доньки-матері»
00:40 «Один за всіх»
01:30 Х/ф «Давній знайомий» 
03:00 «Найкраще на ТБ»
03:05 Нічний ефір

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

«Загадка»
06:05, 19:25 Надзвичайні новини
06:50, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 

21:05 Факти
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
09:55 Т/с «Батл Крік»
12:35, 13:10 Паралельний світ
13:50 Провокатор
14:40, 16:20 Х/ф «Медальйон»
16:50 Х/ф «Пароль «Риба-меч»
20:20 Дістало!
21:30 Свобода слова
00:20 Х/ф «Кобра» 
01:55 Т/с «Неправдива гра»
03:20 Т/с «Досягни мети»

06:05, 12:40, 18:40 Comedy Club
06:30 ПРОБУДДИСЬ
07:10, 18:00 Ситком «СЫШЫШ-

ШОУ» 
09:25 «Разрушители мифов»
11:40 «Раздолбаи»
13:40 Как закалялся стайл 
14:40 Т/с «Универ» 
16:40, 20:40 Т/с «Универ. Новая 

общага» 
17:40 Т/с «Маслюки» 
19:40 Comedy Woman
22:30 Т/с «Бруклин 9-9» 
23:20 Т/с «Время призраков» 
00:10 Мамахохотала шоу
01:00 Раздолбаи
01:30 ПРОФИЛАКТИКА

06:05 Kids Time
06:07 М/с «Скубі Ду: Корпорація 

загадка»
07:45 М/с «Барбоскіни»
07:52 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
08:15 М/с «Історії Тома і Джеррі»
10:17 Т/с «Татусеві дочки»
15:25 Х/ф «Великий тато»
17:05 Х/ф «Багатій Річчі»
19:00 Ревізор
21:15 Страсті за Ревізором
23:05 ППШ-2
01:05 Служба розшуку дітей
01:10 Х/ф «Оце любов» 
02:40 Т/с «Таємне коло» 
03:25 Зона ночі

06:00, 16:50 У пошуках істини
06:50, 16:00 Правила життя
07:40, 17:40 Містична Україна
08:30, 18:30 Секретні території
09:20, 19:20 У пошуках пригод
10:10 Спокуса: райські птахи
11:10, 13:40 Мисливець та жертва
12:00, 21:40 Шукачі неприєм-

ностей
12:50 Путівка до пекла
14:30, 20:40 Скарби зі сховищ
15:30, 20:10 Наука
22:30 Народжені мусонами
23:30 Покер
00:20 Несподівані злочинці
01:20 Бандитський Київ

04:50 Х/ф «Пробач» 
06:10 Х/ф «Бідний, бідний 

Павло»
08:05 «Правда життя». Діти
08:35 «Агенти впливу»
09:30 «Велика різниця по-

українськи»
11:20 Х/ф «Розумники» 
13:10 Т/с «Криміналісти: мислити 

як злочинець - 8»
14:55 Т/с «Сліди апостолів»
19:00, 21:30, 02:00, 04:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Охоронець - 3»
22:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 9»
23:45 Т/с «Елементарно» 
00:40 Т/с «Мертва зона» 
02:30 Х/ф «Мешканці підземел-

ля» 
04:30 «Речовий доказ»

06:00 Малята-твійнята
06:20 М/с «Вперед, Діє´о, вперед!» 


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» 
10:35 М/с «Качині історії» 
11:00 Т/с «Маленькі таємниці» 
12:50 Повне перевтілення. Дім за 

тиждень
14:35 Панянка-селянка
15:35 Дамочки рулять
16:05, 20:00 Віталька
17:00, 21:00 Країна У
18:00, 19:00 Т/с «Кухня» 
18:30, 19:30 Т/с «Світлофор» 
22:00 Т/с «Ангел або Демон» 
23:00 Т/с «Помста» 
00:00 Х/ф «Із пекла» 
02:00 ТЕТ-Інтернет
02:50 Теорія зради
04:20 У ТЕТа тато!

