
Наприкінці минулого року в Луцьку 
здали перший дитячий садочок, 
збудований за роки незалежності. 
З 20 січня в нього почали набирати 
діток. Наразі триває адаптаційний 
період, у новий дошкільний заклад 
ходить до ста дітей. Його потуж-
ність — 200-250 вихованців, хоча 
потреба в цьому мікрорайоні зна-
чно більша: на обліку поліклініки 
стоїть близько півтисячі дошкіль-
нят, а на черзі в цей садочок — уже 
понад 330 малюків. 

— Відкрито шість груп, прийма-
ємо по п’ять-шість дітей на тиждень, 
— розповідає завідувачка садочка 
№40 «Дивосвіт» Ольга Швардовська. 
— Вже є обладнання для ігрових 
майданчиків, але монтувати його бу-
демо навесні. Поки ж дітки гуляють 
у павільйонах, для кожної групи — 
окремий, загалом їх десять. 

Гордість сучасного дитсадка — 
харчоблок, який складається з семи 
цехів, зокрема гарячого, овочевого, 
м’ясного, рибного, для сухих про-
дуктів. Два вантажні ліфти при-
значені для подання їжі на другий 
поверх. У кожній віковій групі є кім-
ната помічника вихователя, де няня 
миє і складає посуд. На випадок від-
ключення гарячої води тут є бойлер. 

Медичний блок складається з 
п’яти кабінетів: є кабінет лікаря, ма-
ніпуляційна, інгаляторій, двомісна 
палата й ізолятор. Індивідуальний 
прийом проводить логопед, займа-
ється з дітками психолог. Із розви-
вальних факультативів із 1 вересня 
планують запровадити англійську 
мову, хореографію й альтернативне 
малювання (нетрадиційні методи-
ки, наприклад, малювання зубною 
щіткою, по воску і т. д.). Завідувачка 

Ольга Олександрівна каже, що зараз 
факультативи обговорюють із бать-
ками і шукають викладачів-спеціа-
лістів. 

Побут у новому дитсадку — теж 
на найвищому рівні. Опалення регу-
люється на кожній батареї окремо, 
підлога — з підігрівом, у шафки в 
роздягальні подається тепле пові-
тря. За чистоту білизни відповідає 
пральний комплекс: дві пральні 
машини на 13 кг завантаження, су-
шильна машина, прасувальний прес 
плюс звичайне прасування. 

Ще одна суттєва перевага ново-
го садочка — батькам не доведеться 
здавати гроші на ремонт. А ложка 
дьогтю в цій новозбудованій бочці 
меду — під’їзна дорога. Шляхи, які 
ведуть до садочка, — суцільні ями 
та вибоїни. Прокладати сюди дорогу 
поки не збираються, оскільки поруч 
будується школа та житлова багато-
поверхівка, їздить важка техніка, під 
якою жодне покриття довго не про-
тримається. 

— Я веду чергу в своєму 
комп’ютері, — зауважує Ольга 
Швардовська. — У цьому районі 
дуже багато молодих сімей із дітьми. 
У садочок потраплять ті, кому по-
щастить записатися першими. 

Ольга ЮЗЕПЧУК

Вантажний автомобіль зі шпа-
лерами, який їхав із Польщі 

до України, затримали волинські 
митники. Товар вагою понад 21 
тонну прямував на адресу одного 
з українських підприємств, і, згід-
но зі супровідними документами, 
його вартість становила більш як 
33 тисячі доларів. Під час огля-
ду кабіни водія було виявлено 
інші, як виявилося, справжні, 
документи на цей товар, у яких 
зазначалася вже інша вартість — 
89 тисяч євро. Як стало відомо в 
ході перевірки, керівництво під-

приємства-відправника товару 
вчинило дії, спрямовані на неза-
конне ввезення на митну тери-
торію України шпалер із прихо-
вуванням від митного контролю 
шляхом подання митному органу 
як підстави для переміщення то-
варів документів, що містять не-
правдиві відомості щодо вартос-
ті, відправника й одержувача. 

