На реконструкцію Луцького
військового госпіталю
виділено 10 тисяч гривень
Благодійний фонд «Волинь-2014» перерахував 10
тисяч гривень на проведення ремонтних робіт у
Луцькому військовому гарнізонному госпіталі. У цій
медичній установі вирішили створити бактеріологічну лабораторію. У зв’язку з цим роблять реконструкцію деяких кабінетів, що розташовані на першому
поверсі.
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Волинянин хотів продати
гранатомет

У стільки разів транзит українських вантажівок Росією перевищує транзит російських фур Україною. Такі результати аналізу
статистики в’їзду та виїзду на/з території
України транзитних вантажних авто оприлюднили в Міністерстві інфраструктури.

СБУ на Волині в лютому 2015 року затримала волинянина, який намагався в одному з районних
центрів області незаконно продати гранатомет
«РПГ-26». Проведено досудове розслідування
за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Нововолинським міським судом зловмисника
визнано винним та засуджено до чотирьох років
позбавлення волі з випробувальним терміном у
два роки, інформує прес-служба УСБУ у Волинській області.
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Події

Рівень захворюваності на грип на Волині є
нижчим від епідеміологічного порогу

С

Ремонт дороги «Львів–Радехів–
Луцьк» продовжиться
Незабаром розпочнеться ремонт
15,3 кілометрів дороги «Львів–Радехів–Луцьк». Уже проведені відкриті тендерні торги на поточний
ремонт на дві ділянки дороги з
восьми, протяжність яких складає
5,4 км та 9,9 км. Зокрема, відкриття
тендерних пропозицій відбулося
16 лютого цього року. Ще на шість
лотів підготовлені матеріали. Відкриття цих тендерних пропозицій
відбудеться 5 квітня 2016 року.
Як повідомив заступник начальника Служби автомобільних доріг
в області Михайло Кінах, уже виготовлена проектно-кошторисна документація на дорогу протяжністю
60,9 км, яка розділена на 8 ділянок
поточного ремонту. Вартість проектних робіт складає 1 млн 365 тис.
грн. Профінансовано лише обсяги
виконаних робіт двох ділянок на
суму 268 тис. грн. Подана заявка на
фінансування робіт на виготовлення проектно-кошторисної документації на суму ще 1 млн 127 тис. грн.

Також виготовлена тендерна документація на вісім ділянок дороги, на
дві з яких вже проведені торги. Тож
найближчим часом розпочнуться
роботи з ремонту зазначених ділянок.
— Роботу розпочинаємо від
адміністративного кордону Волинської та Львівської областей, проходимо повністю всю територію, включаючи місто Горохів, та завершуємо
селом Скобелка Горохівського району, — зазначив голова облдержадміністрації Володимир Гунчик. Це буде
перший етап.
Наступним етапом буде ремонт
найбільш пошкодженої частини
дороги в районі села Вільхівка Горохівського району. А вже за результатами проведення наступних
тендерів, об’єднавши ці дві ділянки,
розпочнеться ремонт робіт у напрямку міста Луцька.
Також Михайло Кінах відзначив,
що загалом кошторисна вартість поточного ремонту дороги протяжністю 60,9 км становить понад 400 млн

грн. І для його виконання необхідно
виготовити та вкласти більше 200
тис. тонн гарячої асфальтно-бетонної суміші, не кажучи про щебеневу продукцію на вирівнювання
покриття тротуарів, посадочних
майданчиків та ін. Проектом передбачено в межах населених пунктів
влаштувати освітлення довжиною
10 км та бар’єрне огородження —
близько 8 км.
Як зазначив Володимир Гунчик,
це не просто ремонт покриття, а
повний інфраструктурний проект,
який передбачає освітлення, оформлення узбіч, зупинок, встановлення
розмітки та знаків тощо. Кошти будуть залучатись не тільки з Державного бюджету, а й з місцевих, зокрема на оформлення зупинок.
На завершення голова облдержадміністрації нагадав про створення робочої групи контролю, яка буде
відслідковувати та контролювати
якість виконання робіт для забезпечення їхньої прозорості.

