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Сьогодення

7

Телегід

06:00 «ТСН-Тиждень»
06:45, 07:10, 08:10, 02:00 «Сніда-

нок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30, 23:50 

ТСН: «Телевізійна служба 
новин»

08:05 «Економічна правда»
09:05 Т/с «Тисяча і одна ніч» 
10:45 Х/ф «Джентльмени 

удачі» 
12:35 Х/ф «Діти Водолія»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Любов та покаран-

ня» 
20:15, 21:20 Т/с «Свати - 6» 
22:30, 05:00 «Гроші»
00:05, 03:25 Х/ф «Дев’яносто 

дев’ять франків» 

05:20 Х/ф «Весьєгонська вов-
чиця» 

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
12:00, 17:50 Новини

07:10, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 
з ІНТЕРом»

09:10, 12:20 Т/с «Доки живу, 
люблю»

13:45 «Судові справи»
14:40 «Сімейний суд»
15:40 «Жди меня»
18:00, 04:05 «Стосується кожного»
19:00 Т/с «Дельта»
20:00, 03:35 «Подробиці»
20:30 Т/с «Петро Лещенко»
23:40 Т/с «Гром» 
01:30 Х/ф «Первісний страх» 

05:45 «Чужі помилки. Наречена 
у труні»

06:30, 16:00 «Все буде добре!»
08:15, 18:20 «Неймовірна правда 

про зірок»
09:50 «Зіркове життя. Окільцювати 

холостяка»
10:45 Х/ф «Від серця до серця» 
12:45 «Битва екстрасенсів. Чолові-

ки проти жінок»
15:00 «Звана вечеря»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
20:15 «Куб - 4»
22:25 «Детектор брехні - 4»
23:55 «Один за всіх»
01:10 Т/с «Доктор Хаус» 
02:00 Х/ф «Загальна терапія - 

2» 
03:40 Нічний ефір

04:55 Служба розшуку дітей
05:05 Світанок
06:10, 07:25 Ділові факти
06:15 Економічний інтерес
06:25 Т/с «Таксі»
06:50 Т/с «Леся+Рома»
07:35, 08:45, 12:45, 18:45 Факти
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:10 Анекдоти по-українськи
10:20, 13:00 Т/с «Диверсант»
15:25 Т/с «Диверсант. Кінець 

війни»
19:25 Надзвичайні новини
20:10 Т/с «Морські дияволи»
22:10 Четверта вежа
23:10, 03:10 Свобода слова
01:10 Х/ф «Мутанти» 
03:00 Про-Ziкаве.ua

06:00 Т/с «Злочин буде роз-
крито» 

07:00, 09:00, 17:00, 19:00, 03:55 
Події

07:30 Щиросерде зізнання
08:00 Т/с «Подружжя»
09:10 Т/с «Не йди» 
13:10 Люблю! Чекаю!
14:10, 17:20, 22:00 Т/с «Слід» 
16:00, 04:55 Критична точка
18:00 Т/с»-Поцілуй! Нова історія» 


19:20, 04:15 «Говорить Україна»
20:00 Т/с «Карпов. Сезон дру-

гий» 
23:30 Х/ф «Перевізник 3» 
01:45 Х/ф «Морлоки» 
03:10 Д/ф «Останні дні Майкла 

Джексона»
05:40 Срібний апельсин

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфільми» 
10:50 Х/ф «Спайдервік: Хроніки»
12:25 «Велика різниця»
13:25 «КВК»
16:10 «Вечірній квартал»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел і Решка»
20:00 Т/с «Моя прекрасна 

няня» 
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 Х/ф «Спочатку любов, по-

тім весілля» 
23:50 Х/ф «Пропащий 2»
01:25 «Нічне життя»

06:00 Мультфільми
06:50 Т/с «Сищики-3»
11:00 Х/ф «Сорок»
12:45 Т/с «Кріт-2»
19:00 Т/с «Лінійний відділ» 
21:00 «Новини 2+2»
21:25 «ДжеДАІ»
22:00 Х/ф «Казино Рояль» 
01:05 Х/ф «Бунраку» 
03:00 Х/ф «Дорога на Січ»

05:00, 08:00, 11:00, 14:00, 04:00 
Новини

05:05, 08:15 «Доброго ранку»
09:05 «Контрольна закупівля»
09:30, 14:15 Т/с «Домробітниця»
10:00 «Жити здорово!»
11:15 «Модний вирок»
12:10 «Доброго здоров’ячка!»
13:00 Інші новини
13:20 «Час обідати!»
14:40, 01:50 «Найкращий чоловік»
15:25 «У наш час»
16:10 «Наодинці з усіма»
17:00 Вечірні новини
17:45 «Істина десь поруч»
18:00, 00:50 «Давай одружимося!»
19:00, 23:55 «Нехай говорять»
20:00 «Час»
20:30, 03:05 Т/с «Станиця»
21:25 «Вечірній Ургант»
21:55 «Познер»
22:50 Нічні новини
23:00 «Микита Михалков. Сами 

