
10 серпня у пункті пропуску 
«Ягодин» під час митного 

догляду правоохоронці виявили 
в автомобілі мешканця Ново-
волинська два пакунки по 60 
та 120 грамів із амфетаміном. 
Психотроп був прихований у 
конструктивній порожнині - під 
капотом автівки.

У ході подальших оператив-
но-слідчих заходів Службою 
безпеки України встановлено та 
затримано його спільника, який 
виступав одним з організаторів 
протиправної оборудки. 

Слідчими Управління СБУ 
у Волинській області розпочато 
кримінальне провадження за ч.2 
ст.305 та ч.3 ст.307 Криміналь-
ного кодексу України. Зловмис-
никам повідомлено про підозру 
у вчинені злочинів, їм загрожує 
покарання у вигляді позбавлен-
ня волі від 8 до 12 років з конфіс-
кацією майна.

Прес-група УСБУ 
у Волинській області

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

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 25 серпня

06:00 Х/ф «Людина з бульвару 
капуцинів» 

07:15 Х/ф «Король Артур» 
10:00 Х/ф «День незалежності»
13:00, 03:45 Х/ф «Операція «И» та 

інші пригоди Шурика» 
15:00 Т/с «Терпкий смак кохан-

ня» 
17:05 Т/с «Величне століття. 

Роксолана - 3» 
19:30 ТСН: «Телевізійна служба 

новин»
20:30 Х/ф «Шукаю жінку з 

дитиною»
00:30 Х/ф «Калачі» 
02:05 Х/ф «Без неї» 

05:35 Т/с «Повернення Мухта-
ра-2» 

07:00 Х/ф «Дорога моя доне-
чка» 

08:50 Х/ф «Реальний тато» 
09:00, 12:00, 14:00, 17:45 Новини
11:00 Х/ф «Я подарую тобі 

кохання» 
12:25 Х/ф «Я подарую тобі 

кохання»
13:35, 14:20 Т/с «Генеральська 

невістка»
18:10, 03:25 «Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця спить» 
20:00, 04:50 «Подробиці»
20:40 Т/с «Аромат шипшини» 
22:40 Т/с «Колишня дружина» 
01:00 Х/ф «Вій» 
03:05 «Мультфільми»
04:10 Д/с «Легенди радянського 

розшуку»

05:20 Срібний апельсин
07:00, 19:00, 03:05 Події
07:15 Т/с «Ключі від минулого» 
14:50 Т/с «Слід» 
16:15, 20:00 Т/с «Базікало» 
23:30 Х/ф «Еван всемогутній» 
01:25 Х/ф «Близнюки» 
03:50 Т/с «Мент у законі-2» 

06:00 «Шеф-кухар»
06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфільми» 
10:30, 00:00 Х/ф «Помста подру-

жок нареченої» 
12:15 Х/ф «Суперпес» 
13:50 «КВК»
16:40 М/ф «Змивайся» 
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел і Решка. Шопінг»
20:00 «Орел і Решка. На краю світу»
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 Х/ф «Побачення моєї 

мрії» 
01:30 Х/ф «Водне життя» 
03:20 «Нічне життя»

05:45 Радянські мультфільми
09:30 Х/ф «Білий ворон»
11:20 Х/ф «Закоханий за власним 

бажанням»
12:50 Т/с «Тільки ти...»
23:30 Х/ф «Фантомас»
01:25 Х/ф «Фантомас розбушу-

вався»
03:00 Х/ф «Фантомас проти 

Скотланд-Ярда»
04:35 Саундтреки

05:25 У пошуках істини
06:10 «Все буде добре!»
07:50 «Зіркове життя. Окільцювати 

зірку»
08:45 «Зіркове життя. Заможні та 

незаміжні»
09:45 Х/ф «Діамантова рука» 
11:35 Х/ф «Мріяти не шкідливо» 


13:30 «Битва екстрасенсів»
14:50 «Все буде смачно!»
18:00, 22:00 «Вiкна-Новини»
18:55 Х/ф «Службовий роман» 
22:35 «Детектор брехні - 6»
23:50 «Один за всіх»
01:00 Х/ф «Щит і меч» 

05:10 Служба розшуку дітей
05:15 Світанок
06:15, 19:20 Надзвичайні новини
07:00, 12:45, 18:45 Факти
08:50 На передовій
09:55 Революція гідності
10:50, 13:15 Х/ф «Матриця»
13:50 Х/ф «Матриця-2. Переза-

