
Триває розчищення Теремнівських 
ставків. Уже завершено роботи 
з очищення ложа водойм  від 
накопиченого мулу, поглиблене 
дно, розширено площу водного 
дзеркала. 

— Та щось не видно поки тієї ро-
боти, — скрушно хитає головою жі-
ночка на березі пляжу. — От закін-
чать, тоді й видно буде. А то он мулу 
все одно скільки! Бруд один. 

А втім, у ставках, попри роботи,  
що ще тривають, необлаштований 
берег і невелику кількість води, вже 
повно малечі. 

Міський голова Микола Рома-
нюк оглянув хід робіт і розповів про 
те, що ще заплановано виконати й 
коли завершиться облаштування 
водойм. Так, ставки хочуть поділити 
на зони — дитячу та дорослу. Ди-
тяча буде в невеличкій заплаві: там 
значно менша глибина, швидше про-

грівається вода й легше наглядати за 
дітлахами. Поставлять «грибочки» 
для захисту від сонця, роздягальні, 
біотуалети, проведуть на пляж пит-
ну воду. Вся очистка вартуватиме 
понад два мільйони гривень. 

Також на замовлення ЖЕКу 
проектним підприємством «Луць-
ккомундорпроект» розроблено ро-
бочий проект капремонту мосту 
через Сапалаївку на вул. Теремнів-
ській. Вартість таких ремонтних 
робіт — 420 тисяч гривень. Окрім 
того, під мостом встановлять спе-
ціальний пристрій (шандор), який 
регулюватиме рівень води у ставках. 
До 20 липня завершать укріплення 
насипів і встановлення шандора. 
15 серпня повністю закінчаться ро-
боти з ремонту мосту й облашту-
вання водойм. Готовими приймати 
відпочивальників вони будуть уже 
приблизно 19 серпня, але офіційне 
відкриття заздалегідь планують на 
24 серпня — як подарунок городя-
нам до Дня Незалежності. 

З часом поруч зі ставками зби-
раються облаштувати оздоровчий 
комплекс  —  приватний  підпри-
ємець  узявся  ремонтувати  напів-
розвалену  споруду  на  території  
водойм. 

Сподіваємося, з серпня у лучан 
з’явиться ще одне улюблене місце 
для відпочинку. 

Людмила ПАНАСЮК  
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Понеділок, 21 липня

06:10 «Шість кадрів»
06:40 Х/ф «Про бідного гусара 

замовте слівце»
08:40 «Особистий рахунок»
08:45, 19:30, 23:40 ТСН: «Телевізій-

на служба новин»
09:30 М/ф «Маша і ведмідь» 
10:00, 10:35 М/ф «Аладдін» 
11:00 «Міняю жінку - 9»
12:15, 13:10 «Сімейні мелодрами 

- 2»
14:10, 03:45 Т/с «Величне століт-

тя. Роксолана - 2» 
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Фатмагюль» 
20:15 Т/с «Вероніка: втрачене 

щастя»
21:15, 22:25 Т/с «Справа честі» 
00:00 Х/ф «Живеш тільки двічі» 


02:10 Х/ф «Ерагон» 

05:30 Т/с «Повернення Мухтара 
2»

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
12:00, 14:00, 17:45 Новини

07:15, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 
з ІНТЕРом»

09:20 Х/ф «Терапія коханням»
11:15, 12:25 Д/с «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
13:25, 14:20, 04:15 Д/с «Легенди 

радянського розшуку»
14:35 «Судові справи»
15:30 «Сімейний суд»
16:15 «Жди меня»
18:10 «Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця спить»
20:00, 04:50 «Подробиці»
20:40 Т/с «Впізнай мене, якщо 

зможеш»
22:35 Т/с «Господарка тайги 2. До 

моря» 
01:30 Мультфільми

06:30 Срібний апельсин
07:00, 09:00, 15:00, 19:00, 02:50 

Події
07:15 Ранок з Україною
09:15 Т/с «Буду вірною дружи-

ною» 
13:20 Т/с «ОСА» 
14:10, 15:20, 17:10 Т/с «Слід» 
18:00 Т/с «Три зірки» 
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 04:00 Т/с «Карпов» 
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Брехун, брехун» 
01:20 Х/ф «Майор Пейн»
03:35 Щиросерде іззнання

06:00 «Шеф-кухар»
06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфільми» 
08:20 М/с «Смішарики» 
08:50 Х/ф «Пес і жебрак» 
10:25 Х/ф «Побачення з зіркою» 


