
Працівники Управління боротьби 
з кіберзлочинністю Головного 
управління МВС України в місті 
Києві затримали трьох жителів 
Луганщини, які майстерно ошукали 
довірливих громадян. Зловмисники 
орендували квартиру на території 
Київської області й, чітко розподі-
ливши обов’язки з іншими співучас-
никами, втілили в життя заздалегідь 
продуману махінацію. 

Діючи у складі злочинної гру-
пи, дехто з них підшукував через 
мережу Інтернет розміщені оголо-
шення про продаж різних товарів 
на кшталт побутових речей, техні-
ки, електроніки, обладнання тощо. 
Пізніше, згідно з розробленим ними 
сценарієм, інший із фігурантів теле-
фонував продавцю і видавав себе за 
добросовісного покупця. В розмові з 
торговцем шахрай акцентував увагу 
на тому, що він буде розраховува-
тися за товар як юридична особа. А 
враховуючи цей момент, нібито ви-
никала проблема з перерахуванням 
коштів на банківську картку. 

Саме в цьому нюансі й полягала 
«пастка», в яку потрапило чимало 
жертв. Мовляв, продавцю товару 
потрібно назвати для переказу ко-
штів номер свого банківського ра-
хунку й особисті дані банківської 
карти. Задля швидкої успішної уго-
ди, нічого не підозрюючи, торговець 
диктував аферисту необхідні рекві-
зити. А вже через короткий проміж-
ок часу ще один учасник злочинного 
угруповання телефонував жертві, 
називаючись співробітником одно-
го з комерційних банків. Він пере-
конував людину в необхідності ви-
конання всіх опцій для успішного 
проведення платіжної операції. А 
головне, діяти слід було чітко за його 
вказівкою. 

Тобто кінцевий етап афери «ве-
ликих комбінаторів» — подзвонити 
на мобільні телефони майбутніх по-
терпілих й, уводячи їх в оману та ма-
ніпулюючи свідомістю, змушувати 
виконувати операції з банкоматами, 
перераховуючи кошти на підконтр-

ольні шахраям карткові рахунки. 
Завдяки професійно злагодже-

ним діям співробітників столичного 
Управління боротьби з кіберзлочин-
ністю, затримати одного з підозрю-
ваних вдалося саме в той момент, 
коли він намагався отримати кошти 
готівкою прямо в центрі Києва. 

Під час затримання ще двох його 
поплічників, які перебували непода-
лік, у останніх виявили та вилучили 
кілька банківських платіжних кар-

ток, чотири мобільних телефони та 
грошові кошти в сумі понад 20 тисяч 
гривень. 

При огляді місця події столичні 
міліціонери виявили та вилучили 
ще декілька кредиток, розрахунки 
з банкоматів, мобільні телефони та 
грошові кошти в сумі 7 тисяч гри-
вень. 

Крім того, при проведенні огля-
ду автомобіля, який використовува-
ли правопорушники, було виявлено 
та вилучено чотири мобільники та 
близько тридцяти SIM-карток до 
них. 

За попередньою інформацією 
правоохоронців, використовуючи 
вилучені банківські картки, зазна-
чені особи здійснили понад дві сотні 
шахрайських операцій, перерахову-
ючи на них кошти потерпілих. Вста-
новлено, що один із постраждалих 
унаслідок такої маніпуляції власно-
руч переказав аферистам близько 
10 тисяч гривень. Попередня сума 
завданих збитків на сьогодні сягає 
понад 300 тисяч гривень. 

За цим фактом відкрито кри-
мінальне провадження. Тривають 
оперативно-слідчі заходи для вста-
новлення причетності зловмисників 
до скоєння схожих злочинів на тери-
торії всієї України. 

На Волині днями завершилася 
акція «Твори дива». Під час 

заходу в корпусах Східноєвропей-
ського національного університе-
ту збирали теплі речі для солдатів, 
які воюють на Сході, й іграшки, 
солодощі для дітей-напівсиріт і 
діток із особливими потребами. 
Організаторами такого збору ви-
ступили ГО «Самопоміч», благо-
дійні фонди «Карітас-Волинь» та 
«Ефективне суспільство». 

