
Гранати РГД-5 та Ф-1 правоохо-
ронці вилучили в мешканця міс-

та Володимира-Волинського, що на 
Волині. Про це повідомили СК ГУ 
Національної поліції у Волинській 
області.

За словами правоохоронців, до 
чергової частини Володимир-Во-
линського відділення поліції за-
телефонували мешканці міста та 
повідомили, що поблизу магазину, 
по вулиці Устилузькій, знаходить-

ся чоловік із предметом, схожим на 
гранату.

Відразу на місце події виїхала 
слідчо-оперативна група відділення 
поліції. Правоохоронці встановили: 
поблизу магазину розгулював моло-
дик із гранатою у руках. Працівники 
поліції роззброїли чоловіка, вилу-
чивши в нього гранату РГД-5.

За місцем проживання волиня-
нина правоохоронці вилучили ще 
одну гранту Ф-1.

Правоохоронцям чоловік пояс-
нив, що гранати знайшов на тери-
торії полігону у Володимирі-Волин-
ському.

Відомості внесено до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань за 
ознакам кримінального правопо-
рушення передбаченого ч. 1 ст. 263 
(Незаконне поводження зі зброєю, 
бойовими припасами або вибухо-
вими речовинами) Кримінального 
кодексу України.

Громадська організація «Твій 
вибір» допоможе волинським 

правоохоронцям притягнути до 
відповідальності осіб, які причет-
ні до підкупу виборців. Про це під 
час прес-конференції повідомив 
голова громадської організації 
Сергій Мельник.

Як з’ясували журналісти, для 
боротьби із підкупом виборців 
місто Луцьк Волинської області 
було обране не випадково. За відо-
мостями громадських активістів, 
Луцьк є лідером за кількістю задо-
кументованих фактів підкупу ви-
борців під час виборів 25 жовтня 
2015 року. «Сьогодні керівництво 
держави нарешті зрозуміло, що 
підкуп виборців є чи не найбіль-
шим злом, яке може привести до 
влади людей, здатних знищити 
нашу державність, — переконаний 
Сергій Мельник. — Ми бачимо, 
що в Україні багато людей зневі-
рились у можливості чесного ви-
бору й тому проігнорували місцеві 
вибори. Це дало змогу «нечистим 
на руку» політиками, користую-
чись низькою явкою, через підкуп 
виборців отримати високий відсо-
ток голосів. Найактивніше голоси 
скуповували в Луцьку. Тому було 
прийняте рішення для всієї краї-
ни показати приклад боротьби з 
підкупом виборців саме в цьому 
місті».

«Завдяки інформації, яку ми 
отримали, правоохоронні орга-
ни зможуть притягнути до від-
повідальності як тих, хто голоси 
купляв, так і тих, хто продав свій 
голос за гроші», — заявив активіст.

Громадським активістам вда-
лося отримати у власне розпо-
рядження базу даних лучан, які 
одержали певну винагороду за 
обіцянку проголосувати за одно-
го з кандидатів на посаду місько-
го голови. За словами активістів, 
це були не лише гроші, але й так 
звані соціальні картки, ліки, про-
дуктові набори тощо. Списки, що 
потрапили до активістів, склада-
лися дуже ретельно, формувалися 
по певних підгрупах за окремими 
ознаками, серед яких виділені пен-

сіонери, працівники комунальних 
підприємств та комунальних уста-
нов міста, викладачі вишів та сту-
денти.