12:15 Х/ф «Прекрасна дівчина»
14:00 «КВК»
16:10 «Вечірній квартал»
18:10 «Звана вечеря»
19:10 «Орел і Решка»
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 Х/ф «Хранителі» 
01:00 Х/ф «Прикинься моїм 

чоловіком»
02:35 Х/ф «Немає чоловіків - не-

має проблем»
03:50 «Нічне життя»

05:45 Мультфільм СРСР
09:00 «Top shop»
09:30 Х/ф «Щаслива людина»
12:05, 19:40 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
14:00, 21:35 Т/с «Пуаро Агати 

Крісті»
15:45 Х/ф «Автобус, що сказився»
17:45 Х/ф «Калина червона»
23:20 Х/ф «Злий дух Ямбуя»
00:55 Х/ф «Бенкети Валтасара, 

або ніч зі Сталіним»
02:25 «Бійцівський клуб»
02:55 Кіноляпи
04:20 Саундтреки

05:00 «У пошуках істини. Лев 
Троцький: трагедія демона 
революції»

05:55, 16:00 «Все буде добре!»
07:40, 18:30 «Неймовірна правда 

про зірок»
08:50 «Зіркове життя. Народити за 

будь-яку ціну»
09:45 Х/ф «Мій тато - льотчик» 
11:25 Х/ф «Осінній вальс»
13:25, 20:00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
14:20 «Битва екстрасенсів»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
20:55 Т/с «Наречений» 
22:35 «Вагітна у 16»
23:35 «Доньки-матері»
00:30 Х/ф «Знак істиного 

шляху» 
03:45 Нічний ефір

04:40 Служба розшуку дітей
04:45 Світанок
05:50, 19:20 Надзвичайні новини
06:35, 08:15, 07:45, 08:45, 12:45, 

15:45, 18:45 Факти
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:00 Х/ф «Погана компанія»
12:25, 13:15 Х/ф «Наперекір 

смерті»
14:45, 16:15 Х/ф «Александр»
20:25 Дістало!
21:15 Свобода слова
00:10 Х/ф «Знаки» 
02:05 Х/ф «Ейр Америка»
03:50 Т/с «Дружини футболістів. 

Додатковий час»

05:00, 05:25, 06:15, 10:20, 11:20, 
17:35, 02:30, 03:20, 04:05 
Comedy Club

07:00 М/с «Это волшебство»
07:30 М/с «Дэн против»
07:50 Д/с «Разрушители мифов»
09:50 «Раздолбаи»
12:20 Т/с «Универ»
15:55 Т/с «Наша Russia»
16:45 Т/с «Высотка»
18:35 Comedy Woman
19:35, 20:35 Т/с «Универ. Новая 

общага»
21:00 Т/с «САШАТАНЯ»
22:00 Х/ф «Черепа» 
00:00 М/с «Правила съема»
00:50 Х/ф «Дрожь Земли» 
04:55 Убойной ночи

05:25, 06:05 Kids Time
05:30, 06:10 М/с «Котопес»
06:35 Т/с «Ластівчине гніздо»
07:40 Т/с «Супер Макс»
11:50 Х/ф «Дублери» 
14:05 Х/ф «Кілери» 
16:00 Х/ф «Без почуттів» 
18:00, 01:00 Репортер
18:05 Т/с «До смерті красива»
19:00 Т/с «Вороніни»
22:00 Т/с «Молодіжка»
23:00 Т/с «Вижити після» 
00:00 Т/с «Щасливі разом»
01:05 Х/ф «Перстень мушке-

терів»
02:35 Т/с «Крок за кроком»
03:20 Зона ночі

06:00 Легенди бандитської Одеси
07:00, 20:10 У пошуках істини
07:50, 15:50 Життя після людей
08:40, 17:30 Скарби з горища
09:30, 18:20 У пошуках пригод
10:30 Дика Латинська Америка
11:30, 23:40 Дикі і озброєні
12:20 Містична Україна
13:10, 19:10 Таємниці зцілення
14:10, 21:00 НЛО з минулого
16:40, 22:00 Сучасні дива
22:50 Невідома Європа
00:30 Покер
01:20 Таємниці століття

