
Луцька міська рада підготувала 
Звернення до Президента Укра-

їни, Верховної Ради України та Кабі-
нету Міністрів України щодо негай-
ного вжиття заходів для звільнення 
Народного депутата України Надії 
Савченко, яка протиправно утри-
мується на території Російської Фе-
дерації. 

Звернення
З червня 2014 року в Російській 

Федерації незаконно утримується в 
ув’язненні народний депутат Укра-
їни VIII скликання, член Постійної 
делегації Верховної Ради України в 
Парламентській Асамблеї Ради Єв-
ропи Савченко Надія Вікторівна.

Весь цивілізований світ з обу-
ренням спостерігає за ігноруванням 
норм міжнародного права з боку 
Російської Федерації, яка організу-
вала незаконне затримання на укра-
їнській території мужньої жінки, 
справжнього патріота своєї держа-
ви, офіцера Збройних сил України, 
старшого лейтенанта Надії Савчен-
ко за безпідставними обвинувачен-
нями та з очевидним порушенням 
міжнародних стандартів захисту 
прав і свобод людини.

Ганебне судилище, яке за заду-
мом його організаторів мало б зла-
мати дух непримиренної до ворогів 
України патріотки, бумерангом вда-
рило по іміджу північно-східного 
сусіда, показавши його справжню 
шовіністичну, агресивну та варвар-

ську натуру. Події в псевдосуді, що 
почали розвиватися не за кремлів-
ським сценарієм, завели в глухий 
кут головних режисерів цієї анти-
української вистави.

Надія Савченко продемонстру-
вала всьому світові, що жоден дик-
татор не в стані залякати тих, хто 
його не боїться, що він безсилий 
навіть перед тендітною жінкою, яка 
стала символом новітньої України, 
символом боротьби з російським 
агресором за незалежність та тери-
торіальну цілісність своєї Батьків-
щини. Надія подає приклад усім нам 
— як потрібно любити Україну, як 
самовіддано захищати її кордони, як 
гідно протистояти підступному оку-
пантові. Її боротьба вселяє в кожно-
го українця впевненість у перемозі, 
віру в свої сили, надихає на готов-
ність пожертвувати собою заради 

майбутнього рідної України.
Обов’язком кожного українця 

сьогодні є не просто підтримка Надії 
Савченко всіма доступними спосо-
бами, а, в першу чергу, звільнення з 
ув’язнення ворога номер один крем-
лівського режиму та повернення в 
Україну справжнього Героя Укра-
їни. Тому ми звертаємося до Пре-
зидента України, Голови Верховної 
Ради та Прем’єр-міністра з закли-
ком об’єднати як свої зусилля, так і 
зусилля світової спільноти, всього 
міжнародного співтовариства та 
вжити негайних заходів для звіль-
нення народного депутата України 
Надії Савченко, яка протиправно 
утримується в ув’язненні на терито-
рії Російської Федерації. 

Свободу Надії Савченко! Героям 
слава!
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Стільки законопроектів відкликає з Ради 
новий уряд, щоб провести їхню інвентариза-
цію. Про це перший віце-прем’єр — міністр 
економрозвитку Степан Кубів повідомив в 
ефірі телеканалу «112» після зустрічі міністрів 
з Президентом України.

Через зниження пропускної 
спроможності автомобільного 

переходу «Устилуг» і накопичення 
автомобілів в одноіменному міс-
течку, виникла катастрофічна са-
нітарна ситуація.

Пропускна здатність митного 
переходу «Устилуг-Зосин» ста-
новить 1 200 автомобілі на добу. 
Але є необхідність збільшити цю 
пропускну здатність у два рази, 
оскільки в місті Устилузі нако-
пичується велика кількість авто-
мобілів та громадян, які бажають 
виїхати в Польщу.  Це призводить 
до зростання ДТП, катастрофічної 
санітарної ситуації через накопи-
чення відходів на вулицях Устилу-
га та зростає рівень злочинності. 

Аби вирішити ці проблеми, де-
путати Володимир-Волинської ра-

йонної ради прийняли звернення 
до Кабінету Міністрів, Державної 
прикордонної служби, Державної 
фіскальної служби та Волинської 
обласної ради з проханням ви-
користовувати в повному об’ємі 
інфраструктуру автомобільного 
пункту пропуску «Устилуг-Зосин».

І така можливість є, адже з 
польської сторони здійснено роз-
ширення митного переходу, і якщо 
він запрацює на повну потужність, 
то пропускна спроможність збіль-
шиться в два рази. 

Також депутати просять голо-
вне управління Національної по-
ліції Волині збільшити підрозділи 
патрульної поліції в Устилузі, щоб 
убезпечити його мешканців від 
зростаючого рівня злочинності. 