таном на 26 лютого 2016 року
спостерігається зниження рівня захворюваності на грип та ГРВІ
серед населення області. Зокрема,
рівень є нижчим від епідеміологічного порогу на один відсоток. Про
епідеміологічну ситуацію щодо
грипу в області проінформувала
заступник голови облдержадміністрації Світлана Мишковець під
час оперативної наради в голови
облдержадміністрації.
Кількість «тяжких» випадків
ГРВІ протягом останнього тижня
зменшилась на 40%, а кількість
пневмоній — на 42%. Число госпіталізованих хворих зменшилося
на 38%, у тому числі дітей — на
30%.
Так, із інформації Світлани
Євтихіївни стало відомо, що з по-

Благодійний фонд «Волинь-2014» виділив
50 тисяч гривень на лікування Сергія
Федотова

Чоловік приховав наркотики в кишені куртки

Ч

ерез митний пост «Доманове»
чоловік намагався перемістити
згорток із речовиною рослинного
походження темно-зеленого кольору. Українець задекларував для перетину кордону смугу спрощеного
руху «зелений коридор», чим заявив
про відсутність будь-яких товарів,
які підлягають обов’язковому де-

кларуванню та оподаткуванню або
які належать до категорії товарів, на
переміщення котрих через митний
кордон України встановлені заборони чи обмеження. Однак пильність
працівників Волинської митниці
ДФС завадила незаконному вивезенню наркотичних речовин, які порушник приховав у правій кишені

куртки.
У діях громадянина вбачається
правопорушення, що містять ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст.
305 КК України. Повідомлення про
цей факт спрямовано до правоохоронних органів у Волинській області, інформує прес-служба ГУ ДФС у
Волинській області.

чатку епідсезону, від 28 листопада 2015 р. по 26 лютого 2016 р., в
області зареєстровано майже 130
тисяч хворих на грип та ГРВІ, що
означає — перехворіло 12,2% населення області. Із загальної кількості хворих понад 60 % — це діти
віком до 16 років. Тобто перехворіло 31% дитячого населення. За цей
же період було госпіталізовано
4 500 хворих.
На цей час поновлена робота в
усіх навчальних закладах. Загалом,
за словами Світлани Мишковець,
обмежувальні заходи застосовувались у 641-му навчальному закладі
області. Але, незважаючи на те, що
епідемпоріг знизився, продовжуються епідеміологічно-санітарні
профілактичні заходи.

Б

лагодійний
фонд
«Волинь-2014» за сприяння свого
фундатора, керівника підприємства «SKF-Україна» Володимира

Цибульського, передав на лікування бійця 51-ої бригади лучанина
Сергія Федотова першу частину
фінансової допомоги в розмірі 50
тисяч гривень.
Боєць отримав важкі поранення ноги під час виходу з оточення
під Іловайськом. Відтоді переніс
20 операцій, однак позитивного
результату вони не дали. Черговий шанс стати на ноги Сергій
може отримати в Ізраїлі. В одній
із клінік цієї країни йому обіцяють зробити операцію, після якої
хлопець зможе нормально ходити.
Однак для цього потрібна велика
сума грошей. Тільки обстеження
коштує 5 тисяч доларів, а операція
— 50 тисяч.
Родина Сергія звертається до
всіх громадян з проханням допомогти.
Реквізити: картка «ПриватБанку» № 5168742025465851 (Федотов
Сергій Анатолійович).
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ІНТЕР

06:20 «ТСН-Тиждень»
07:50 «Міняю жінку - 2»
12:00, 13:05 «Сімейні мелодрами
- 5»
12:55 «10 хвилин з прем’єрміністром»
15:00 Т/с «Величне століття.
Роксолана - 2» 
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:30 «Секретные материалы
- 2016»
21:00 Т/с «Хазяйка» 
22:00 Х/ф «Кохання у великому
місті - 3»
23:45 Х/ф «Божевільне весілля»

01:30 Х/ф «Помста немовляті» 
02:45 «Шість кадрів»

05:55 «10 хвилин з Прем’єрміністром»
06:05 «Подробиці тижня»
07:35 Д/ф «Два Миронова»
08:30 Х/ф «Діамантова рука»
10:30, 12:25 Х/ф «Найчарівніша
та найпривабливіша»
12:00, 14:00, 16:00, 17:40 Новини
12:40, 14:20 Х/ф «Її серце»
15:05, 16:15 «Жди меня»
18:05 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Запитайте в осені»
22:40, 03:30 Т/с «Шлюб за заповітом 2: Повернення
Сандри» 
00:35 Т/с «Так далеко, так
близько» 