05:10 Т/с «Говорить поліція!»
08:00 «Правда життя. Професія 

вантажник»
08:30 «Агенти впливу»
09:25 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів» 
11:20 Т/с «Журов»
15:10 Т/с «Павутиння - 5»
19:00, 21:40, 02:05, 03:50 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 13»
22:00 Т/с «Елементарно» 
23:45 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинні наміри - 9» 
00:40 Т/с «CSI: Маямі - 6» 
02:35 Х/ф «У надрах кошмару» 
04:20 «Випадковий свідок»

06:00 Малята-твійнята
06:25, 10:25 М/с «Маша і ведмідь» 


06:50, 09:30 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць» 
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Черепашки мутанти 

ніндзя» 
08:55 М/с «Гуфі і його команда» 
10:55 Єралаш
12:00 Т/с «Маленькі таємниці» 
13:50, 00:05 Одна за всіх
14:50 Віталька
16:00, 22:05 17+
17:10 Дайош молодьож!
18:00, 23:05 Т/с «Світлофор» 
19:00 Розсміши коміка
20:00 Т/с «Кухня» 
21:00 Країна У
22:40 6 кадрів
01:00 Надто грубо для Ю-туб’а
02:15 Чортівня щодня
02:40 Рай, гудбай
03:25 Теорія зради
04:10 З ночі до ранку

05:25 Глянець
06:10 Іноземна кухня
06:30 Телеторгівля
07:35, 14:20, 20:00 Мультфільми 
10:10 Школа доктора Комаров-

ського
11:35, 17:10 Жіноча форма
13:25 Модний вирок
15:10 Таємниці шеф-кухаря
16:00 Квадратний метр
18:00 Д/с «Ігри долі»
21:00, 00:00 Д/с «Зіркові історії»
22:00 Правда про їжу
00:55 Х/ф «Гувернантка» 
02:45 Колір Ночі

06:00 Шустер LVE 
06:50, 07:15, 08:15, 23:20 Спорт
07:00, 08:00, 13:00, 18:30 Новини
07:25 Ера бізнесу
07:30, 23:30 На слуху
08:35 Корисні поради
09:00, 21:00, 05:25 Підсумки дня
10:00 Перша шпальта
10:35 Перша студія
11:00, 17:50 «Хочу співати». 

Національний відбір на 
ДПКЄ- 2014 г.

11:20, 03:00 Т/с «МонтеКрісто» 
12:25 Д/ф «Неповторна Корея». 1 с.
13:15 Вікно в Америку
13:40 М/с «Сандокан»
14:15 Д/ф «Леонардо да Вінчі. 

Реставрація століття»
15:35 Брифінг Кабміну України
15:50 Х/ф «Сімейне розслідуван-

ня». 4 с. 
17:55, 19:45 З перших вуст
18:00 Euronews
18:15 Час-Ч
19:00, 02:20 Про головне

19:55 Д/ф «Дорога амфор. Історія 
гальських завоювань»

21:45 Д/ф «Європа. Далі буде...»
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 00:00, 01:00 Підсумки
00:30 Від першої особи
01:20 ТелеАкадемія
04:00 Т/с «Роксолана» 
05:00 Хто в домі хазяїн?

06:00 «Обережно, модерн!»
06:20 Х/ф «Червоний світанок» 
08:30 Д/п «Знищені за мить»
10:30 Д/п «Протистояння тварин»
11:30 Д/п «Сто один пес»
12:30 Д/п «Зброя майбутнього»
13:30 Д/п «Надзвичайні війни»
14:30 Т/с «В’язниця особливого 

призначення» 
18:30, 21:30 Новини «СПЕЦКОР»
19:00 Т/с «Меч» 
21:00 «ДжеДАІ. Воїни доріг»
22:00 «Люстратор 7.62»
22:05 Х/ф «Втеча з Шоушенка» 
01:05 Т/с «Спартак. Помста» 
02:45 Х/ф «Троянський спас» 
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Батальйон «Горинь» 
охоронятиме Рівненську 
АЕС 
Батальйон територіальної оборони «Горинь», 
який укомплектовано на 69%, залучать до 
охорони Рівненської АЕС, державного кордону 
з Білоруссю та стратегічних мостів у регіоні. 
Про це повідомляє прес-служба Рівненської 
обласної ради. Для батальйону потрібно ще 
140 людей. Зброєю формування забезпечене 
повністю, спецтехнікою — на 92%. 

