
До Камінь-Каширського відді-
лу поліції надійшло телефонне 

повідомлення про те, що в центрі 
міста трапилася дорожньо-тран-
спортна пригода з потерпілими, 
повідомляє прес-служба МВС.

Правоохоронці встановили: 
33-річний житель міста Каменя-
Каширського, керуючи автомобі-
лем «Фольцваген-Транспортер», на 
площі Культури міста зіткнувся з 
автомобілем «Форд-Сієра» та здій-
снив наїзд на пішохода, 20-річну 
жительку району. Внаслідок ДТП 
потерпіла отримала тілесні ушко-
дження у вигляді забою правої 
ноги.

Поліцейські запросили вину-
ватця ДТП у Камінь-Каширський 

відділ поліції для з’ясування всіх 
обставин. Але чоловік вчинив ак-
тивну фізичну протидію здійснен-
ню працівниками поліції покладе-
них на них службових обов’язків. 
Порушник штовхав інспектора 
поліції, шарпав його за форменний 
одяг тощо. Зловмисник умисно за-
вдав інспекторові поліції побоїв та 
пошкодив формений одяг.

На вимогу правоохоронця при-
пинити протиправні дії та на по-
передження про застосування до 
нього спеціальних засобів, чоловік 
не реагував. Щоб припинити ху-
ліганські дії, відповідно до закону, 
працівники поліції застосували до 
правопорушника спеціальні засоби 
— одягнули кайданки. 

Співробітники Служби безпеки 
України спільно з прикордон-

никами виявили в селі Червона 
Зірка на Луганщині підпільний 
трубопровід, через який в Україну 
контрабандно постачали нафто-
продукти з Росії.

Трубопровід був прокладений 
на майже метровій глибині під 
залізничним полотном, його до-
вжина складала дві тисячі метрів. 
Правоохоронці виявили резерву-
ар об’ємом 60 кубічних метрів, у 
який зливалося контрабандне па-
ливо.

За оперативною інформацією, 
до організації нелегального на-
фтоперегону причетні російські 
прикордонники, які дислокуються 
саме в місці прокладання труби. 
Незаконний трубопровід демон-
товано. Тривають оперативні дії 

для встановлення осіб, причетних 
до контрабанди пального з україн-
ської території.

Співробітники Служби безпеки 
України спільно з прокурату-

рою припинили на Полтавщині ді-
яльність конвертаційного центру, 
який встиг вивести у «тінь» понад 
150 мільйонів гривень.

Організатори «конверта» про-
тягом п’яти місяців надавали 
«послуги» з відмивання грошей, 
ухилення від сплати податків та 
обготівковування коштів. Для при-
криття протиправної діяльності 
конвертцентр займався нібито 
купівлею-продажем сільськогос-
подарської продукції. Насправді, 
через укладання фіктивних угод 
на постачання товарно-матеріаль-
них цінностей, він «обслуговував» 
двадцять комерційних структур 
реального сектора економіки. За 
свої послуги зловмисники брали 
10% від виведеної «в тінь» суми.

Співробітники спецслужби 
затримали одного з організато-
рів конвертаційного центру після 
отримання ним у банку 900 тисяч 
гривень.

Під час санкціонованих об-
шуків правоохоронці вилучили 
печатки фіктивних підприємств, 

«чорну» бухгалтерію, чекові книж-
ки, що свідчать про факти переве-
дення коштів у готівку.

Правоохоронці також виявили 
фіктивну господарсько-фінансову 
документацію та статути підпри-
ємств, які підтверджують зв’язок 
фіктивних фірм із реально діючи-
ми суб’єктами підприємницької 
діяльності.

Відкрито кримінальне прова-
дження за ст. 205 Кримінального 
кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі 
дії.