вантаження»
16:25 Х/ф «Матриця-3. Рево-

люція»
20:25 Дістало!
21:10 Свобода слова
00:05 Х/ф «Небезпечна людина» 


01:45 Т/с «Закон Херрі»

05:30, 06:10, 07:50, 01:15, 01:55, 
02:40, 03:20, 04:05, 04:50 
Comedy Club

07:00 «Пробуддись»: Моя первая 
тачка

07:25 «Раздолбаи»
08:50 Концерт «Ищу бабу»
09:50, 14:10 Готовим в рифму
09:55 Концерт «Новое»
10:55 Сольный концерт Семена 

Слепакова
12:15, 14:15 Т/с «Наша Russia»
15:10 Х/ф «Rock «n» Ball» 
16:50 Т/с «Универ. Новая об-

щага» 
20:40 Х/ф «Водный мир» 
23:00 Т/с «Время призраков» 
00:10 Х/ф «Нічні жахи» 

05:10 Т/с «Красуні в Клівленді»
05:55, 07:00 Kids Time
05:55 М/с «Скубі-Ду: Корпорація 

Загадка»
07:05 Т/с «Вся така раптова»
09:00 Т/с «Вороніни»
17:00 Ревізор-3
19:00 Ревізор
21:45 Ревізор постшоу
23:10 Х/ф «Тіні незабутих пред-

ків» 
01:15 Репортер
01:20 Х/ф «Синевир» 
03:00 Зона ночі
03:00 25-й кадр

06:00 Бандитська Одеса
07:30 У пошуках істини
09:10 Герої крижаних доріг
11:00 Калігула: 1400 днів жаху
13:00 Дика Нова Зеландія
16:00 Далеко і ще далі
18:00 У пошуках пригод
18:50 НЛО з минулого
21:30 Бог проти Диявола: остання 

битва
23:30 Подорожі з Ісусом
00:30 Покер
01:20 Містична Україна

05:10 Х/ф «Білявка за рогом» 
06:30 Х/ф «Карнавал» 
09:10 Х/ф «Вусатий нянь» 
10:30 «Останній день СРСР»
11:30 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 2» 
15:30 Т/с «Таємниці слідства - 

13» 
19:30 Т/с «Шаповалов»
21:20 Х/ф «Капкан для кілера» 
23:00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес 

- 3» 
00:00 Т/с «CSI: Маямі - 10» 
01:40 Х/ф «Щури - 2» 
03:20 «Речовий доказ»
04:20 «Випадковий свідок»

06:00 М/ф «Яйця» 
07:15 Мультик з Лунтіком
07:55 М/с «Пригоди Котигорошка 

та його друзів» 
09:10 М/с «Гуфі і його команда» 
10:00 М/ф «Дамбо» 
11:15 М/ф «Пригоди Фліка» 
13:00 Х/ф «Боги, мабуть, з’їхали з 

глузду» 
15:05 Х/ф «Боги, мабуть, з’їхали з 

глузду 2» 
17:00, 22:00 Розсміши коміка
19:00 Панянка-селянка
20:00 Т/с «Кухня» 
21:00 Країна У
23:00 Т/с «Світлофор» 
01:00 17+
01:55 Чортівня щодня
02:45 Рай, гудбай
03:30 Теорія зради
04:15 З ночі до ранку

05:25, 01:05 Глянець
06:10, 07:35, 09:50, 20:05 Муль-

тфільми 
06:30 Телеторгівля
08:30, 12:50 Квадратний метр
11:20 5 ідей для дитячої
12:20, 17:00 Королева декору
14:10 Жіноча форма
15:10 Таємниці шеф-кухаря
16:00, 21:05 Зайві 10 років
17:35 Про життя
19:10 Д/с «Зіркові історії»
22:05 Світ зірок
23:00 Х/ф  
01:45 Д/с «Секрети долі»
02:30 Колір Ночі

06:05 Д/ф «Здрастуй, рідне село!»
06:40, 23:40 Від першої особи
07:10, 23:00 На слуху
07:40 Сім історичних чудес України
08:10 Гумористичний клуб «Зо-

лотий гусак»
08:35 Д/ф «Євробачення-2014»
09:00, 21:00, 01:20 Підсумки дня
09:40 Х/ф «Коала в кухні» 
11:25 Т/с «П»ять хвилин до 

метро» 
12:20 Вікно в Америку
12:40 Д/ф «Павло Загребельний. 