Волинянам обіцяють, 
що скраплений газ буде 
З березня на Волині існує проблема із забезпеченням 
населення скрапленим газом, яким в області користується 
66,5 тис. абонентів. До Кабінету Міністрів України було 
направлено лист-прохання щодо проведення аукціону 
із закупівлі скрапленого газу для населення. Однак 
аукціон так і не відбувся. За словами голови правління 
ПАТ «Волиньгаз» Мирослава Короті, «залишки скрапленого 
газу продано ще у березні». Але він зазначив, що 
найближчим часом ситуація вирішиться, адже в Києві 
визначили фірму, яка проводитиме аукціон. 

11 липня відбулося три судових 
засідання з розгляду позовів 

працівників УДАІ у Волинській 
області, які відмовилися поїхати 
на Схід у зону АТО (антитерорис-
тичної операції). Позивачі вимага-
ли в УМВС поновлення на посаді 
та в органах внутрішніх справ, а 
також фінансової компенсації за 
час вимушеного прогулу робочих 
днів. 

Так, двом колишнім працівни-
кам УДАІ Сергію Г. та Богдану П. 
судді Волинського окружного ад-
міністративного суду Віра Смоко-
вич та Сергій Костюкевич відмо-
вили у задоволенні позову. 

Ще один позивач забрав свій 
позов із суду. Про це повідомляє 
прес-служба Самооборони. На 
саме судове засідання він не по-
бажав приходити, проте з’явився 
у приміщенні суду, щоби написати 
клопотання про відкликання по-
зову. Активіст Самооборони Май-
дану Волині Сергій Рижков пові-
домив, що екс-міліціонеру стало 
соромно через такий вчинок, мов-
ляв, у нього вдосталь проблем і 
він не хоче нести ще й цей тягар за 
собою. 

Натомість аналогічне судове 
засідання у Львівському окруж-
ному адміністративному суді за-
кінчилося скандалом. Так, 9 липня 
відбулося друге судове засідання 
щодо розгляду позову колишнього 
працівника УДАІ у Волинській об-
ласті Тараса Д. до УМВС у Волин-
ській області. 

Екс-даішник вимагає понов-
лення його на посаді та в пра-
воохоронних органах, а також 
компенсації коштів, які він не 
отримував під час вимушеного 
пропуску роботи. 

На засідання завітали й ак-
тивісти Волинської та Львівської 
самооборон Майдану. Також 
прийшов представник позивача, 
щоправда, сам позивач так і не 
з’явився в суді (вже вдруге). Його 
представниця розпочала апе-

лювати до того, що в управлінні 
не було видано наказу, де б кон-
кретно вказувалося прізвище та 
ім’я позивача, тож позивач не був 
зобов’язаний їхати на Схід, а отже, 
не саботував свою роботу. 

Натомість юрист УМВС у Во-
линській області Оксана Здомиж-
чук повністю заперечила позо-
вну заяву. Для уточнення деталей 
справи головуючий суддя Львів-
ського окружного адміністратив-
ного суду Ростислав Кузан почав 
ставити їй запитання. На останнє, 
зокрема, почали реагувати при-
сутні активісти. Мовляв, суддя 
ставить запитання юристці не по 
суті й тим самим є заангажованим. 
Почулися викрики з залу. Першим 
не витримав голова громадської 
організації «Я — Львів’янин», ко-
лишній сотник Майдану, коорди-
натор першого батальйону Нацг-
вардії Андрій Антонищак. 

Через це суддя його вигнав 
із зали суду. За ним вийшло ще 
кілька активістів. Опісля ж вони 
повернулись і знову почали ви-
словлювати свої думки щодо за-
ангажованості судді Кузана. Су-
дове засідання було припинене. 
Наступний розгляд справи суддя 
переніс аж на 3 вересня на 11:00. 
Активістів обурило те, що призна-
чення цієї дати є порушенням тер-
міну розгляду справи. Тому вони 
пішли до кабінету голови суду Ві-
талія Тертичного. Той заборонив 
відеозйомку розмови, сказав, що 
нічого не вдіє проти свого під-
опічного судді, й повідомив, що з 
12 липня він іде у відпустку. На-
томість запропонував активістам 
писати скаргу про неправомірні дії 
Кузана до Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України. 

Нагадаємо, що 13 працівників 
УДАІ у Волинській області відмо-
вилися їхати на Схід, після чого 
їх було звільнено міністром МВС 
Арсеном Аваковим за дискреди-
тацію роботи працівника органів 
внутрішніх справ. 

Теремнівські ставки почистять 
до Дня Незалежності 

Волинські даішники, яких Аваков 
звільнив за відмову їхати на Схід, хочуть 
поновитися на роботі через суд 