Через конвертцентр щомісячно виводили 
30 мільйонів гривень 

Події
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У Локачах жінка мало 
не вкоротила життя 
чоловікові
У хірургічне відділення лікарні з ножовим 
пораненням доставили 54-річного жителя 
Локачинського району. Слідчо-оперативна 
група встановила: тілесні ушкодження по-
терпілому нанесла кухонним ножем його 
51-річна дружина під час сімейної сварки. 
Знаряддя злочину вилучили. Триває досудо-
ве розслідування.

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

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 30 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 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»

07:35 «Маша і ведмідь» (I)
09:30, 12:30 «Міняю жінку - 7»
12:20 «10 хвилин з прем’єр-

міністром»
14:00 «Клініка»
15:45 «Сімейні мелодрами -6»
17:15 Т/с «Заборонене кохання» 

(I)
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Слуга народу» (I)
22:00 «Гроші»
23:30 «Мінкульт»
00:00 Х/ф «Титанік» (I)
03:30 Х/ф «Фортуна Ве´аса» (II)

06:20 Мультфільм
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 

12:00, 14:00, 16:00, 17:40 
Новини

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

09:20, 12:25 Т/с «Повернешся - 
поговоримо»

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

зможу»
22:55, 02:35 Т/с «Шлюб за запові-

том 3: Танці на вугіллі» (II)
02:00 «Подорожі в часі»

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, 
02:50 Події

09:15, 03:45 Зірковий шлях
11:00, 19:45 «Говорить Україна»
12:15 Реальна містика
13:15, 15:30 Т/с «Анютине 

щастя» (I)
18:00, 04:10 Т/с «Клан ювелірів. 

Відплата» (I)
21:00 Х/ф «Я все пам’ятаю» (I)
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Гладіатор» (II)

05:30 «Рецепти щастя. Нова 
історія»

06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:10 «Мультфільми» (I)
08:45, 19:00 «Розсміши коміка»
09:40, 16:10 «Файна Юкрайна»
10:45 Т/с «Всі жінки - відьми» (I)
14:10 «Орел і Решка. На краю світу»
15:10, 20:00 «Орел і Решка. Не-

звідана Європа»
18:00 «Звана вечеря»
21:00 «Орел і Решка. Ювілейний 

сезон»
22:00 Х/ф «Нічний рейс» (II)
23:45 Х/ф «Ультрафіолет» (II)
01:15 «КВН-2015»
03:20 «Нічне життя»

05:45, 07:30, 09:30 Мультфільм 
СРСР

07:00, 09:00 «Top Shop»
10:15, 00:35 «Моя правда»
11:10, 23:25 «Жарт за жартом»
11:50 Х/ф «Дуенья»
13:40, 19:35 Т/с «Комісар Рекс»
15:30 Х/ф «Панянка-селянка»
17:35 Х/ф «Здрастуйте, я ваша 

тітка»
21:25 Т/с «Пуаро Агати Кристі»
01:20 Х/ф «Клітка для канарок»
02:55 Кіноляпи
03:45 Саундтреки
04:45 Кінотрейлери

06:05, 16:00 «Все буде добре!»
08:05 «Все буде смачно!»
09:00 «За живе!»
10:10 «Битва екстрасенсів 15»
12:20 «Національне талант-шоу 

«Танцюють всі!-8»
18:00, 22:00 «Вiкна-Новини»
18:30 Т/с «Коли ми вдома» (I)
19:55 «Хата на тата»
22:35 «Детектор брехні 7»
23:30 «Один за всіх»
00:55 «Слідство ведуть екстра-

сенси»
01:50 Х/ф «На підмостках 

сцени» (I)
03:20 «Найкраще на ТБ»

05:00 Служба розшуку дітей
05:05 М/с «Том і Джері у дитинстві»
05:50, 19:20 Надзвичайні новини
06:45, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 

21:05 Факти
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:15 Труба містера Сосиски
11:10, 13:20 Х/ф «Астерікс і 

Обелікс у Британії»
14:00, 16:20 Х/ф «Широко 

крокуючи»
16:30 Х/ф «Всесвітня війна Z»
20:20 Дістало!
21:25 Свобода слова
00:25 Х/ф «Далласький клуб по-