06:10 Кулінарний технікум
06:30 Телеторгівля
07:30, 15:00 Квадратний метр
08:50 Ульотні тварини
09:10 Мультфільми 
10:00 Школа доктора Комаров-

ського
11:20, 18:05 Жіноча форма
13:10 Т/с «Тетянин день» 
14:00, 21:50 Зіркове життя
16:10 Квартирне питання
19:00 Гардероб навиліт
20:00, 22:45 Шлюб без жертв
21:00, 23:45 Зайві 10 років
00:40 Телефон довіри
01:25 Колір Ночі

06:00, 07:00, 08:00, 18:30, 21:00, 
02:20 Новини

06:10, 07:10 АгроЕра
06:15, 08:25 Від першої особи
06:45, 07:15, 08:15 Спорт
07:25 Ера будівництва
07:30, 23:15 На слуху
09:00 ПЕРШОГО КАНАЛУ
15:00 Вікно в Америку
16:00 Утеодин з Майклом Щуром
16:35 Х/ф «Дівчисько»
18:15 Час-Ч
19:00 Дорогі депутати
19:30 Перша шпальта
20:00, 01:20 Про головне
21:40 З перших вуст
21:50 Подорожні
23:00, 00:00 Підсумки
00:15 Домашня скарбничка
02:45 Телевистава «Лючія де 

Ламмермур»
04:10 Д/ф «Я за все вдячний долі. 

Олексій Богданович»

06:00 Мультфільми
06:30 «Нове Шалене відео по-

українськи»
07:00 Т/с «Пригоди Мерліна-3»
09:00 Т/с «Атлантида»
12:00 Х/ф «Природжений 

гонщик»
14:10 «Вайпаут»
16:30 «Top Gear»
17:30, 19:00 «ДжеДАІ»
18:30, 23:30 Новини «Спецкор»
19:20 «Секретні матеріали»
20:20 Т/с «Перевізник»
21:20 Х/ф «Віддача»
00:00 Т/с «Секта»
02:00 Х/ф «Постріл у труні»

У Луцьку один із кращих 
Центрів надання адміні-
стративних послуг, тому 
впровадження цієї систе-
ми починаємо з Луцького 
ЦНАПу

Пасажирів перевозив 
нетверезий водій
Інспектори ДПС ВДАІ з обслуговування м. Луцька 
під час проведення операції «Автобус-2015» для 
перевірки зупинили маршрутку «Богдан», за кермом 
якої перебував 50-річний житель обласного центру. 
Правоохоронці встановили, що водій перевозив па-
сажирів, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. 
У результаті на чоловіка складено адміністративний 
протокол за ст. 130 КУпАП. 

На Волині побував директор 
Nestle в Україні та Молдові 

Ансгар Борнеман. У контексті 
розмови голова Луцької рай-
держадміністрації Ігор Ярмоль-
ський зауважив, що подальша ді-
яльність компанії є надзвичайно 
важливою для розвитку області, 
адже це не лише нові технології 
та високої якості продукція, але 
й додаткові робочі місця для во-
линян. 

За його словами, компанія 
Nestle зарекомендувала себе як 
соціально відповідальне підпри-
ємство, яке добросовісно спла-
чує податки й інвестує у розви-
ток волинського села. Оскільки 
зараз на теренах Луцького райо-
ну розробляється надзвичайно 
важливий екологічний проект 
— будівництво очисних споруд, 
Ігор Петрович висловив споді-
вання, що компанія допоможе в 
його реалізації. 

Своєю чергою директор де-
партаменту агропромислового 
розвитку облдержадміністрації 
Юрій Горбенко зазначив: во-
линські аграрії готові постачати 
овочеву продукцію на підприєм-
ство, аби лишень були відповідні 
замовлення. 

Відтак керівний директор 
Nestle в Україні та Молдові по-
дякував обласному керівництву 
за розуміння та відкритість і на-
голосив, що компанія в подаль-
шому продовжуватиме свою 
діяльність на теренах краю та 
сконцентрує увагу на кількох 
основних напрямах: будівни-
цтві очисних споруд; співпраці 
з місцевими навчальними за-
кладами, націленій на здорове 
харчування дітей, споживання 
продукції локального виробни-
цтва; високому стандарті якості 
сировини.