Як розповіла координатор ак-
ції Юлія Вусенко, теплі речі для 
бійців завезли в штаб Самообо-
рони. Забавки ж поїхали у школу-
інтернат у селищі міського типу 
Головне, що в Любомльському 
районі. Та цим акція не обмеж-
илась: охопили увагою й місце-
вих луцьких діток із особливими 
потребами, сиріт. Для них навіть 
влаштували майстер-клас зі ство-
рення національної іграшки. 

До акції долучилися Го-

ловне управління ДФС у Во-
линській області в особі Чуя 
Віталія Володимировича, Дер-
жавна служба з надзвичайних 
ситуацій в області, ПП «Угри-
нів-молоко», ТзОВ «Торго-
вий дім «М’ясопродукт», 
ТМ «Торчинм’ясопром», ФОП Те-
ліцин О. В., ТМ «Апельсин» та 
підприємці Завокзального ринку 
Нікітюк Віталій і Дем’янчук Ан-
дрій. 
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06:00 Х/ф «Велика перерва» 
11:15, 04:50 Х/ф «На гачку»
13:10 Х/ф «Джентльмени, 

удачі!» 
15:20 Х/ф «Ялинки» 
17:10 Х/ф «Ялинки - 2» 
19:30 ТСН: «Телевізійна служба 

новин»
20:30 Х/ф «Діамантова рука» 
22:35 Х/ф «Принц Персії. Піски 

часу»
01:05 Х/ф «Д’Артаньян і три 

мушкетери» 
02:35 Х/ф «Омела над Мангетте-

ном» 
04:05 «15 республік»

05:30 Т/с «Повернення Мухта-
ра-2»

07:00 «Ранок з ІНТЕРом»
08:30 Х/ф «Ніч самотнього 

пугача»
10:10 Х/ф «Тобі, справжньому»
12:50 Х/ф «Міцний шлюб»
14:25 Концерт «Парад зірок»
16:10 «Жди меня»
18:10 «Стосується кожного»
20:00, 04:55 «Подробиці»
20:35 Т/с «Людський фактор»
00:05 Х/ф «Сім’я напрокат»
01:40 Д/ф «Андрій Мягков. І ніякої 

іронії долі»
02:30 «Мультфільми»
03:30 «Парад зірок»

06:00 Події тижня з Олегом 
Панютою

06:50, 07:10, 08:10 Ранок з 
Україною

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

09:15, 14:10, 15:25 Т/с «Слід» 
10:00 Т/с «Берег Надії» 
18:00 Т/с «Повернення Лялі» 
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Приватний детектив 

Тетяна Іванова» 
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Відпустка за об-

міном» 
02:45 Т/с «У гонитві за щастям» 

06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:10 «Мультфільми» 
09:10 Х/ф «Конвалія срібляста»
11:00 «КВК»
13:15 Х/ф «Лемоні Снікет: 33 

нещастя»
15:10 Х/ф «Пережити Різдво» 
17:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел і Решка»
20:00 «Орел і Решка. На краю світу»
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 Х/ф «Голий пістолет 33 

1/3» 
23:40 Х/ф «Нова різдвяна 

казка» 
01:20 «Нічне життя»

05:45 Радянські мультфільми
09:30 Х/ф «Марія - майстриня»
11:00 Х/ф «Спляча красуня»
12:40, 19:35 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
14:35, 21:25 Т/с «Пуаро Агати 

Крісті»
16:15 Х/ф «Смішні люди»
18:05 Х/ф «Детектив Петербурзь-

кої поліції»
23:10 Х/ф «Смерть під вітри-

лами»
01:30 Х/ф «Дача»
02:55 Бійцівський клуб
03:40 Кіноляпи
04:40 Саундтреки

05:45 «Вiкна-Новини» Спецре-
портаж

06:35, 16:00 «Все буде добре!»
08:30 «Все буде смачно!»
09:15 «Зіркове життя. Обережно - 

ревнощі!»
10:10, 01:45 Х/ф «Вечори на хуто-

рі поблизу Диканьки» 
11:40 Х/ф «Сім верст до небес» 
13:50 «Битва екстрасенсів 14»
18:00 Вікна-Новини
19:00 Т/с «Коли ми вдома» 
19:55 «Куб - 5»
22:00 «Вiкна-Новини»
22:30 «Детектор брехні - 6. Життя 

