На Волині проведено
інвентаризацію 591,88 тис. га
держземель
Безпосередньо в межах населених пунктів ці процеси
виконані на площі 240,3 тис. га, що становить 77% від
потреби. Землі сільськогосподарського призначення
державної власності проінвентаризовано на площі 98,2
тис. га (78,2%). Щодо земель несільськогосподарського
призначення за межами населених пунктів, то проінвентаризовано 493,68 тис. га (87,9%).

Для призначення Луценка
Генпрокурором не вистачає
30–40 голосів

40

Стільки мільйонів НБУ незаконно витратив на
рекламу послуг «Ощадбанку» і «Укргазбанку»
в сфері іпотечного кредитування. Про це
стало відомо з ухвали Печерського суду Києва
від 25 квітня 2016 року, розміщеній в Єдиному
реєстрі судових рішень. У результаті сума завданих збитків склала 41,3 млн гривень.

Щоб прийняти зміни до законодавства, що дозволяють Юрію Луценку зайняти крісло Генпрокурора України, Президентові потрібно знайти
ще 30–40 голосів депутатів, які не входять до
коаліції. Лише після цього можна буде прийняти
зміни в Законі «Про прокуратуру», які дозволять
зайняти крісло Генпрокурора людині без юридичної освіти, заявив нардеп Антон Геращенко.

Вільні бюджетні кошти повинні
бути використані в першу чергу
на цільові програми
Про це голова Волинської облдержадміністрації Володимир Гунчик
розповів в інтерв’ю, розміщеному
на сайті адміністрації. Нагадаємо,
обласна рада на останній сесії
звинуватила виконавчу службу області в тому, що вона затримує подання розподілу вільних залишків
бюджету.
— Вільні залишки в обласному
бюджеті діляться на три категорії:
це кошти, які держава виділила у вигляді субвенцій, державні кошти —
субвенції, які залишилися з минулого року, і кошти обласного бюджету,
які зосталися та перейшли на 2016
рік, — наголосив Володимир Гунчик.
— По перших двох позиціях вплив
депутатів обласної ради мінімізований, тому що це цільові кошти й перекинути їх з програми на програму
майже неможливо… Для прикладу:
шкільні автобуси — 27 мільйонів,
їх не можна використати інакше.
Натомість щодо коштів обласного
бюджету, то право депутатів — самостійно розпоряджатися цими коштами. На що планує їх витратити
обласна державна адміністрація?
Звичайно, спочатку на цільові обласні програми, програми соціального забезпечення, підтримки воїнів
АТО, програми територіальної оборони тощо.
Чому ми, скажімо, не подали
розподіл вільних залишків у лютому чи навіть у січні? Перше питання: перша сесія, яка й повинна була
затвердити бюджет за захищеними
статтями, відбулася лише в кінці лютого. Хоча розраховували, відверто
кажучи, що ця сесія відбудеться в
кінці грудня. Тому розподілили обласний бюджет на дві частини. Перше — це захищені статті (заробітна
плата, енергоносії, інші невідкладні
питання). Після цього звернулися
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Події

Побачення на вкраденому мотоциклі
може обернутися молодому чоловікові
п’ятьма роками ув’язнення

5

травня до працівників Ковельського відділу поліції звернувся
54-річний житель села Великий
Порськ із заявою про крадіжку
мотоцикла вартістю 9,5 тис. гривень.
Як з’ясували поліцейські,
транспортний засіб зник того ж
дня підвечір. Спритник викотив
мотоцикл із незачиненого підсобного приміщення приватного
обійстя заявника.
У ході проведених розшукових
заходів за гарячими слідами було
встановлено особу викрадача. Ним
виявився 19-річний односельча-

нин потерпілого. Молодика з мотоциклом поліцейські знайшли в
сусідньому селі. Встановлено, що
ним хлопець добирався на зустріч
з дівчиною.
Відомості внесли до Єдиного
реєстру досудових розслідувань за
ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у
вигляді позбавлення волі на строк
до п’яти років. Транспорт повернули власникові. Триває досудове
розслідування.

Волинські благодійники презентували
ветеранам продуктові набори

Д
до депутатів сільських, селищних
рад, міських та районних рад, райдержадміністрацій з проханням
надати пропозиції щодо моментів,
пов’язаних із вирішенням соціально-економічних питань, розвитку
регіонів, паралельно враховуючи
ситуацію з фондом регіонального
розвитку і так званим соцекономом
із Державного бюджету.
Я акцентував увагу на цьому, і
ще раз скажу, що досі по Фонду регіонального розвитку кінцевого рішення немає, тому якоюсь мірою ми
повинні захистити ті проекти. Мова
про ту ж Шацьку середню школу.
Немає кінцевого рішення, не прийняв Кабінет Міністрів й за розподілом коштів соціально-економічного
розвитку.
До речі, сьогодні продовжують
активно надходити пропозиції щодо
соціально-економічного розвитку

області від самих депутатів обласної ради. Тільки упродовж кількох
останніх днів квітня 2016 року отримав 26 листів за підписом голови
обласної ради і його заступників
із проханням включити відповідні
пропозиції в розподіл вільних залишків обласного бюджету. І скажу
відверто, що це — актуальні пропозиції. Сьогодні структури обласної
державної адміністрації готують пакет документів із пропозиціями для
внесення в обласну раду по розподілу вільних залишків, серед яких —
реалізація обласних програм, пропозиції від депутатів обласної ради,
пропозиції від сільських, селищних
рад, громад. Думаю, що 12 травня
під час чергової сесії обласної ради,
про яку оголосив голова обласної
ради, питання розподілу вільних залишків буде завершено.