с усами»
02:35 «Слід»
04:05 «Народна медицина»

05:30, 06:10 Teen Time
05:35 Т/с «Вперед - до успіху»
06:15, 13:30 М/с «Губка Боб»
07:00, 07:35, 08:35 Підйом
09:00 Х/ф «Денна варта»
11:55, 17:55, 20:00 Т/с «Вороніни»
13:25, 14:35 Kids Time
14:50 Т/с «Друзі»
16:00 Т/с «Дві дівчини без 

гроша»
16:55, 00:40 Т/с «Бальзаківський 

вік»
19:00, 00:30 Репортер
19:20 Абзац!
21:00 Т/с «Останній з Магікян»
22:00 Т/с «До смерті гарна»
23:00 Співай, якщо зможеш
01:40 Т/с «Іствік» 
02:30 Т/с «Межа» 
03:10 Служба розшуку дітей
03:15, 04:10 Зона ночі
03:20 Середньовіччя зачинається 

о 18:00
03:35 Я, милістю Божою, пан 

возний
04:00 Український Соломон, або 

Українська правда і закон

05:55 Х/ф «34-й швидкий» 
07:10 Х/ф «Каїр-2» викликає 

«Альфу»
08:35, 02:50 «Агенти впливу»
09:30 «Правда життя. Професійні 

байки рибалок»
10:00 Х/ф «Акція» 
11:35 Т/с «Далекобійники»
15:30 Т/с «Білі вовки»
19:00, 01:20, 03:50 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 9»
21:30 Т/с «Елементарно» 
22:30 Т/с «CSI: Маямі - 10» 
23:30 Т/с «Забуті» 
00:30 Т/с «Закон і порядок» 
01:50 «Речовий доказ»
04:20 «Правда життя»
04:50 М/ф «Машинка часу»

05:45 Радянські мультфільми
09:35 Х/ф «Піна»
11:10, 03:10 Т/с «Уокер, техась-

кий рейнджер»
13:00, 20:55 Т/с «Звіробій 2»
14:40 Х/ф «Іди і дивись»
17:25 Х/ф «Блазень і Венера»
19:15 Х/ф «Мафія безсмертна»
22:45 Х/ф «Вантаж 300»
00:20 Х/ф «Сувенір для про-

курора»
01:50 Х/ф «Три доби після без-

смертя»
04:55 Кіноляпи

06:00 Ералаш
06:30 Телепузики
07:00 М/с «Даша-дослідниця»
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Шоу Гарфілда»
09:00, 16:00 Т/с «Маленькі 

таємниці»
11:00 Т/с «Та, що говорить з при-

видами»
12:50 Косметичний ремонт
13:55 Богиня шопінгу
18:00 Любов з майбутнього
19:00 Моду народу
20:00 Віталька
21:00 Країна У
22:05 ІНародний артист
22:35 Русо туристо
23:05 Дурнєв+1
23:45 Т/с «Секс і місто» 
00:25 Чортиці в спідницях
00:50 Теорія зради
01:45 Твою маму!
02:35 До світанку

05:20 Квадратний метр
05:55 Дачні історії
06:45 Телеторгівля
07:35, 13:10, 21:10 Мультфільми
10:10, 11:00, 19:50 Школа доктора 

Комаровського
11:20, 15:00 Справа смаку
12:20, 16:00 Жіноча форма
18:00, 21:40 Т/с «Тетянин день»
23:35 Незіркове дитинство
00:25 Глянець
01:10 Колір Ночі

06:00 Православний календар
06:05 Підсумки
06:25 Доброго ранку, Україно!
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 

12:00, 15:00, 18:20, 01:20, 
03:00, 04:15 Новини

06:15, 07:05, 08:05, 23:15 Спорт
06:35 Хочу все знати
06:45, 07:45 Гість студії
07:25 Країна on line
07:35 Ера бізнесу
08:15 Огляд преси
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради ПЕРШИЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки тижня
09:50 Політтеатр
10:10 Без цензури
10:35 Т/с «Таємниця старого 

мосту»
11:20 Нехай Вам буде кольорово!
12:10 Діловий світ
12:30 Як це?
13:00 Хто в домі хазяїн?
13:20 Контрольна робота
13:55 Право на захист
14:30 Темний силует

14:40 Вікно в Америку
15:15 Euronews
15:30 Діловий світ. Агросектор
15:40 Книга.ua
16:10 Т/с «Таємниця старого 