«Наразі у виборців, які прода-
ли свій голос, є два варіанти уник-
нути кримінальної відповідаль-
ності, — коментує ситуацію юрист 
громадської організації Андрій 
Таран. — Перший варіант — це 
до початку виборів звернутися до 
правоохоронних органів із заявою 
про те, що вони отримали гроші в 
обмін на обіцянку проголосувати 
15 листопада 2015 року за одного 
з кандидатів. Тоді, згідно з норма-
ми чинного законодавства, люди-
на звільняється від кримінальної 
відповідальності за добровільну 
відмову довести злочин до кінця. 
Другий варіант — не прийти на 
вибори 15 листопада. Адже, від-
повідно до закону, якщо ви взяли 
гроші, але на вибори не прийшли, 
то ви фактично не віддали свій го-
лос, отже, й не продавали його. Бо, 
якщо правоохоронці після виборів 
15 листопада в рамках криміналь-
ного провадження зажадають від 
Територіальної комісії списки ви-
борців, які  взяли участь у голосу-
ванні, із списками людей, які взя-
ли гроші від благодійного фонду 
одного з кандидатів, то в них буде 
підстава порушити кримінальну 
справу».

Довідка: з жовтня 2014 року 
вступив в дію Закон України «Про 
внесення змін до Кримінального 
кодексу (щодо посилення відпо-
відальності за порушення вибор-
чих прав громадян)», відповідно 
до якого в Україні ввели кримі-
нальну відповідальність і для тих, 
хто скуповує голоси, і для самих 
виборців. Виборця, який продав 
свій голос, будуть штрафувати на 
суму від 3 100 до 5 400 грн. Тих, 
хто підкуповує виборців, будуть 
карати обмеженням волі на строк 
до 3 років або позбавленням волі 
на той самий строк без права обі-
ймати певні посади або займатися 
певною діяльністю також на строк 
до 3 років.

Марія КАРПУК

Громадські активісти допоможуть у 
боротьбі з підкупом виборців
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У Луцьку продовжують 
демонтаж гаражів
Департамент муніципальної поліції Луцької 
міської ради продовжує демонтаж неза-
конно розміщених споруд на території 
міста. Роботи проводять з метою виконан-
ня рішення виконавчого комітету Луцької 
міської ради від 29.10.2015 № 644-2 «Про 
демонтаж металевих конструкцій на вул. 
Шота Руставеллі, 13, бульв. Дружби Народів, 
7, просп. Відродження, 51, просп. Молоді, 8а, 
просп. Соборності, 1».

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

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 16 листопада
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, 03:05 ТСН: 
«Телевізійна служба новин»

07:35 «Маша і ведмідь» 
09:30, 12:30 «Міняю жінку - 4»
12:20 «10 хвилин з прем’єр-

міністром»
13:55 «Чотири весілля 4»
15:10 «Клініка 1»
15:50 «Сімейні мелодрами -6»
17:15 Т/с «Заборонене кохання» 


20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Слуга народу» 
22:00 «Гроші»
23:30 «Мінкульт»
00:00, 03:35 Х/ф «Гарячі голо-

ви» 
01:40 Х/ф «Гарячі голови 2» 

05:35, 01:50 Д/с «Україна: забута 
історія»

06:35 Мультфільм
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 

12:00, 14:00, 16:00, 17:40 
Новини

07:15, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок 
з ІНТЕРом»

09:20 Х/ф «Шалено закоханий»
11:20, 12:25 Д/с «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
13:45, 14:20 «Судові справи»
15:00, 16:15 «Жди меня»
18:00 «Стосується кожного»
20:00, 02:35 «Подробиці»
21:00 Т/с «Заради кохання я все 

зможу»
23:00, 03:25 Т/с «Шлюб за запо-

вітом» 

06:00 Події тижня з Олегом 
Панютою

06:50, 07:15, 08:15 Ранок з 
Україною

07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 
02:10 Події

09:15, 04:10 Зірковий шлях
11:00, 19:45, 03:10 «Говорить 

Україна»
12:15 Реальна містика
13:15, 15:30 Т/с «Відбиток 

кохання» 
18:00, 04:30 Т/с «Клан ювелірів. 