До запитання»
13:35 Х/ф «Квітуче місто»
15:50 М/ф «Як козаки сіль 

купували»
16:00 М/ф «Як козаки куліш 

варили»
16:10 М/ф «Як козаки у хокей 

грали»
16:35 Д/ф «Щастя в тарілці»
17:35 «Народжені в Ризі»
19:20 Т/с «Сержант Рокка»
21:40 Моя країна

22:05 Д/ф «Архітектура. Лілльська 
цитадель С.де Вобана»

22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
00:00 Концерт «Освідчення»
01:55 ТелеАкадемія
03:00 Х/ф «Капучино на трьох» 
04:35 Д/ф «Синонім свободи»

06:00 Мультфільми 
06:10 «Обережно, модерн!»
06:35 Х/ф «Темний провулок» 
08:30 Д/ф «Знищені за мить»
10:30 Д/ф «Поля битви тварин»
11:30 Д/ф «Сто один пес»
12:30 Д/ф «Зброя майбутнього»
13:30 Д/ф «Очима воїна»
14:30 Т/с «Гончі» 
18:30 Т/с «Міські шпигуни» 
23:10 Х/ф «Секретні матеріали. 

Хочу вірити» 
01:20 Х/ф «Сонце, що сходить» 
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Впав купол церкви, в якій 
українських військових називали 
«карателями»
У Лубнах, на Полтавщині, впав купол Покровської церкви. 
Як запевняють місцеві жителі — користувачі соцмережі, це 
та сама церква, де українських солдат назвали карателями, 
а терористів з Донбасу — захисниками істинного 
православ’я і російської землі, — повідомляє UNN. «Судячи 
з усього, Бог не згоден з цими словами», — запевняють 
люди. За даними групи соцмережі, це сказав священик 
о.Сергій під час проповіді. Купол впав через шість днів.

У Луцьку народні майстри 
продаватимуть свої вироби
23-24 серпня на «Мистецькій вулиці» Луцька 
(вул. Лесі Українки) буде ярмарок виробів 
декоративно-прикладного та ужиткового 
мистецтва. Майстри народної творчості  
презентуватимуть різноманітні вишиванки, 
вироби з глини, соломи, лози, прикраси з бісеру 
і ще багато-багато іншого. Охочі зможуть пройти 
майстер-клас у досвідчених майстрів. А ще на 
ярмарку можна скуштувати питні меди, а також 
придбати корисні продукти бджільництва.

В останні дні літа на ринках міста  
гаряче  -  батьки намагаються зібра-
ти до школи своїх дітей. «Відомості» 
й собі вирішили пройтись торгови-
ми рядами, аби дізнатись скільки 
коштів доведеться витрусити з 
гаманців батькам цьогоріч. Висно-
вок не вельми втішний - нині мати у 
родині школяра майже розкіш.

На центральному ринку в Луць-
ку у вихідні ніде яблуку впасти. За-
клопотані мами  зазирають з контей-
нера в контейнер у пошуках речей 
найдешевше, щаслива дітвора з уже 
новими ранцями на плечах зазвичай 
ловить гав. Скрізь тільки й чути: Які 
ціни цього року!

— От нам зекономити вдалось на 
сарафанах, віддали за кожен по 150 
гривень, — ділиться мама двох доне-
чок. — А так, ціни просто космічні. 
Ще купили туфлі, жакети, брюки і 
витратили більше як півтори тисячі 
гривень. А ще ж стільки всього тре-
ба. Он блузочки гарні надивились, а 
вони по 190 гривень, то й не знаю чи 
купувати.

Прицінюємось і ми. Починаємо 
зі шкільної форми. Костюм трієчка 
на дівчинку із жакета, сарафанчика 
та штанців Львівського виробни-
цтва коштує 450 гривень. Покрій 
доволі простий, тканина аж хрус-
тить, вочевидь натуральної нитки 
там обмаль, а на етикетці про склад 
жодного слова. Дещо симпатичніше 
та якісніше виглядає польська фор-
ма. За сарафан та піджак просять 
360 гривень. Усе можна купувати й 
окремо, сарафан вартують від 170 до 
300 гривень, жакети від 190 до 350. 
Далі блузочки. Найдешевшу вда-
лось знайти за 100 гривень. Але вона 
дуже простого крою, а от щось ці-
кавіше обійдеться майже в дві сотні 
гривень. Цьогоріч доволі популярні  
вишивані сорочки. Вишивка хоч і 
машинна, та за такий виріб просять 
200-350 гривень. Не відстають і спід-
ниці, їхня середня вартість від 150 