Ярослава ВОЗНЮК

Норвезькі рибалки в недалекому 
майбутньому почнуть викорис-

товувати сіті, які не забруднюють 
моря і без залишку розкладаються у 
воді за лічені місяці. Нейлонові сіті, 
які щорічно втрачають риболовець-
кі траулери, є одним з головних дже-
рел забруднення світового океану.

Опинившись на дні, вони ще 

десятки років продовжують уби-
вати рибу, а також утворюють мі-
крочастинки пластику, які морські 
мешканці поїдають, приймаючи 
за планктон. На очищення дна від 
втрачених сітей у Норвегії щорічно 
витрачаються великі гроші.

Незалежний дослідницький 
фонд SINTEF при Норвезькому уні-

верситеті природничих та технічних 
наук в Тронхеймі має намір виправи-
ти цю ситуацію. Дослідники хочуть 
створити призначені для арктичних 
умов сіті з пластику PBS (полібутилен 
сукцинат), який біологічно розкла-
дається. На відміну від нейлонових, 
такі сіті розкладатимуться на мор-
ському дні всього за 12 місяців.

СБУ вилучила у скупників 
115 кг бурштину
Групу з п’ятьох старателів співробітники 
спецслужби затримали в одному з рівненських 
кафе. Зловмисники підготували до продажу 104 
кілограми «сонячного каміння». Серед них було 
виявлено кілька унікальних екземплярів вели-
ких фракцій вагою понад кілограм. Крім того, 
співробітники СБУ при в’їзді до міста Костопіль 
зупинили мікроавтобус з чотирма мешканцями 
Сарненського району Рівненщини, у яких вилу-
чили 11 кілограмів бурштину.

У прикордонному Устилузі катастрофічна 
санітарна ситуація

Норвезькі рибалки будуть використовувати риболовні сіті, які 
здатні біологічно розкладатися

Поліція знайшла злодія, який 
викрав автомобіль на брухт
До чергової частини Ківерцівського відділу поліції 
звернувся 40-річний житель Луцька. Чоловік повідо-
мив, що в райцентрі Ківерці з подвір’я його колишньої 
дружини невідомий викрав несправний автомобіль 
Mercedes-Benz. Транспортний засіб належав батькові 
заявника. Сума завданих збитків становить понад 38 ти-
сяч гривень. Як з’ясували поліцейські, до крадіжки при-
четний співмешканець колишньої дружини заявника, 
41-річний мешканець Ківерців. Він розібрав автомобіль 
на частини та здав його на брухт.

На Волині для учасників АТО 
зарезервовано майже 5 тисяч гектарів 
земель 

У Волинській області триває 
пошук вільних земельних ді-

лянок для учасників антитерорис-
тичної операції, землевпорядники 
також перевіряють їхню придат-
ність для використання.

Зараз для волинських вій-
ськовослужбовців зарезервовано 
4 984,6 га: 3 178,6 га державних 
земель власності сільськогоспо-
дарського призначення та 1 806 га 
— ділянки комунальної власності. 
Найбільші площі наділів зарезер-
вовані в Камінь-Каширському (771 
га), Горохівському (602 га) та Лока-
чинському (601 га) районах області. 

«Пошук хороших земель, які 
можуть бути надані учасникам 
АТО з Волині, — на постійному 
контролі. Особливо прискіпливо 
звертається увага на якість таких 
ділянок, адже цей фактор теж є 
важливим», — наголошує началь-
ник Головного управління Держ-
геокадастру в області Василь Ва-

силенко. 
Інформацію про місце роз-

ташування, цільове призначення 
та площу земельних ділянок, які 
можуть бути відведені учасникам 
антитерористичної операції та 
сім’ям загиблих учасників антите-
рористичної операції, можна зна-
йти на сайті Головного управління 
Держгеокадастру в області в роз-
ділі «Інформація учасникам АТО» 

Довідково 
Фахівці Головного управління 

Держгеокадастру в області першо-
чергово розглядають заяви учас-
ників АТО. Також забезпечується 
безперешкодне виділення земель-
них ділянок для ведення особис-
того селянського господарства та 
індивідуального садівництва із 
земель державної власності сіль-
ськогосподарського призначення 
в межах повноважень, визначених 
пунктом 4 статті 122 Земельного 
кодексу України. 
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Події

06:45, 07:10, 07:45, 08:10, 09:10 
«Сніданок з 1+1»

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45, 
19:30, 23:15, 01:25 ТСН: 
«Телевізійна служба новин»

07:35 «Маша і ведмідь» 
09:30, 12:20 «Міняю жінку»
13:55 «Сімейні мелодрами - 4»
14:50 «Сімейні мелодрами - 6»
15:45 «Найкращий ресторан з 