вадцять продуктових наборів
закупив та передав Благодійний фонд «Волинь-2014» Луцьким
ветеранам з нагоди 71-ої річниці
перемоги в Другій світовій війні.
Виконавчий директор благодійної організації Володимир
Кривович повідомив, що за ініціативи голови Волинської обласної
організації ветеранів Олександра
Булавіна фонд вирішив підтримати два десятки фронтовиків. «Наш
фундатор Олег Мерченко закупив
продуктові набори, а виконавча
дирекція їх зараз вручає. Ми підтримували ветеранів у минулому

році, тому вирішили продовжити
цю хорошу справу. Ми вважаємо,
що ветеранів нової, так званої «війни», яка розпочалась у 2014 році,
необхідно підтримувати, але й не
потрібно забувати про ветеранів,
які віддали своє життя та здоров’я
в Другій світовій війні», — зауважив він.
З продуктовими наборами
благодійники особисто завітали
до фронтовиків Олександра Багнюка та Інни Скурковської, які
щиро дякували за надані подарунки, а решту роздадуть представники обласної організації ветеранів.

Світлана ГОЛОВАЧУК

Телегід
1+1

ІНТЕР

12:00, 16:45, 19:30, 23:15 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
12:20 «Міняю жінку - 3»
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 «Відьма» 
22:00 «Гроші»
23:30 «Мінкульт»
00:00 Х/ф «Зелена кофтина» 
01:55 «Світ навиворіт 6»
03:55 «В мережі»

05:45, 08:00, 09:30 Мультфільми
07:30, 09:00 «Top Shop»
11:00, 00:05 «Жарт за жартом»
12:10, 23:15 «Моя правда»
13:05 Х/ф «Ми з Вами десь
зустрічалися»
14:40, 19:40 Т/с «Комісар Рекс»
16:30 Х/ф «Повість про перше
кохання»
18:05 Х/ф «Вас чекає громадянка
Никанорова»
21:30 Т/с «Розслідування
Мердока»
01:15 Х/ф «Хлопчики»
02:35 Кіноляпи
03:35 Саундтреки
04:45 Кінотрейлери

НОВИЙ КАНАЛ
03:00 Профілактика
12:00 Т/с «Щасливі разом»
12:45 Т/с «Не родись вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Дешево і сердито
20:15 Ревізор
23:25 Страсті за ревізором
02:00 Проект Любов

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса
06:50, 14:10 Правда життя
07:50, 12:20 Відчайдушні рибалки
08:40 Тварини: творці історії
09:30 Рибне життя
10:30, 21:50 Шукачі неприємностей
11:20 Коханки Європи
13:20 Містична Україна
15:10, 20:00 НЛО з минулого
16:00, 20:50 Скарби власноруч
17:00 Сила тварин
18:00 Неймовірний риф
19:00 Паралельний світ
22:40 Секретна зброя тварин
23:30 Покер
00:20 Несподівані злочинці
01:10 Ризиковане життя

СТБ
06:00 Профілактика
12:00, 18:30 Т/с «Коли ми вдома»
12:25 Х/ф «Приборкувачка
тигрів»
14:20 «Битва екстрасенсів»
16:00 «Все буде добре!»
18:00, 22:00 «Вiкна-Новини»
20:00, 01:10 «Слідство ведуть
екстрасенси»
22:35 «Детектор брехні 9»
00:00 «Один за всіх»

НТН
05:05 М/ф «Аліса в країні Чудес»
05:35 Х/ф «Зворотного шляху
немає»
09:25 «Кримінальні справи»
10:15, 17:15 Т/с «Детективи» 
12:00 Х/ф «Ранкове шосе»
13:40, 14:20 Т/с «CSI: Лас-Вегас
- 14» 
14:00, 19:00, 23:15, 02:50 «Свідок»
15:35 Т/с «Копи-новобранці» 
19:30 Т/с «Кулагін та партнери»
21:30 Т/с «Гаваї 5.0 - 4» 
23:45 Т/с «Елементарно - 3» 
00:50 Т/с «Леді-детектив міс
Фрайні Фішер» 
03:20 «Речовий доказ»
04:10 «Правда життя. Професії»
04:40 М/ф «Аліса у Задзеркаллі»
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05:05 Служба розшуку дітей
05:10 М/с «Скубі-Ду»
05:50, 19:20 Надзвичайні новини
06:45, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
21:05 Факти
09:15 Надзвичайні новини. Підсумки з К.Стогнієм
10:10 Без гальм!
10:50 М і Ж
11:10, 13:10 Дивитись усім!
13:50, 16:20 Х/ф «Шпигунські
ігри»
16:50 Х/ф «Гнів титанів»
20:20 Документальний фільм
21:25 Свобода слова
00:10 Х/ф «Злива»
02:05 Х/ф «Папуга, що говорить
на ідиш»
03:35 Стоп-10