мосту»
16:50 Т/с «Із життя капітана 

Черняєва»
17:40 Агро-News
17:55 Діловий світ
18:40 Фінансова перспектива
18:50 Сільрада
19:10 Фестиваль гумору «Умора»
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:30 Діловий світ
21:40 Світ спорту
21:45 Хіти ХХ сторіччя
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:25 Фестиваль православного 

кіно «Покров»
00:20 На слуху
00:40 Від першої особи
01:40 Про головне
02:00 ТелеАкадемія
03:15 Життя на рівних

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

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 ПЕРШИЙ КАНАЛ ЄВРОПА

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 14 жовтня

У луцьких школярів достатньо калорійне 
та вітамінізоване харчування

Звістка про те, що луцьких шко-
лярів годують найгірше в Україні, 
обурила не лише міських чиновни-
ків, а й батьків. Для перших це зви-
нувачення у недбалому ставленні 
до дитячого здоров’я, для других 
— справжній шок, адже батьки і так 
доплачують за харчування у шко-
лах, а після такої новини виникає 
логічне питання — то за що ж вони 
платять? «Відомості» вирішили 
з’ясувати, чим насправді годують 
учнів у луцьких школах і чи відпо-
відає меню вимогам санітарного 
законодавства.

Нещодавно на одному із волин-
ських телеканалів прозвучала ін-
формація про те, що за результатами 
моніторингу, проведеного Центром 
політичних студій та аналітики, се-
редня вартість обіду для українсько-
го учня складає 4 гривні 66 копійок. 
У той час на луцьких дітей виділя-
ють усього 2 гривні 60 копійок. Це 
зацікавило луцьких обранців гро-
мади, зокрема «бютівця» Романа 
Романюка. Він поцікавився у мера, 
чи відповідає озвучене телевізійни-
ками дійсності. Міський голова по-
відомив тоді, що ситуація із оплатою 
харчування практично однакова у 
всіх містах країни, однак Луцьк дій-
сно трохи відстає. Якщо в Тернополі 
виділяють 4,5 гривні на одного учня, 
в Івано-Франківську — 5 гривень, то 
в обласному центрі Волині — всього 
дві гривні 60 копійок.

— Так, в нас найменші видатки з 
бюджету, але наші школи повністю 
дотримуються меню. Ми намагає-
мося витримувати вітамінний раці-
он, — наголосив Микола Романюк.

Загалом вартість разового хар-
чування молодших школярів ста-
новить 6 гривень — 2,6 гривні ви-
діляється з міського бюджету, а 3,4 
гривні доплачують батьки.

Новина стала резонансною се-

ред лучан, відтак до справи взялася 
прокуратура. Спільно із санепіде-
міологами вибірково було проведе-
но перевірку чотирьох шкіл — на-
вчально-виховних комплексів 7 та 
9, гімназії №18 та загальноосвітньої 
школи №11.

Як повідомила «Відомостям» 
лікар із загальної гігієни відділу са-
нітарного нагляду Луцького місь-
крайонного управління ГУ Держса-
непідслужби України у Волинській 
області Марія Білоножко, у квітні-
травні цього року санепідслужба 
вже перевіряла харчування у школах 
міста, однак непланову перевірку 
довелося провести через зростання 
соціальної напруги серед мешкан-
ців обласного центру. З’ясувалося, 
що меню у перевірених школах від-
повідає вимогам — воно достатньо 
калорійне.

Пані Білоножко розповіла, що 
харчуванням школярів молодших 
класів у 23 школах Луцька займа-
ється комбінат шкільного та сту-
дентського харчування, лише у двох 
школах діток харчують приватні 

підприємці: мова йде про 14-ту та 
21-шу гімназії.

— До 1 вересня комбінат шкіль-
ного харчування та підприємці по-
дають до CEC перспективне меню 
на два тижні. Його дотримуються 
протягом цілого навчального року, 
чергуючи тижневі меню. Середня 
калорійність щоденного раціону 
становить, як того вимагає постано-
ва Кабміну «Про затвердження норм 
харчування у навчальних та оздо-
ровчих закладах», 794-800 кілокало-
рій. Учні перших-четвертих класів 
щодня отримують гарячі сніданки, 
до складу яких входять свіжі овочі 
або салати, гарнір, м’ясна або рибна 
страва, чай, компот, булочка, — каже 
Марія Антонівна. 

Дивимося меню, складене ком-
бінатом шкільного та студентського 
харчування. Учні молодших кла-
сів, наприклад, одного понеділка 
отримують на шкільний сніданок 
овочевий салат, биточки, гречану 
кашу, булочку та чай. Наступного 
понеділка їх харчують овочевим са-
латом, гречкою, котлетою, булочкою 

з компотом. В інші дні меню урізно-
манітнюють пловом, макаронами з 
сосискою, тушкованими курми, кар-
топляним пюре, рибними котлета-
ми, гуляшем тощо. У санстанції під-
твердили, що меню шкільні їдальні 
дотримуються. Як бачимо, підстав 
говорити про те, що діти недоїдають, 
немає. Інша справа — вподобання 
дитини.