Битва» 
21:00 Т/с «Колір черемшини» 
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Мумія 2: Повернен-

ня» 

05:40 «Рецепти щастя. Нова 
історія»

06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:10 «Мультфільми» 
08:45, 19:00 «Розсміши коміка»
09:40, 16:10 «Файна Юкрайна»
10:45 Т/с «Всі жінки - відьми» 
14:10, 20:00 «Орел і Решка. На 

краю світу»
15:10, 21:00 «Орел і Решка. Не-

звідана Європа»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 Х/ф «Діти шпигунів 2: 

Острів нездійсненних 
мрій» 

00:00 Х/ф «Головне - не боятися!» 


02:00 Х/ф «Запам’ятай неділю» 
03:40 «Нічне життя»

05:45, 07:30, 09:30 Мультфільм 
СРСР

07:00, 09:00 «Top Shop»
09:50, 23:25 «Жарт за жартом»
10:20 Х/ф «Рок-н-рол для 

принцес»
13:10, 19:35 Т/с «Комісар Рекc»
15:00 Х/ф «Життя по ліміті»
16:20 Х/ф «Дорога в пекло»
21:25 Т/с «Пуаро Агати Кристі»
00:40 «Моя правда»
01:25 Х/ф «Любити»
02:50 Кіноляпи
03:45 Саундтреки
04:45 Кінотрейлери

06:05, 16:00 «Все буде добре!»
08:00 «Все буде смачно!»
08:55, 18:30 «За живе!»
10:05 «Зіркове життя. Мисливиці 

за чужими чоловіками»
11:05 «Битва екстрасенсів 15»
13:15 «Національне талант-шоу 

«Танцюють всі!-3»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
19:55, 22:45 «Хата на тата»
23:15 «Детектор брехні 7»
00:15 «Один за всіх»
01:30 Х/ф «Дайте книгу скарг» 
03:05 Нічний ефір

05:10 Служба розшуку дітей
05:15 М/с «Том і Джері у дитинстві»
06:00, 19:20 Надзвичайні новини
06:45, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 

21:05 Факти
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:10 Труба містера Сосиски
11:05 Дивитись усім!
11:45, 13:20 Х/ф «Золоте дитя»
14:00, 16:20 Х/ф «Поїздка в 

Америку»
16:55 Х/ф «13-й район. Цегляні 

маєтки»
20:20 Дістало!
21:25 Свобода слова
00:20 Х/ф «Нікіта» 
02:25 Х/ф «Незаконне вторгнен-

ня» 
04:15 Провокатор

06:00 Телепазлики
11:10 Раздолбаи
11:45, 02:00 Раздолбаи. Взрывная 

волна
12:10 «Разрушители мифов»
13:10 Т/с «Универ» 
17:15 Т/с «Онлайн 4.0» 
18:15 Comedy Woman
19:10 Comedy Club
20:10 Т/с «Сышишь-шоу-2» 
20:50 Т/с «Сышишь-шоу-1» 
21:10 Т/с «Универ. Новая об-

щага» 
23:15 ХБ 
23:50 Трололо на НЛО
00:15 Х/ф «Страж» 
03:45 Мамахохотала шоу-1
04:30 Пробуддись

06:00, 07:15 Х/ф «Навколо світу 
за 80 днів» 

06:00 Т/c «Друзі» 
10:25 Х/ф «Гаррі Поттер і в’язень 

Азкабана» 
13:10 Х/ф «Гаррі Поттер і Келих 

вогню» 
16:10 Т/c «Не родись вродлива» 
18:00, 02:30 Абзац!
19:00 Ревізор
22:00 Страсті за ревізором
00:25 Х/ф «Серфер душі» 
03:25 Т/c «Милі брехунки» 
04:15 Служба розшуку дітей
04:20 Зона ночі

06:00 Несподівані злочинці
06:50 Мисливець та жертва
07:40, 22:30 Екстремальний світ
08:30, 17:20 Правда життя
09:50, 16:30 Правила життя
10:40, 15:40 У пошуках істини
11:30 Містична Україна
12:20, 18:10 Шість відчуттів
13:10 Генерали Гітлера
14:00 Смертельний двобій
14:50, 20:40 Шукачі неприєм-