К2
06:00, 08:20 Головні люди
06:30 Телеторгівля
07:30, 14:00 Неймовірні історії
кохання
08:50 Мультфільми
10:15, 15:00 Битва осель
11:10, 18:10 Жіноча форма
12:05, 17:10, 19:00 Квартирне
питання
13:10, 22:40 Практична магія
15:45, 20:00 Удачний проект
16:10, 20:50 Дачна відповідь
21:40, 00:30 Без жертв
23:30 Гардероб навиліт
01:30 Позаочі
03:20 Глянець
04:00 Колір ночі

ТРК «УКРАЇНА»
06:00 Профілактика!!!
08:30, 04:05 Зірковий шлях
11:30 Реальна містика
13:30, 15:30 Т/с «Не йди»
15:00, 19:00, 02:10 Події
18:00, 04:35 Т/с «Не зарікайся»
19:45, 03:00 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Забудь і пригадай»
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Еволюція Борна»

НЛО TV
06:00 Профілактика
14:00 Т/с «Онлайн 5.0» 
14:30 Т/с «Універ 4» 
18:05 Т/с «Універ. Нова общага» 
20:00 Х/ф «Міський мисливець» 
21:55 Т/с «Сишиш-шоу - 2» 
23:00 Т/с «Айтішники» 
23:30 М/с «Південний Парк» 
00:15 «Відчайдухи» 
01:05 Мамахохотала шоу. - 
01:50 Роздовбаї
03:55 Т/с «Онлайн» 

К1

2+2

05:10 «Рецепти щастя. Нова
історія»
06:00 «Свати біля плити»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфільми»
09:00, 02:25 Т/с «90210: Нове
покоління» 
10:40, 19:10 «Орел і Решка.
Шопінг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел і Решка. Незвідана Європа»
15:00, 21:00 «Орел і Решка. На
краю світу»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:20 «Розсміши коміка»
18:15 «Звана вечеря»
22:00 Х/ф «У пошуках бурштинової кімнати» 
00:10 «КВН»
03:50 «Нічне життя»

06:00 Профілактика
12:00 Т/с «Скорпіон» 
13:40 «Top Gear»
14:40 Д/ф «Помста природи»
18:30, 23:30 «Спецкор»
19:00, 00:00 «ДжеДАЇ»
19:20 «Цілком таємно»
20:20, 00:20 Т/с «Ласко» 
21:20 Х/ф «Під захистом» 
01:10 Т/с «Загублений світ»
02:55 «Облом.UA.»

06:00 Профілактика
12:00 М/с «Маша і Ведмідь» 
12:35 Т/с «Усі жінки - відьми» 
14:10 Любов онлайн
15:15, 19:00 Казки У
16:10, 20:00 Країна У
17:10 Віталька
21:00 Одного разу в Одесі
22:00 Т/с «Світлофор» 
00:00 Дайош молодьож!
01:00 Я права
01:50 ТЕТ-Інтернет
02:40 17+
03:25 Т/с «Щоденники Темного
2» 
04:35 У ТЕТа тато!

14:00 Казки Лірника Сашка
14:15 Суспільний університет
15:05 Х/ф «Із житія Остапа
Вишні»
17:00 Вікно в Америку
17:30 Орегонський путівник
18:05, 01:45 Час-Ч
18:15, 01:20 Новини. Світ
18:30, 21:00, 01:30 Новини
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
23:25 Золотий гусак
23:50 На слуху
01:55 Д/ф «Кенгір.Сорок днів
свободи»
03:20 Т/с «Злочин із багатьма
невідомими»
04:20 Д/ф «Чесно жити і чесно
померти. Ігуменя Йосифа

ТЕТ

ЕНТЕРФІЛЬМ
06:10 Д/с «Слідство вели... з Леонідом Каневським»
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, 12:25 Т/с «Все повернеться»
13:30 «Судові справи»
14:20 «Сімейний суд»
15:20 «Жди меня»
18:05 «Стосується кожного»
20:00, 00:45 «Подробиці»
21:00 Т/с «Я повернуся»
22:40 Т/с «Одну тебе кохаю»
01:35 Х/ф «Голод-33»
03:20 Х/ф «Вперед, за скарбами
гетьмана!»
04:45 «Склад злочину»

UA: ПЕРШИЙ
Вітер»