НОВИЙ КАНАЛ
03:00 Т/с «Віолета»
03:50 Зона ночі
06:10, 08:20 Kids Time
06:12 М/с «Губка Боб - Прямокутні
Штани»
08:22 Т/с «Бібліотекарі» 
17:00 Х/ф «Великий»
19:00 Ревізор
21:55 Страсті за ревізором
00:15 Х/ф «Убити Білла» 
02:20 Х/ф «Аладдын і смертельна
лампа» 

МЕГА
06:00 Д/ф «Прокляття відьом»
06:50 Д/ф «Жертви краси»
07:40 Паралельний світ
09:20 Містична Україна
11:00 Україна: забута історія
11:50, 20:50 Жінки, які змінили світ
12:40 Жаклін Кеннеді
13:30 Підводний рай
16:10 Неймовірні парки
17:00 У пошуках пригод
17:50 Далеко і ще далі
18:50 Вода: жива і мертва
19:50 Хто з’їв наше м’ясо?
22:30 Келлі: княгиня Монако
23:30 Покер
00:20 Борджіа: історія клану
01:10 Смак пригод

СТБ

06:15, 16:00 «Все буде добре!»
08:15 «Зіркове життя»
10:10 «Битва екстрасенсів. Апокаліпсис»
12:40 Х/ф «Домробітниця» 
14:20 «Битва екстрасенсів»
18:00, 22:00 «Вiкна-Новини»
18:30 Т/с «Коли ми вдома» 
20:00, 01:00 «Слідство ведуть
екстрасенси»
22:35 «Детектор брехні 9»
23:35 «Один за всіх»

НТН

05:45 Т/с «Брати» 
08:45 Х/ф «Принцеса на бобах» 
10:50, 17:35 Т/с «Детективи» 
12:25 Х/ф «Щоденник
кар’єристки» 
14:00, 21:30 Т/с «CSI: Маямі - 8» 
15:50 Т/с «Морський патруль» 
19:00, 23:15, 03:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Кулагін та партнери» 
23:45 Т/с «Без обмежень» 
00:50 Т/с «Справжній детектив»

03:30 Х/ф «Нестримні» 
04:50 «Випадковий свідок»

Понеділок, 7 березня
ICTV

05:00 Служба розшуку дітей
05:05 М/с «Молода Ліга Справедливості»
05:45, 19:20 Надзвичайні новини
06:40, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
21:05 Факти
08:35 10 хвилин з Прем’єрміністром України
09:15 Надзвичайні новини.
Підсумки
10:05 Труба містера Сосиски
11:00 Без гальм!
11:35 М і Ж
12:00 Дивитись усім!
13:10 Х/ф «Дні грому» 
15:20, 16:20 Х/ф «Трансформери-3. Темний бік Місяця» 
20:20 Патрульні. Цілодобово.
-дайджест
21:25 Т/с «Винищувачі» 
22:20 Х/ф «Кохання у великому
місті» 
00:00 Х/ф «Зниклі» 
01:55 Х/ф «Дум» 

К2

06:00 Свати біля плити
06:30 Телеторгівля
07:30, 10:40 Квадратний метр
08:50, 11:50 Жіноча форма
09:40 Ульотні тварини
12:40 Квартирне питання
14:40 Удачний проект
17:00 Навколо світу
17:50 Війна статей
18:50, 22:20 Таємниці тіла
19:50 Таємниці їжі
20:50 Моя правда
23:10 Зіркове життя
00:00 Х/ф «Жінки» 
02:00 Позаочі
02:50 Колір ночі

ТРК «УКРАЇНА»
06:00 Події тижня з Олегом
Панютою
06:50, 07:15, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
02:00 Події
09:15 Т/с «Умови контракту 2» 
13:15, 15:30, 02:45 Т/с «Лжесвідок» 
17:30, 19:45 Т/с «Громадянин
Ніхто» 
22:30 Т/с «Війна і мир» 