Встановлено, що вилучений 
товар вартує 950 тисяч гривень. 
Працівники Ягодинської митниці 
склали протокол про порушення 
митних правил. 
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Події

Недоліки ремонту доріг 
будівельники усунуть самі 
Недоліки відремонтованих у 2012 році доріг, що 
фінансувалися за державні гроші, будівельники 
усунуть власним коштом, наголосив голова 
Волинської облдержадміністрації Борис Клімчук. 
«Ті фірми, які добросовісно поставилися до 
виконання, працюватимуть і далі, матимуть 
преференції; ті, які допустили брак, повинні його 
ліквідувати. Гарантійний термін має бути хоча б 
два-три роки», — підкреслив він.

На Волині продовжать садити 
ліс на деградованих землях 
На Волині продовжать заліснення деградованих 
непродуктивних земель, констатував голова 
облдержадміністрації Борис Клімчук. «Готуємо 
земельні ділянки, будемо садити ліс на болоті, 
на схилах, у поймах річок», — зазначив він 
і поінформував, що за п’ять років у області 
проведено лісорозведення на малоцінних землях, 
що вийшли з сільськогосподарського виробництва, 
на площі 2 236 га. На 2013 рік заплановано 
створення нових лісів на 250 гектарах.

На черзі в новий дитсадок у Луцьку 
вже стоїть більше 330 діток 

На «Ягодині» затримали вантажівку 
зі шпалерами на мільйон гривень 
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В Україні переписали Правила дорожнього 
руху 

11 лютого на закритому за-
сіданні Кабінету Міністрів 

була прийнята нова редакція Пра-
вил дорожнього руху (ПДР). До-
кумент набирає чинності 15 квітня 
та передбачає багато нововведень. 
Наприклад, згідно з новими ПДР, 
темним часом доби є «частина 
доби від заходу до сходу сонця». 
Раніше ж було передбачено, що це 
період від кінця вечірніх сутінків 
(30 хвилин після заходу сонця) 
до початку ранкових (30 хвилин 
до сходу), пише «Коммерсантъ-
Украина». 

Крім того, згідно зі змінами, 
дорожні знаки стають важливіши-
ми за дорожню розмітку (раніше 
дорожні знаки нерідко суперечили 
розмітці). Також буде введено низ-
ку нових дорожніх знаків, напри-
клад, «Пункт зупинки трамвая», 
«Кінець пункту зупинки трамвая», 
«Культова споруда», «Промислова 
зона», «Фото-, відеофіксація по-
рушень». 

До білої та жовтої дорожньої 
розмітки додасться розмітка си-
нього (місця паркування на про-
їжджій частині) та помаранчевого 
кольорів (тимчасова розмітка). 

У новій редакції закріплено 
положення, згідно з яким із 1 жов-
тня по 1 травня всі транспортні 

засоби за межами населених пунк-
тів повинні будуть їздити з уві-
мкненими ходовими вогнями або 
ближнім світлом фар. На думку 
авторів змін, це дозволить поліп-
шити реакцію водіїв на мінливі 
дорожні умови. 

З ПДР виключено пункт, згід-
но з яким обгін транспортних за-
собів дозволяється лише з лівого 
боку. З остаточного варіанта нової 
редакції Правил було виключено 
положення про необхідність во-
діям при знаходженні на трасі в 
темну пору доби надягати світло-
відбивний жилет. У ньому також 
немає чіткого положення про не-
обхідність зміни шин із початком 
нового сезону. 