Русланом Сенічкіним»
17:10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана - 3» 
20:30 «Чистоnews 2016»
21:00 Т/с «Останній москаль 2» 
22:00 «Гроші»
23:30 «Мінкульт»
00:00 Х/ф «Коллекционер 2» 
01:50 Т/с «Легенда про Круга» 
04:50 «Шість кадрів»

06:10, 11:15, 12:25 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом Канев-
ським»

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
12:00, 14:00, 17:40 Новини

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

09:20 Х/ф «Двічі в одну ріку» 
13:30 «Судові справи»
14:20 «Сімейний суд»
15:15 «Жди меня»
18:00 «Стосується кожного»
20:00, 02:10 «Подробиці»
21:00, 02:50 Т/с «Гречанка»
23:30 Х/ф «Доярка з Хацапетівки 

2»

05:10 Служба розшуку дітей
05:15 М/с «Муча Луча»
05:35 М/с «Скубі-Ду»
05:55, 19:20 Надзвичайні новини
06:45, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 

21:05 Факти
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:05 Труба містера Сосиски
11:00 Без гальм
11:40 М і Ж
12:05, 13:20 Х/ф «Вигнанець»
15:30, 16:20 Х/ф «Ангели і 

демони» 
20:20 Патрульні. Цілодобово
21:25 Т/с «На трьох-2» 
22:25 Свобода слова
01:05 Х/ф «Зворотна тяга» 
03:25 Х/ф «Виходу немає» 

06:50, 07:15, 08:15 Ранок з 
Україною

07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 
02:00 Події

09:15, 03:50 Зірковий шлях
11:30 Реальна містика
13:30, 15:30 Т/с «А сніг круж-

ляє...» 
18:00, 04:35 Т/с «Не зарікайся» 
19:45, 02:50 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Вікно життя» 
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Горець» 

05:10 «Рецепти щастя»
06:00 «Свати біля плити»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфільми» 
09:00 Т/с «90210: Нове поколін-

ня» 
10:40, 19:10 «Орел і Решка. 

Шопінг»
12:30 Т/с «Дикий ангел» 
14:00, 20:10 «Орел і Решка. Не-

звідана Європа»
15:00, 21:00 «Орел і Решка. Юві-

лейний 2»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:20 «Розсміши коміка»
18:15 «Звана вечеря»
22:00 Х/ф «Наречена з того 

світу» 
00:00 Х/ф «Принцеса спецій» 
01:45 «Нічне життя»

06:00 Мультфільми
06:20 «Нове Шалене відео по-

українськи»
06:50 «Вайпаут»
08:40, 19:00, 00:00 «ДжеДАІ»
09:00 «Українські сенсації»
10:00, 16:00 Д/ф «Помста при-

роди»
11:00 «Облом.UA.»
11:35 «Відеобімба»
12:50 «Top Gear»
14:05 Х/ф «Тунель» 
18:30, 23:30 «Спецкор»
19:20 «Цілком таємно»
20:20 Т/с «Мисливці за релік-

віями»
21:20 Х/ф «Відплата» 
00:20 Х/ф «Паніка»
02:10 Х/ф «Камінна душа»
03:45 Х/ф «Лісова пісня»

06:00 Т/с «Онлайн» 
08:30 Т/с «Сишиш-шоу» 
11:00, 03:25 Д/с «Руйнівники 

міфів»
13:00 Мамахохотала шоу.-3
14:05 Як гартувався стайл-2 
15:00 Т/с «Універ» 
18:20 Т/с «Універ. Нова об-

щага» 
20:00 Х/ф «Водний світ» 
23:00 Т/с «Айтішники» 
23:40 М/с «Південний Парк» 
00:00 Т/с «Парадокс» 

03:00 Про що говорять тварини
03:55, 02:55 Зона ночі
05:55, 07:25 Kids Time
05:57 М/с «Кунг-фу Панда: Легенди 

крутості»
07:27 Т/с «Друзі»
10:15 Х/ф «Прибульці на горищі» 


12:00 Х/ф «Все або нічого» 
14:05 Хто зверху
18:00 Абзац!
19:00 Дешево і сердито
20:05 Ревізор
22:55 Страсті за ревізором
01:25 Проект Любов
02:50 Служба розшуку дітей

06:00 Вражаючі кадри
06:50 Правда життя
07:50 Правила життя
08:40 Паралельний світ
09:40, 14:20 Містична Україна
10:40 Світ на долоні
11:40, 21:50 Аляска: школа ви-