купців» (II)
02:35 Х/ф «8 міліметрів» (II)
04:30 Т/с «Ганнібал»

06:10, 11:15, 18:00 Comedy Club
07:00 Пробуддись
09:15, 14:20 Т/с «Универ» (II)
10:10 Т/с «Онлайн 4.0» (II)
10:50, 23:35 Трололо на НЛО
12:15 «Разрушители мифов»
19:00 Т/с «Сышишь-шоу» (II)
20:00 Comedy Woman
21:00 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (II)
21:35 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
23:00 ХБ (II)
00:00 Х/ф «В тупике» (II)
01:45 Х/ф «Лига джентльменов 

апокалипсиса» (II)
03:35 Раздолбаи. Взрывная волна
04:00 ГАРАЖ

03:15 Т/с «Різзолі та Айлс»
04:05 Зона ночі
06:00, 07:20 Kids Time
06:05 М/с «Губка Боб - Прямокутні 

Штани»
07:25 Т/с «Друзі»
11:25 Х/ф «Вовки»
13:15 Х/ф «Голодні ігри»
16:10 Т/с «Не родись вродлива»
18:00, 02:05 Абзац!
19:00 Ревізор
21:35 Страсті за ревізором
23:45 Х/ф «Джулі і Джулія: Готує-

мо щастя за рецептом» (II)

06:00 Україна: забута історія
06:50, 15:40 Правила життя
07:40, 14:50 У пошуках істини
08:30 Підроблена історія
09:20 Містична Україна
11:00 Їжа: вибір жертви
11:50, 20:30 Шукачі неприєм-

ностей
12:50, 21:30 Скарби зі звалища
13:50 Ігри розуму
16:30 Правда життя
17:30 Шість відчуттів
18:30 Далеко і ще далі
22:30 Дикий Індокитай
23:30 Покер
00:20 СБУ. Спецоперація
03:20 Скарб.ua
04:20 Великі українці

05:05 Х/ф «Дама з папугою» (I)
07:00 «Народний кухар»
07:50 «Круті 90-ті»
08:50 Т/с «Суто англійські вбив-

ства» (I)
10:30 Х/ф «48 годин»
12:20, 14:15 Т/с «Гудіні»
14:00, 19:00, 23:15, 03:15 «Свідок»
15:40 Т/с «Німець»
19:30 Т/с «Кулагін та партнери» 

(I)
21:30 Т/с «Елементарно - 3»
23:45 Т/с «NCIS: полювання на 

вбивцю - 10» (II)
00:40 Т/с «Мертва зона» (II)
02:20 «Європейський покерний 

турнір»
03:45 Х/ф «Напад акул на Нью-

Джерсі» (II)

06:00 Малята-твійнята
06:45 М/с «Підлітки мутанти чере-

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

чарівниць» (I)
11:00 Х/ф «Осляча шкура» (I)
12:10 Повне перевтілення. Дім за 

тиждень
13:50, 19:00 Панянка-селянка
14:50, 04:25 У ТЕТа тато!
15:50, 21:00 Віталька
17:00, 22:00 Країна У
18:00, 20:00 Т/с «Кухня» (I)
18:30, 20:30 Т/с «Світлофор» (II)
23:00 Дайош молодьож!
23:55 Т/с «Молодий вовк» (II)
00:45 Т/с «Любить не любить» (II)
01:15 Т/с «Ангел або Демон» (II)
02:05 У ТЕТа в Інтернеті
02:55 Теорія зради

06:00 Все моє
06:30 Телеторгівля
07:30, 01:30 Паралельний світ
08:45 Мультфільми (I)
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
22:35 Шлюб без жертв
23:35 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, 04:35 Д/с «Шляхами 