Телегід

06:05, 06:35 М/ф «Червоні 
Шапочки»

07:00, 19:30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»

08:00, 09:05, 04:30, 05:20 Т/с 
«Жіночі мрії про далекі 
краї» (I)

10:10, 17:10 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана» (I)

12:05 Х/ф «Чоловік з гарантією»
13:55 «Не бреши мені - 3»
15:00 «Сімейні мелодрами - 2»
16:10 «Простошоу з Юрієм Гор-

буновим»
16:45, 23:15 «ТСН. Особливе»
20:00, 21:05 Т/с «Вероніка: втра-

чене щастя»
22:10, 02:50 «Гроші»
23:40, 03:40 Т/с «Незабутнє» (II)
00:40 Х/ф «Тезки»

05:25 Х/ф «Ася»
07:00, 08:00, 08:30, 09:00, 12:00, 

18:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 

з ІНТЕРом»
07:30, 20:30 Спорт у Подробицях
09:10, 12:25 Т/с «Моє нове життя»
13:20 Д/с «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським»
14:15, 18:10 Т/с «Острів непо-

трібних людей»
16:15 «Жди меня»
20:00 «Подробиці»
20:35 Т/с «Двадцять років без 

любові»
22:30 Т/с «По гарячих слідах 2»

04:55 «Чужі помилки. Смерть 
Нефертіті»

05:40, 15:55 «Все буде добре!»
07:10, 18:20 «Неймовірна правда 

про зірок»
08:50 Х/ф «Час кохати» (I)
12:20 «МастерШеф»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
20:00 «Слідство ведуть екстра-

сенси»
21:00 Т/с «Метод Фрейда» (I)
22:25 «Детектор брехні - 3»
23:30 «Битва екстрасенсів»
00:30 Т/с «Доктор Хаус» (II)
01:20 Х/ф «Любов земна» (I)
02:55 Нічний ефір

05:50 Служба розшуку дітей
06:00, 04:20 Світанок
07:00, 07:45 Ділові факти
07:10 Т/с «Леся+Рома»
07:50, 08:45, 12:45 Факти
09:15, 19:20, 00:30 Надзвичайні 

новини
10:05 Х/ф «Холостяк»
12:15, 13:00 Т/с «Кодекс честі»
14:15, 21:50 Т/с «Прокурорська 

перевірка»
15:20, 20:05 Т/с «Бомбило»
17:00 Х/ф «Лара Крофт - розкра-

дачка гробниць»
18:45 Факты. Вечір
22:50, 02:45 Свобода слова
01:20 ПроЦікаве

06:00 Т/с «Фурцева. Легенда про 
Катерину» (I)

07:00, 17:00, 19:00, 03:30 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20, 13:00, 17:15 Т/с «Слід» (I)
10:00, 20:00 Т/с «Кордон слідчого 

Савельєва» (I)
12:00, 04:25 «Нехай говорять»
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Критична точка
18:00 Т/с «Нерівний шлюб» (I)
19:20, 03:50 «Говорить Україна»
22:00 Х/ф «Мумія - 2: Повернен-

ня» (II)
00:20 Т/с «¥рімм» (II)
01:10 Х/ф «Подорож примари» 

(III)
02:40 Т/с «Безмовний свідок 

- 2» (II)
05:15 Срібний апельсин

06:00 «Ранок на К1»
07:30 Мультфільми
10:00 Х/ф «Карасі» (I)
12:00 Х/ф «Хатіко: Найвірніший 

друг» (I)
13:40 «Пороблено в Україні»
14:50, 18:00 «Звана вечеря»
15:45 «КВК»
19:00 «Шопінг монстри»
20:00 «Бійцівський клуб»
21:00 «Розсміши коміка»
21:50 Х/ф «Ро-Бі-Гуд»
00:15 Х/ф «Я ненавиджу день 

Святого Валентина» (II)
01:40 Х/ф «Врятована» (II)
03:00 «Нічне життя»

06:00 СоюзМультфільм (I)
07:20 М/с «¥одзілла» (I)
08:15, 20:10 «Убойне відео»
09:00 «Нереальні історії»
09:40 «Ульотне відео по-російськи»
10:00 Т/с «Війскова розвідка-3. 