після сповіді»
00:25 «Один за всіх»
02:50 Нічний ефір

05:15 Служба розшуку дітей
05:20, 07:45, 08:45, 12:45, 15:45, 

18:45 Факти
06:55, 08:00 Х/ф «Особливості на-

ціонального підльодного 
лову»

09:15 Надзвичайні новини. 
Підсумки

09:50 Х/ф «Особливості націо-
нального полювання»

11:45, 13:20 Х/ф «Особливості на-
ціональної риболовлі»

14:05, 16:20 Х/ф «Володар перс-
нів. Повернення короля»

19:15 Надзвичайні новини
20:15 Дістало!
21:00 Громадянська оборона. 

Підсумки
22:50 Х/ф «Покарання» 
00:30 Х/ф «Армія пітьми» 
02:10 Х/ф «Таємниця золотих 

пірамід»

06:05 М/с «Вуди Вудпеккер»
07:00, 16:10, 21:45, 03:50 Comedy 

Club
08:45 Comedy Woman
09:40 Т/с «СашаТаня»
17:10 Х/ф «Царь скорпионов 2: 

Восхождение воина»
19:20 Х/ф «Мумия»
23:40 САШАТАНЯ

05:50, 09:25 Kids Time
05:55 М/с «Губка Боб - Прямокутні 

штани»
07:30 М/с «Панда Кунг Фу: Легенди 

крутості»
09:30, 02:40 Т/с «Татусеві дочки»
13:55 Х/ф «Чарівники з Вей-

верлі»
15:50 Х/ф «Гаррі Поттер і смер-

тельні реліквії»
18:35 Х/ф «Спокусник»
21:00 Х/ф «Спокусник 2»
23:45 Х/ф «Вид зверху кращий»
01:15 Х/ф «Ласкаво просимо до 

Зомбіленду»

06:00, 15:00 У пошуках істини
07:00, 14:10 Воїни
07:50 Вражаючі кадри
09:40 Далеко і ще далі
10:40 Таємниці царства рослин
11:30, 16:40 Мисливець і жертва
12:20, 22:00 Шукачі неприєм-

ностей
13:10, 17:30 Мисливці за зміями
15:50, 21:10 Мегаспоруди
18:30 Загадки Всесвіту
19:20 Секретні території
22:50 Шокуюче відео
00:30 Європейський покерний тур
01:20 Таємниці зцілення

05:00 Х/ф «Старший син» 
07:10 «Правда життя. Новорічні 

історії»
07:40 «Агенти впливу»
08:30 Т/с «Павутиння - 2»
15:30 Т/с «Майор поліції»
19:00, 21:40, 02:50 «Свідок»
19:30 Т/с «Даїшники»
22:00 Т/с «Тунель» 
00:00 Т/с «Менталіст - 4» 
00:45 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 12» 
03:20 Х/ф «Людожери» 

06:00, 07:20 М/с «Лалалупси» 
06:20, 10:20 М/с «Маша і Ведмідь» 


06:50, 09:20 М/с «Клуб Вінкс: 

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

пашки ніндзя» 
08:55 М/с «Смурфіки» 
11:00 Х/ф «Елька» 
12:25 Х/ф «Про Червону Шапоч-

ку» 
14:50 Дайош молодьож
18:00 Панянка-селянка
20:00 Країна У
21:00 Віталька
23:00 6 кадрів
00:00 #кращийконцертроку - кліпи
00:30 ТЕТ-Інтернет
02:10 17+
03:00 БарДак
03:50 З ночі до ранку

05:50 Т/с «Небесне кохання» 
06:30 Телеторгівля
07:35 Мультфільми 
10:00 Школа доктора Комаров-

ського
11:15, 18:00 Жіноча форма
12:15, 22:50 Модний вирок
13:10, 19:00 Т/с «Тетянин день» 
14:00 Дитяче меню
15:00 Справа смаку
15:25 Таємниці шеф-кухаря
16:10 Квартирне питання
19:55, 01:10 Д/с «Ігри долі»
20:50, 02:00 Зайві 10 років
21:50 Д/с «Зіркові історії»
23:45 Сімейний розмір
00:30 Д/с «Секрети долі»
02:55 Колір Ночі