живання
12:30 Таємниці вермахту
13:30, 19:10 У пошуках істини
15:20, 20:00 НЛО з минулого
16:10, 20:50 Скарби зі сховищ
17:10, 22:40 Найнебезпечніші 

тварини
18:10 Дикі острови
23:30 Страти: ремесло ката
00:20 Війна всередині нас

05:25 Х/ф «Кримінальний 
талант» 

08:15 Х/ф «Проект «Альфа» 
10:00 «Кримінальні справи»
10:55, 17:25 Т/с «Детективи» 
12:00 Х/ф «Двоє» 
13:45, 14:20, 21:30 Т/с «CSI: Нью-

Йорк - 7» 
14:00, 19:00, 23:15, 02:25 «Свідок»
15:35 Т/с «Копи-новобранці» 
19:30 Т/с «Кулагін та партнери» 
23:45 Т/с «Код 100» 
00:40 Т/с «Поліція Маямі» 
02:55 «Випадковий свідок»
03:10 «Речовий доказ»
04:40 «Легенди бандитської 

Одеси»

05:45, 08:00, 09:30 Мультфільми
07:30, 09:00 «Top Shop»
11:25, 23:15 «Моя правда»
12:20 «Смішні люди»
13:25 Х/ф «Божевільний день»
14:35, 19:40 Т/с «Комісар Рекс»
16:25 Х/ф «Сім старих і одна 

дівчина»
18:05 Х/ф «Мачуха»
21:30 Т/с «Розслідування 

Мердока»
00:10 Х/ф «Мій лагідний і ніжний 

звір»
02:00 Х/ф «Голод-33»
03:30 Кіноляпи
04:15 Саундтреки

06:00 Малята-твійнята
06:50 М/с «Підлітки мутанти чере-

пашки ніндзя» 
07:35 М/с «Ча´інгтон» 
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць» 
11:00 Т/с «Якось у казці» 
11:50 Т/с «Усі жінки - відьми» 
14:10 Любов онлайн
15:10, 21:00 Країна У
16:45, 20:00 Одного разу в Одесі
17:45 Віталька
22:00 Т/с «Світлофор» 
00:00 Теорія зради
00:55 Т/с «Помста» 
01:45 Т/с «Щоденники Темного» 


04:40 Це любов

06:00 Головні люди
06:30 Телеторгівля
07:30, 10:00, 14:05, 21:50 Неймо-

вірні історії кохання
08:25 Мультфільми 
11:00, 18:10 Жіноча форма
13:10, 00:30 Не у грошах щастя
15:05, 20:00 Удачний проект
16:10, 20:50 Дачна відповідь
17:15, 19:00 Квартирне питання
22:30, 01:30 Без жертв
23:30 Гардероб навиліт
02:25 Позаочі
03:10 Глянець

06:00, 07:00, 08:00, 13:00, 18:30, 
21:00, 01:30 Новини

06:15, 07:20 АгроЕра
06:25, 07:50, 08:25 Смакота
06:50, 07:15, 08:15 Спорт
07:30 Ера будівництва
07:35, 23:25 На слуху
08:30 Паспортний сервіс
08:40, 23:50 Від першої особи
09:00 Вічне
09:15 Уряд на зв’язку з грома-

дянами
10:05, 04:40 Д/ф «На урожай 

коропа в Лозі»
11:10 Чоловічий клуб. Спорт
12:25 Чоловічий клуб
13:30 Казки Лірника Сашка
13:40 Хто в домі хазяїн?
14:15 Суспільний університет
14:55 Х/ф «Атентат. Осіннє вбив-

ство в Мюнхені»
17:00 Вікно в Америку
17:30 Word on the street
18:05, 01:45 Час-Ч
18:15, 01:20 Новини. Світ

18:55 Про головне
19:30 РЕ:ФОРМА
20:00 Перша шпальта
20:30 Вересень
21:30 Новини. Спорт
21:50 Подорожні
22:45 З перших вуст
23:00 Підсумки
01:55 Надвечір’я. Долі
02:45 Т/с «Роксолана»
03:35 Історія музики з Бобом 

Россом
03:50 Т/с «Білявка»

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

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ UA: ПЕРШИЙ

Понеділок, 25 квітня

06:45, 16:00 «Все буде добре!»
08:45 «Зіркове життя»
10:40 Х/ф «У Бога свої плани» 
12:20 «Битва екстрасенсів 13»
14:20 «Битва екстрасенсів»
18:00, 22:00 «Вiкна-Новини»
18:30 Т/с «Коли ми вдома» 
20:00, 01:05 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
22:35 «Детектор брехні 9»
23:55 «Один за всіх»

Телегід

Луцька міськрада вимагає негайно вжити 
заходів для звільнення Надії Савченко