до 220 гривень. Найдешевші брюки 
вдалось знайти за 125 гривень та на-
віть маленькі модниці від таких би 
відмовились. А от стильні котонові 
штанці, котрі за словами продавця, 
і не скачуються, і по швах не розі-
йдуться, коштують ледь не 300 гри-
вень. Зауважте, це ж ми шукаємо 
вбрання на школярку початкових 
класів, а ціни такі ж як на одяг для 
дорослих. 

Не дешевше вдягнути і хлопчи-
ків. Простенькі костюми вартують в 
середньому 500 гривень, але є дово-
лі симпатичні варіанти уже по 700-
900. Не дивина на ринку й піджак на 
шестирічного козака за 450-600 гри-
вень, при тому що середня вартість 
200-250 гривень. Брюки обійдуться 
у 150-300 гривень, а їх потрібно хоча 
б дві пари. Однією сорочкою теж не 
обійдешся, а вартують вони від 100 

до 200 гривень. Купують для хлопча-
ків і жилетки, віддаючи за них від 90 
до 150 гривень.

Ні як не обійтись школяреві і 
без спортивного костюма. За ньо-
го потрібно бути готовим викласти 
щонайменше 220 гривень. Але це за 
товар родом з Китаю, а от польський 
костюмчик, що вабить яскравими 
кольорами та хорошим кроєм, ко-
штуватиме уже близько 400 гривень.

Переходимо до взуття. Найде-
шевші туфлі з шкірзамінника як для 
хлопчиків, так і для дівчаток можна 
знайти за 120 гривень. Та от наскіль-
ки довго прослужить такий товар? 
Чи не паритимуться там дитячі ніж-
ки? Уже шкіряні мешти коштують 
від 300 до 500 гривень. Кросівки теж 
задоволення не дешеве. За дерман-
тинові на ринку просять близько 
200 гривень, шкіряні ж обійдуться у 

350-400. Можна зекономити та при-
дбати мокасини чи кеди, але й за 
них потрібно витрусити з гаманця 
90-150 гривень. І як кажуть батьки, 
зазвичай потрібні й кросівки, й мо-
касини, бо ж у школах вимагають 
змінне взуття. 

Ще один обов’язковий атрибут 
шкільного життя - ранець. Найде-
шевший рюкзачок вдалось знайти 
на акції за 80 гривень, але це без 
ортопедичної спинки, без десятків 
різноманітних кишеньок і звісно без 
зображень героїв улюблених муль-
тфільмів.  За добротний же ранець 
потрібно бути готовим віддати 190-
250 гривень, а нашпиговані різними 
цікавинками потягнуть й цілих 400. 

Ще близько двохсот гривень по-
трібно виділити на канцелярію. Так, 
за щоденник просять 6 – 20 гривень; 
зошит на 12 аркушів – 1,50 гривні, 
а таких потрібно щонайменше 20; 
ручки – від двох гривень;  простий 
олівець – 1 гривня; пенал – від 15 
гривень; альбом для малювання – 
8-10 гривень; кольорові олівці - 20-
30 гривень; фарби – від 15 гривень; 
пластилін – 10-20 гривень; обкла-
динки для зошитів – 1 гривня за 
штуку та інші дрібниці. Врахуйте, 
що в школі доведеться докупляти 
різні спеціалізовані зошити та бро-
шури, що потягнуть ще не одну со-
тню гривень.

Отож, за нашими підрахунками 
доволі скромні збори школяра обі-
йдуться в майже дві тисячі гривень. 
При цьому тут врахований лише 
один комплект одягу, але ясна річ, 
що дитина не обійдеться одними 
брюками чи спідницею, крім святко-
вих сорочок потрібні ще й футбол-
ки чи гольфи на щодень. Тож до цієї 
суми може додатись ще з 500 гри-
вень. А уявіть, якщо в сім’ї два шко-
ляра, а заробітки батьків середньо-
статистичні, тож питання де взяти 
кошти на підготовку до школи стає 
доволі болючим.

  Ольга УРИНА

На Волині СБУ 
ліквідувала канал 
контрабанди 
амфетаміну 

Аби зібрати дитину до школи, потрібно 
близько двох тисяч гривень