Північний фронт» (I)
18:15 Т/с «Наркотрафік» (I)
20:35 «Помста природи»
21:00 «Шалене відео по-

українськи»
23:45 Х/ф «Зграя» (II)
01:15 Х/ф «Ікла» (III)
02:50 «Дорожні війни»
04:05 Х/ф «Акваріум» (I)

07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
06:00 Новини

07:05, 10:15 «Доброго ранку»
10:40 «Контрольна закупівля»
11:10 «Жити здорово!»
12:05, 03:25 «Модний вирок»
13:15 «Доки всі вдома»
14:05 «Доброго здоров’ячка!»
15:00 Інші новини
15:20 «Час обідати!»
16:15, 19:40 «Зрозуміти. Про-

бачити»
16:40 «Хочу знати»
17:10, 03:00 «Ти не один»
17:35 «Дешево та сердито»
18:10, 04:20 Т/с «Нерівний шлюб»
20:10 «Давай одружимося!»
21:00, 02:05 «Нехай говорять»
22:00 «Час»
22:30, 05:10, 06:05 Т/с «Пристрас-

ті за Чапаєм»
00:20 «Вечірній Ургант»
00:55 «Воля і справедливість»
01:50 Нічні новини

05:15 Т/с «Як сказав Джим»
06:00, 06:45 Очевидець. Най-

кумедніше
06:40, 07:10, 07:40, 08:45 Підйом
07:30, 08:30, 19:00, 00:55 

Репортер
09:00 Х/ф «Чорна блискавка»
11:05 Т/с «Татусеві дочки»
13:20, 14:35 Kids Time
13:25 М/с «КітПес»
14:50, 15:50 Teen Time
14:55 Т/с «Друзі»
15:55, 21:55 Т/с «Світлофор»
16:55 Т/с «Кадетство»
17:55, 20:50 Т/с «Вороніни»
19:25, 01:15 Спортрепортер
19:50 Т/с «Не плач за мною, 

Аргентино!»
23:00 Т/с «Щасливі разом»
00:00 Т/с «Щоденники вампіра 

2» (II)
01:25 Т/с «Еврика»
02:05 Т/с «Південна терито-

рія» (II)
02:50 Служба розшуку дітей
02:55 Т/с «Школа» (II)
03:20, 04:15 Зона ночі

06:00 Повітряні бої
06:50, 11:50 За мить до катастрофи
07:40, 13:40 Таємниці науки
08:30, 18:10 Таємні знаки
10:10, 22:00 Як створити планету
11:00 Мисливці на акул
12:40 Мегазаводи
14:30, 23:40 Загадки Всесвіту
15:30, 22:50 Сучасні дива
16:20, 20:00 Шукачі
17:20 Д/ф «Засекречений герой 

СРСР»
19:00, 04:40 Містична Україна
21:00 Д/ф «Зоя Космодем’янська»
00:30 Покер
01:20 Смартшоу
01:50 Таємнича Росія
02:30 Жива історія
03:10 Т/с «4исла»
05:20 Україна: забута історія

06:00 «Легенди карного розшуку»
06:30 Х/ф «Застава в горах» (I)
08:10 «Агенти впливу»
09:00 «Православні святі»
10:50 Т/с «Павутиння - 6»
14:55 Т/с «Сліпий - 2»
18:30 «Випадковий свідок»
19:00, 23:45, 01:50, 04:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Літєйний»
21:45 Т/с «Криміналісти: мислити 

як злочинець» (II)
22:45 Т/с «CSI: Лас-Вегас» (II)
00:15 Х/ф «Коли Земля зупини-

лась» (II)
02:20 Т/с «Суто англійські вбив-

ства» (II)
04:30 «Уроки тітоньки Сови»
05:00 «Правда життя»