Саксонії»
10:35 Богатирські ігри
12:05 «План на завтра» з Анаста-

сією Рінгіс
12:35, 20:30 Зроблено в Європі
13:15 Вікно в Америку
13:50 Казки Лірника Сашка
14:00 Мультфільми
14:40 Т/с «Білявка»
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 З перших вуст
21:50 Подорожні
23:00, 00:00, 01:00 Підсумки
01:55 Біатлон. Кубок світу

06:00 Мультфільми
06:50 «Нове Шалене відео по-

українськи»
07:50, 22:50 «Облом.UA»
09:50 «Помста природи»
12:00 Х/ф «Віллоу»
14:40 «Вайпаут»
15:35 «Легенди кікбоксінгу»
16:40 «Top Gear»
17:40, 00:00 «Реал-Бодріт»
18:30, 23:30 Новини «Спецкор»
18:50 16 Тур ЧУ. Дніпро - Ворскла
21:00 Х/ф «Дев’ять життів»
00:20 Х/ф «Письменник-привид»
02:45 Х/ф «Легенда про княгиню 

Ольгу»

На Волині винуватець ДТП побив 
інспектора поліції

СБУ виявила підпільний трубопровід для 
перекачування пального з Росії

На Волині у фермера викрали 
чотирьох свиней
Невідомі пошкодили двері свинарника та викрали з 
приміщення свиноферми в одному із сіл Ковельського 
району чотирьох свиней. Зловмисники завдали ферме-
рові матеріальної шкоди на чотири тисячі гривень, по-
відомляє прес-служба МВС. Інспектори поліції встанови-
ли, що крадіжку скоїли 35-річний та 22-річний мешканці 
села, в якому знаходиться свиноферма. Викрадених 
поросят вилучили. Подія зареєстрована в Журналі 
єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні 
правопорушення та інші події.    

В одному з нічних клубів Львова 
жінки влаштували п’яну бійку з 

охороною закладу та поліцейськи-
ми, розбивши лобове скло в авто-
мобілі. Про це на сторінці пабліку 
«Варта1» написала учасниця органі-
зації Маша Воробець.

«02.00, клуб «888». Відвідувач-
ки клубу поводили себе неадекват-
но, були в сильному алкогольному 
сп’янінні, бармен викликав охорону, 
котра вивела їх на вулицю. Але жі-
ночки не заспокоювались і побили 
авто охорони. Приїхала поліція», — 
написала вона.

За словами речниці місцевої по-
ліції Катерини Рибій, одна з жінок 
вдарила в живіт патрульну, проте 
співробітниця поліції була в броне-
жилеті, тому не отримала травми. 
Після цього п’яна жінка зняла взут-
тя і вдарила чоботом по обличчі па-
трульного.

«Змушені були вдіти кайданки, 
оскільки жінки були зовсім «в не-
адекваті». Одна з жіночок почала 

погрожувати поліціянтам: «у тебе 
будуть проблеми, бо я працюю в та-
кій самій сфері». Усіх учасників кон-
флікту затримали, також викликали 
швидку допомогу, бо одна з жінок 
стверджувала, що вагітна», — дода-
ла Воробець.

Як зазначається, разом із жін-
ками був чоловік, який поводився 
адекватніше за супутниць. Після пе-
ревірки жінок у райвідділку в кож-
ної з них виявили майже по 2 про-
міле алкоголю в крові. 

У Львові п’яні жінки побилися з 
поліцейськими

Російські військовослужбовці ор-
ганізували видачу «продоволь-

чих пайків» бойовикам «ДНР».
Про це на своїй сторінці у 

Facebook повідомив координатор 
групи «Інформаційний спротив», 
народний депутат Дмитро Тимчук.

«На тлі масових затримок із 
виплатою «грошового забезпечен-
ня» бойовикам російські кадрові 
військові, які командують низкою 
підрозділів «ДНР» з місцевих бойо-
виків, організували видачу «продо-
вольчих пайків», — написав Тимчук.

За його інформацією, «пайки» 
видають із розрахунку одна банка 
м’ясних консервів на людину на три 
доби.

Бойовики отримують 
від російських 
військових банку 
консервів на три дні