ностей
19:00 У пошуках пригод
21:30 Дика Польща
23:30 Покер
00:20 Війна всередині нас

06:30 Х/ф «Чотири листи фанери, 
або Два вбивства в барі» 

07:55 «Народний кухар»
08:50 «Круті 90-ті»
09:40 Т/с «Суто англійські вбив-

ства» 
13:25, 15:15 Х/ф «Секретний 

фарватер» 
15:00, 19:00, 23:15, 02:10, 03:50 

«Свідок»
19:30 Т/с «Кулагін та партнери» 
21:30 Т/с «CSI: кіберпростір»
23:45 Т/с «NCIS: полювання на 

вбивцю - 10» 
00:40 Т/с «Мертва зона» 
02:40 «Випадковий свідок»
02:45 «Речовий доказ»
04:20 «Легенди бандитського 

Києва»
04:45 «Правда життя»

06:00 Малята-твійнята
06:35 М/с «Смішарики. Пін-код» 
06:50 М/с «Підлітки мутанти чере-

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

чарівниць» 
10:55 Обережно, діти!
11:45 Повне перевтілення. Дім за 

тиждень
13:20, 19:00 Панянка-селянка
14:15, 04:20 У ТЕТа тато!
15:10 Віталька
16:20, 22:00 Країна У
17:10, 21:00 Одного разу під 

Полтавою
18:00, 20:00 Т/с «Кухня» 
18:30, 20:30 Т/с «Світлофор» 
22:55 Дайош молодьож!
00:40 Анекдоти
01:10 Т/с «Ангел або Демон» 
02:00 У ТЕТа в Інтернеті
02:50 Теорія зради

06:00 Все моє
06:30 Телеторгівля
07:30, 01:30 Паралельний світ
08:45 Мультфільми 
10:00, 14:55 Квадратний метр
10:40 Школа доктора Комаров-

ського
11:15, 18:00 Жіноча форма
13:10, 19:00, 20:25 З’їжте це 

негайно
14:10, 21:50 Зіркове життя
16:10, 19:25 Квартирне питання
20:50 Документальний фільм
22:40 Без жертв
23:40 Зайві 10 років
00:30 Д/с «Ігри долі»
02:20 Що для вас корисно?
03:00 Колір Ночі

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

06:10, 07:10 АгроЕра
06:20, 08:25, 00:25 Від першої 

особи
06:45, 07:15, 08:15 Спорт
06:55, 08:40 Ескулап
07:25 Ера будівництва
07:30, 23:25 На слуху
08:45 Корисні поради
09:00 Вічне
09:25 Уряд на зв’язку з грома-

дянами
09:55 Д/с «Дорогами Саксонії»
10:30 Богатирські ігри
12:00 «План на завтра» з Анаста-

сією Рінгіс
12:30, 20:30 Зроблено в Європі
13:15 Вікно в Америку
13:50, 18:50 ДПКЄ 2015 г.
14:10 Казки Лірника Сашка
14:25 Школа Мері Поппінс
14:45 М/с «Друзі-янголи»
15:40 М/ф «Тарбозавр»
17:35 Книга ua

18:05, 01:45 Час-Ч
18:15, 01:20 Новини. Світ
18:55 Про головне
19:30 Дорогі депутати
20:00 Перша шпальта
21:30 Новини. Спорт
21:40, 22:45 З перших вуст
21:50 Подорожні
23:00, 00:00, 01:00 Підсумки
01:55 Хокей. Чемпіонат України. 