Мама луцького школяра-пер-
шокласника Олена розповіла «Відо-
мостям», що її син категорично від-
мовляється від салату з буряків чи з 
капусти.

— Примусити дитину їсти те, що 
вона не любить, я не можу і прошу не 
робити цього вчительку. Знаю, що у 
класі багато дітей, які не їдять сала-
ти. Якось Владик прийшов додому і 
розповів, що котлета видалась йому 
пересоленою, тому він її і не з’їв, усе 
інше наче їсть без проблем, — розпо-
віла лучанка.

Санепідеміолог Марія Біло-
ножко каже, що догодити смакам 
кожної дитини неможливо і те, що 
після шкільного сніданку лишається 
багато відходів — зовсім не ознака 
того, що дітей не годують, навпаки, 
якби діти недоїдали, то тарілки були 
б чистими.

Ірина КОСТЮК

Італійці хочуть 
добувати 
сланцевий газ на 
Волині

Італійська компанія висловила 
бажання видобувати сланце-

вий газ на території Волинської 
області.  

Голова Волинської облдер-
жадміністрації Борис Клімчук та 
його заступник Віталій Карпюк 
днями зустрічалися з представ-
никами делегації ТОВ Західга-
зінвест. У володінні компанії 
дев’ять ліцензій на розробку ро-
довищ сланцевого газу в Україні. 

У складі делегації були гене-
ральний директор товариства 
Стефано Санті, представник 
компанії «Ені Юкрейн Холдінгс» 
Б.В Бруно Манджоні та компанії 
«Кадоган Юкрейн Холдінгс Лі-
мітед» Костянтин Красовський, 
фахівці з юридичних та дозвіль-
них питань. Делегація приїхала 
обговорити можливості роз-
робки родовищ сланцевого газу 
на Волині. Зараз компанія дослі-
джує ділянку в Іваничівському 
районі.

«Ми шукаємо можливості 
забезпечити енергетичну неза-
лежність нашої держави. А про-
гнозні запаси сланцевого газу в 
Україні — на четвертому місці у 
світі», — підкреслив голова Во-
линської облдержадміністрації 
Борис Клімчук.

 Якщо все піде за планом, 
розвідування покладів сланцю 
можуть розпочатися вже влітку 
2014 року. Зараз вони тривають 
у Луганській, Донецькій та Іва-
но-Франківській областях.

За розтрату державних 
коштів відповідатиме 
директор цирку 
Директор львівського цирку та підприємець у суді 
відповідатимуть за розтрату 280 тис грн держкоштів, 
повідомили у прокуратурі Львова. Встановлено, 
що директор приватного підприємства вніс у 
документацію завищені вартість та обсяг виконаних 
ним робіт з ремонту будівлі ДП «Львівський 
державний цирк». Директор цирку підписав акти, 
знаючи, що дані не відповідають дійсності.

У Запоріжжі приготували 
більше тисячі літрів юшки
В рамках святкування Дня міста мешканці Запоріжжя 
встановили рекорд України з приготування 1007 літрів 
козацького рибного супу — щерби. Для приготування 
юшки використали 250 кг риби, 50 кг овочів, 30 кг 
півнів, 20 кг пшона, 1000 л води, 1 кг спецій. Цей 
рекорд унікальний тим, що такий обсяг юшки було 
приготовано відразу в одній ємності, а не в кількох 
Спеціальний посуд обсягом 1,2 тис. літрів називається 
«Монгольський самовар». Рекорд офіційно зафіксовано, 
його буде занесено у Книгу рекордів України.

Учні перших-четвертих 
класів щодня отримують 
гарячі сніданки, до складу 
яких входять свіжі овочі 
або салати, гарнір, м’ясна 
або рибна страва, чай, 
компот, булочка...

06:00 Пере-винахідники
06:40, 10:00 Путівка до пекла
07:30, 12:00 Створені вбивати
08:20, 14:00 Сучасні дива
09:10, 05:30 У пошуках пригод
11:00 Смертельна зброя
13:00, 23:30 Загадки Всесвіту
15:00, 18:50 Дивна справа
16:00, 19:40 Гучна справа
17:00, 20:40 У пошуках істини
18:00 Д/ф «Горбатов: ціна пере-

моги»
21:40 Д/ф «Полювання на «Осу»
22:30 Планета Земля
00:30 Європейський покерний тур
01:20 Гордість України
02:10 Т/с «4исла»
02:50 Бандитська Одеса
03:40 Містична Україна
04:20 Намедни
05:00 Зроблено в СРСР

Такі результати продемонстрували перевірки відповідних органів