НЛО TV

06:00, 03:40 Роздовбаї
06:10 Х/ф «Фантоцці 2000:
Клонування»
08:05 Т/с «Онлайн» 
09:30 Т/с «Сишиш-шоу» 
11:20 Comedy Club
15:10 Мамахохотала Найкраще:
Рафік Рафікович
16:10 Т/с «Універ. Нова общага» 
20:30, 21:25, 22:20 Comedy Woman
23:20 М/с «Південний Парк-3» 
00:15 Х/ф «Любов поза правилами» 
02:15 Х/ф «Байки зі склепу:
Кривавий бордель» 
04:30 Роздовбаї-4

К1
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05:10 «Таємний кухар»
06:00 «Свати біля плити»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:10 «Мультфільми від Ворнер» 
09:00, 01:45 Т/с «90210: Нове
покоління» 
10:40, 19:10 «Орел і Решка.
Шопінг»
12:20 Т/с «Дикий ангел» 
14:00 «Орел і Решка»
15:00 «Орел і Решка. Ювілейний
сезон»
16:00 «Файна Юкрайна»
18:15 «Розсміши коміка»
21:00 «Орел і Решка. Ювілейний 2»
22:00 Х/ф «Блондинка і блондинка» 
23:50 «КВН»
03:00 «Нічне життя»

06:00 Мульты. Мультфильмы
06:20 «Вайпаут»
08:40 «ДжеДАЇ»
09:00 «Українські сенсації»
10:00, 00:50 Д/ф «Помста природи»
13:00 «Top Gear»
14:00 «Відеобімба»
15:00 Х/ф «Ласкаво просимо до
раю» 
17:10 Х/ф «РЕД» 
19:20 Т/с «Мисливці за реліквіями»
21:10 Х/ф «Бандитки»
23:00 Х/ф «Греберси» 
01:50 Х/ф «Лісова пісня»

06:00 Малята-твійнята
06:45 М/с «Підлітки мутанти черепашки ніндзя» 
07:10, 10:05 М/с «Клуб Вінкс:
Школа чарівниць» 
07:35 М/с «Ча´інгтон» 
08:00 Мультик з Лунтиком
11:00 М/с «Пригоди Котигорошка
та його друзів» 
12:10 Х/ф «Стоптані туфельки» 
13:20 Віталька. 8 Березня
14:35 Казки У
23:00 Т/с «Світлофор» 
00:00 Дайош молодьож!
01:00 Т/с «Спліт. Таємниця
крові» 
02:00 У ТЕТа в Інтернеті
02:50 РайЦентр
03:15 Т/с «Щоденники Темного
2» 
04:25 У ТЕТа тато!

06:05, 07:10 АгроЕра
06:15 День Янгола
07:25 Ера будівництва
07:35 Світ on line
07:50, 08:25 Смакота
08:00 Золотий гусак
08:30 Міграційний вектор
08:40 Корисні поради
09:10 Уряд на зв’язку з громадянами
09:45 Біатлон. Чемпіонат світу.
Гонка переслідування 12, 5
км. Чоловіки
10:40 Біатлон. Чемпіонат світу.
Гонка переслідування 10км.
Жінки
11:50 Ніна Матвієнко. «Ми єдині, і
Україна у нас одна»
15:00 Х/ф «Як вкрасти «Поцілунок»
17:00 Вікно в Америку
17:30 «Word on the street»
17:55 Х/ф «Секрет озера Ерроу»
19:30 РЕ:ФОРМА
20:00 Перша шпальта

ТЕТ

ЕНТЕРФІЛЬМ
05:45, 08:00, 09:30 Мультфільми
07:30, 09:00 «Top Shop»
10:15 Т/с «Катерина»
17:30 Т/с «Катерина 2. Повернення кохання»
00:05 Х/ф «Дама з папугою»
01:45 «Своя роль»
02:50 Кіноляпи
03:50 Саундтреки
04:50 Кінотрейлери

UA: ПЕРШИЙ

20:30 Книга ua
21:00 Новини
21:50 Подорожні
23:00 Концерт «Мамо, вічна і
кохана»
01:20 Д/ф «Летючі боги Дуньхуана»
01:45 Баскетбол. Чемпіонат
України. «Хімік» (Южне) - «Запоріжжя» (Запоріжжя)
03:30 Х/ф «Острів любові»