«Донбас» - «Рапід»
04:00 Т/с «Царівна»

06:00 Мультфільми
06:25 «Нове Шалене відео по-

українськи»
07:25 «Облом.UA»
08:50 «Помста природи»
10:35 Т/с «Мушкетери»
12:45 Х/ф «Останні години Землі»
14:40 «Вайпаут»
15:35 «Легенди кікбоксінгу»
16:30 «Top Gear»
17:30, 19:00, 00:00 «ДжеДАІ»
18:30, 23:30 Новини «Спецкор»
19:20 «Секретні матеріали»
20:20 Т/с «Легенди»
21:15 Х/ф «Рукопашний бій»
00:20 Х/ф «Хижак-2»
02:25 Х/ф «Карпатсьте золото»

Волинські полісмени вилучили в чоловіка гранати

Вулицю у Волновасі 
перейменували на Луцьку
Таке рішення прийняли під час чергової сесії Волновась-
кої міської ради Донецької області в жовтні цього року. 
Відповідно до Закону України «Про засудження кому-
ністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди 
їхньої символіки» частину вулиць та провулків міста 
Волновахи перейменували. Одну з вулиць назвали на 
честь нашого міста — відтепер вулиця Блюхера матиме 
назву Луцька. Нагадаємо, у цьому році Луцьк та Волно-
ваха підписали Меморандум про співпрацю.

Громадяни, які звернулися за 
призначенням житлової субсидії, 
а також ті, яким субсидія перерахо-
вана автоматично на новий термін, 
інформацію щодо розміру та тер-
міну призначення субсидії можуть 
отримати в усіх пунктах прийому 
комунальних платежів. Зазначена 
інформація відображається в кви-
танції про оплату за житлово-кому-
нальні послуги.

Житлова субсидія розрахову-
ється окремо на неопалювальний 
(з травня по вересень) та опалю-
вальний (з жовтня по квітень) пе-
ріоди. З настанням опалювального 
сезону субсидія розраховується з 
врахуванням соціальної норми на 
опалення житла. У випадку, якщо в 
неопалювальному періоді субсидія 

не вийшла по розрахунку, її розмір 
буде автоматично перерахований за 
жовтень місяць відповідно до кіль-
кості днів з початку опалювального 
сезону та за кожний наступний мі-
сяць опалювального періоду. Також 
при зміні цін та тарифів на житлово-
комунальні послуги субсидія пере-
раховується автоматично без звер-
нення громадян.

Житлова субсидія розраховуєть-
ся в межах соціальної норми житла 
та соціальних нормативів користу-
вання житлово-комунальними по-
слугами. Громадяни, яким призна-
чено субсидію для відшкодування 
витрат на оплату житлово-кому-
нальних послуг, зобов’язані щомі-
сячно сплачувати свою обов’язкову 
частку витрат на оплату цих послуг. 
За спожиті понад норму послуги 

оплачується їхня повна вартість.
Якщо сім’я економно споживає 

комунальні послуги, то різниця у 
вартості спожитих та нормативних 
послуг відображається в квитан-
ції в графі «Переплата». Зазначена 
сума зараховується такому домо-
господарству в рахунок оплати цих 
послуг, у т. ч. обов’язкової частки 
платежу, на наступні розрахункові 
періоди.

У випадку проведення заявни-
ком оплати за житлово-комунальні 
послуги в повному розмірі місячних 
нарахувань та призначення субсидії 
за попередній місяць, сума здійсне-
ного платежу буде відкорегована на 
суму призначеної субсидії та відо-
бражена в квитанції в графі «Пере-
плата».

З питань призначення житлової 
субсидії мешканцям міста Луцька 
необхідно звернутись у департамент 
соціальної політики Луцької місь-
кої ради (просп. Волі, 4а; каб. 109, 
телефони для консультацій: 724161; 
284165; 284172; 284174; 284175), гро-
мадську приймальню № 1 (просп. 
Соборності, 18; телефон для кон-
сультацій: 774471) та громадську 
приймальню № 2 (вул. Бенделіані, 7; 
телефон для консультацій: 265961).

Просимо всіх користувачів суб-
сидій звернути особливу увагу на 
інформацію щодо надання субсидії, 
яка розміщена в квитанції по оплаті 
за комунальні послуги.

Що іще потрібно знати про 
субсидії