06:00, 00:25 Від першої особи
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 13:00, 

18:30, 21:00, 01:30 Новини
06:40, 07:10, 08:10 Спорт
06:50, 07:25, 07:40, 08:25 Гість 

студії
07:35 Країна on line
09:35 Про головне
10:30, 03:00 Х/ф «Рай океану»
12:10 Д/ф «Острів Крим. Дежавю»
12:40 Зроблено в Європі
13:20 Вікно в Америку
14:00 Прес-конференція Прези-

дента України П. Порошенка
16:00 Euronews
16:30 Т/с «Сержант Рокка»
18:15, 01:20 Новини. Світ
18:55 З перших вуст
19:05 Х/ф «Остання іскра життя»
21:40 Д/ф «Малєр. Розміреним 

кроком»
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 00:00, 01:00 Підсумки
23:25 На слуху
01:50 ТелеАкадемія

04:40 Д/ф «Київська старо-
вина. Світ мистецтва. 
О.Вертинський. Майстер 
ілюзорних світів»

06:00 Мультфільми 
06:35 «Маски-шоу»
08:00 Т/с «Джокер» 
12:00 Т/с «Розвідники» 
18:00 «Люстратор 7.62»
19:00 Т/с «Статский советник» 
23:15 Х/ф «Командо» 
01:15 Х/ф «Сантахрякус» 
02:45 Х/ф «Лісова пісня» 
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Німеччина виділить €14 млн 
на природоохоронні заходи 
ФРН виділить €14 млн на впровадження проекту 
«Підтримка природно-заповідних територій України». 
Такої домовленості досягли під час зустрічі міністра 
екології та природних ресурсів України Ігоря Шевченка 
з представниками уряду Німеччини. Ці кошти підуть на 
зміцнення національних природних парків, біосферних 
і природних заповідників у Карпатському регіоні, 
посилення освітньої роботи з місцевим населенням, 
виконання європейських вимог щодо збереження 
особливо цінних видів тварин і рослин. 

Витрати на депутатів 
хочуть скоротити на 160 
мільйонів гривень 
У проекті головного кошторису держави 
на 2015 рік передбачено витрати на апарат 
парламенту в обсязі 525 млн 319,1 тис. грн. 
Тоді як бюджет на поточний рік передбачає 
687 млн 446 тис. грн. Витрати на ДУС залишені 
майже на поточному рівні. Так, у бюджеті 
2014 року передбачено 1 млрд 51 млн, а в 
проекті на 2015-й — 1 млрд 62 млн грн. 

Волинська молодь долучилася 
до благодійності 

Асоціацію фермерів і приватних 
землевласників Волині очолив 
свободівець Микола Собуцький 

Викрито масштабну шахрайську оборудку, 
яку здійснювали в соціальній мережі 

21 грудня 2014 року в сесійній 
залі Волинської обласної 

ради відбулася XXІV Звітно-ви-
борча конференція Асоціації 
фермерів і приватних землевлас-
ників Волині. Практично одно-

стайно учасники обрали головою 
об’єднання відомого фермера з 
Луцького району, депутата Во-
линьради свободівця Миколу Со-
буцького. 

Попередній голова, фермер із 
Ковельщини Віктор Лук’янчук, 
відзвітувавшись, фактично склав 
із себе повноваження, заявивши, 
що не балотуватиметься на на-
ступний термін. Рада асоціації 
рекомендувала конференції об-
рати новим головою об’єднання 
Миколу Собуцького, котрий уже 
очолював його у двох попередніх 
каденціях. Це був період найбіль-
шої активності, організаційної та 
структурної розбудови асоціації, 
формування її позитивного іміджу 
не лише на теренах Волині, а й по 
всій Україні і навіть за кордоном. 

Кінцевий етап афери — 
подзвонити на мобільні 
телефони майбутніх потер-
пілих й, уводячи їх в оману 
та маніпулюючи свідоміс-
тю, змушувати виконувати 
операції з банкоматами, 
перераховуючи кошти на 
підконтрольні шахраям 
карткові рахунки 