05:45 Радянські мультфільми
07:40 Х/ф «Сніданок на траві»
09:55 Навколо сміху
11:25 Х/ф «Люди і звірі»
15:00 Т/с «Баязет»
16:45 Х/ф «Доки фронт в обо-

роні»
18:20 Х/ф «На семи вітрах»
20:10 Т/с «Дев’ять життів Не-

стора Махно»
22:10 Х/ф «Клітка для пташок»
00:05 Х/ф «Раз переступивши 

закон»
01:40 Х/ф «Балтійське небо»
04:20 Х/ф «Ефект Ромашкина»
05:20 Саундтреки

06:00 Дізнайся як
06:05, 12:00 Т/с «Метод Лавро-

вої» (I)
07:00 Байдиківка
07:30, 08:25 М/с «Даша-дослід-

ниця» (I)
07:55 Мультик з Лунтіком
09:00 Т/с «Кремлівські курсанти» 

(I)
10:00 Т/с «Всі жінки - відьми» (I)
11:00 Т/с «Та, що говорить з при-

видами» (I)
12:55, 19:25 Богиня шопінгу
13:30 Т/с «Моя прекрасна 

няня» (I)
14:35, 20:30 Дайош молодьож!
15:35, 01:25 Вайфайтери
16:15 Т/с «Чемпіонки» (I)
17:15 Це любов (II)
17:40, 01:00 Т/с «Половинки» (I)
18:20, 21:35 Одна за всіх
19:50, 22:25 Т/с «Вісімдесяті» (II)
22:00 Велика різниця по-

українськи
23:00 Дурнєв+1
23:25 Анекдоти
00:00 Т/с «Реальна кров» (III)

05:15 Світ зірок
06:00 Телеторгівля
07:00 Мультфільми (I)
08:55 Сім’я від А до Я
10:15 Наше все
11:00, 11:40 Школа доктора 

Комаровського
12:30 Знаєте що?
13:20, 22:30 Сімейний розмір
14:00, 19:30 Лікарі
14:50 Запитайте у кухаря
15:40 Свати біля плити
16:40, 23:20 Жіноча форма
17:40 Час краси
18:20 З білого аркуша
20:20, 00:15 Така красива любов
21:15 Іноземна кухня
01:05 Модний вирок
01:55 Знаєте що?
02:40 Колір Ночі

06:00 «Доброго ранку, Україно!»
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00, 15:00, 18:20, 

01:20, 02:15 Новини
06:10, 07:05, 23:10, 01:10 Спорт
06:20 Рецепти здоров’я
06:25 АгроЕра
06:30 Сміх з доставкою додому
07:15 Заголовки
07:20 Гігабайт
07:25 Країна on line
07:30 Гість студії
07:40 Ера бізнесу
07:45 «Хочу все знати»
08:15 Х/ф «Чаклунка». 11 с.
09:00 Підсумки тижня
09:25 Офіційна хроніка
09:30 221. Екстрений виклик. 

Тиждень
10:15 Т/с «Маруся»
11:45 Шеф-кухар країни
12:35 Право на захист
12:55 Темний силует
13:05 Діловий світ
13:20 Х/ф «Фронт без флангів». 
14:40 Вікно в Америку

15:10 Офіційна хроніка
15:20 Euronews
15:25 Наука
15:30 Діловий світ. Агросектор
15:35 «Секрети успіху»
16:05 Х/ф «Подвиг розвідника»
17:30 Т/с «Соло для пістолета з 

оркестром»
18:45 Агро-News
18:55 Діловий світ
19:15 Криве дзеркало
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:30 Криве дзеркало
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:20 Кіно в деталях
00:15 Від першої особи
00:40 Поміж рядками
01:45 Про головне
02:25 Діловий світ. Тиждень
02:55 ТелеАкадемія
04:00 Діловий світ. Агросектор
04:05 Т/с «Маруся»
05:35 Підсумки дня

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

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 ПЕРШИЙ КАНАЛ ЄВРОПА

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 18 лютого


