
За матеріалами СБУ засуджено 
трьох злочинців, які насильно 

утримували мешканця Луцька та 
вимагали в нього 200 тис. грн, по-
відомляє прес-служба УСБУ у Во-
линській області.

Для більшого залякування 
один із зловмисників показав 
фальшиве посвідчення працівни-
ка СБУ. Після фізичного та психо-
логічного тиску потерпілий пере-
дав їм у власність автомобіль, який 

вони згодом продали, а виручені 
кошти присвоїли.

Луцьким міськрайонним су-
дом двох зловмисників засуджено 
до 5 років і 6 місяців позбавлення 
волі з конфіскацією майна, а тре-
тього позбавлено волі на строк до 
п’яти років.

Апеляційний суд Волинської 
області залишив без змін рішення 
суду першої інстанції.

Аферист навіть не здогадувався, 
що потрапив на справжнього 

міліціонера.
Телефонуючи незнайомій жін-

ці та під виглядом працівника 
міліції намагаючись виманити в 
неї гроші за «не притягнення до 
кримінальної відповідальності» 
неіснуючого сина, аферист навіть 
не здогадувався, що потрапив на 
справжнього міліціонера.

Подія сталася в грудні 2013 
року. Старший слідчий Суворов-
ського райвідділу міліції Одеси 
знаходилася на своєму робочому 
місці, коли на її мобільний телефон 
подзвонив невідомий та жалібним 
голосом попросив про допомогу. 
Він відразу ж передав слухавку 
якомусь чоловікові, який пред-
ставився працівником транспорт-
ної міліції та повідомив, що «син» 
потерпілої потрапив у дорожньо-
транспортну пригоду, внаслідок 
чого серйозно постраждала жінка. 
Незнайомець уточнив, що «роди-
чі постраждалої» заберуть заяву і 
справу можна буде закрити, якщо 
«мати винного» передасть їм со-
рок тисяч гривень для «проведен-
ня операції».

Швидко зорієнтувавшись у 
ситуації та зрозумівши, що має 
справу з шахраєм, співробітниця 
міліції вирішила підіграти «колезі» 
та вивести його «на чисту воду». 
Жінка, яка насправді не має сина, 
відповіла, що не має такої суми, 

проте згодна заплатити приблиз-
но 20–25 тисяч гривень. Про по-
дію слідчий відразу ж повідомила 
керівництву райвідділу. Тож, коли 
за декілька хвилин аферист пере-
дзвонив, аби обговорити деталі 
передачі грошей, правоохоронці 
були вже готові до зустрічі з ним.

По гроші в обумовлене місце 
приїхав чоловік, який предста-
вився «помічником слідчого тран-
спортної міліції» та довіреною 
особою того, хто телефонував. На 
прохання показати службове по-
свідчення він заявив, що забув до-
кумент у кабінеті. Продовжуючи 
грати роль «стурбованої матері», 
працівниця міліції передала незна-
йомцеві 26 тис. гривень, взявши 
які, чоловік був відразу ж затри-
маний справжніми міліціонерами.

Відносно затриманого було 
розпочато кримінальне прова-
дження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) 
Кримінального кодексу України. 
Після проведення необхідних слід-
чих дій справу передали до суду.

У судовому засіданні вину чо-
ловіка було повністю доведено. 
Йому було призначено покарання 
у вигляді двох років позбавлення 
волі з випробувальним терміном 
один рік. Крім того, суд прийняв 
рішення стягнути з обвинуваче-
ного на користь потерпілої 10 тис. 
гривень моральної шкоди, повідо-
мляє Суворовський відділ поліції в 
м. Одесі ГУНП в Одеській області.

Слідча відправила на нари свого «колегу»
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Прикордонники 
завадили спробі 
незаконного вивозу дітей
Співробітники Чопського прикордонного 
загону завадили спробі незаконного вивозу 
дітей. Прикордонний наряд звернув увагу на 
жінку, яка слідувала з двома неповнолітніми 
дітьми. Окрім паспортних документів, надала 
доручення від батька дітей. Проте охоронці 
кордону з’ясували, що чоловік на момент ви-
дачі доручення знаходився за кордоном.  

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

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 7 грудня
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» 
09:30, 12:30 «Міняю жінку - 2»
12:20 «10 хвилин з прем’єр-

міністром»
14:10 «Клініка»
15:45 «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 Х/ф «На межі сумніву» 
02:10 Х/ф «За межею» 
03:30 «Супергерої»

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, 08:10, 08:35 «Ранок 
з ІНТЕРом»

09:20 Х/ф «Вокзал для двох»
12:25 Д/с «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським»
13:45, 14:20 «Судові справи»
15:00, 16:15 «Чекай на мене»
18:05 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Заради кохання я все 

зможу!»
22:55, 02:35 Т/с «Я повернуся» 
02:00 Д/с «Легенди бандитської 

Одеси»

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 
Події

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

геній» 
18:00 Т/с «Клан ювелірів. Від-

плата» 
21:00 Х/ф «Мій білий і пухнас-

тий» 
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Форсаж» 
01:40 Профілактика передаваль-

ного устаткування

05:20 «Таємний кухар»
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. Не-

звідана Європа»
15:10, 21:00 «Орел і Решка. Юві-

лейний сезон»
18:00, 01:45 Т/с «90210: Нове 

покоління» 
22:00 Х/ф «Випадковий шпигун» 


23:50 Х/ф «Раптово вагітна» 
02:40 «Нічне життя»

05:45, 07:30, 09:30 Мультфільм 
СРСР

07:00, 09:00 «Top Shop»
10:35, 00:30 «Моя правда»
11:30, 23:20 «Жарт за жартом»
12:10 Х/ф «Передчуття кохання»
14:00, 19:40 Т/с «Комісар Рекс»
15:50, 21:30 Х/ф «Місс Марпл 

Агати Кристі»
17:40 Х/ф «Добре сидимо»
01:15 Х/ф «Попутник»
03:00 Кіноляпи
04:00 Саундтреки
04:55 Кінотрейлери

06:25, 16:00 «Все буде добре!»
08:25 «Все буде смачно!»
09:20 «Зіркове життя. У полоні 

прокляття»
10:15 «Битва екстрасенсів 15»
12:25 «Національне талант-шоу 

«Танцюють всі!-5»
18:00, 22:00 «Вiкна-Новини»
18:30 Т/с «Коли ми вдома» 
20:00 «Хата на тата»
22:35 «Детектор брехні 7»
00:05 «Один за всіх»
01:15 «Слідство ведуть екстра-

сенси»
02:05 Х/ф «Ад’ютант його пре-

восходительства» 
03:25 «Найкраще на ТБ»

04:50 Служба розшуку дітей
04:55 М/с «Том і Джері у дитинстві»
05:45, 19:20 Надзвичайні новини
06:45, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 

21:05 Факти
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:15 Т/с «Путьова країна»
11:30 Дивитись усім!
11:40, 13:20 Х/ф «Подорож до 

центру Землі»
13:55 Х/ф «Після заходу сонця»
16:20 Х/ф «Людина листопада»
20:20 Дістало!
21:25 Свобода слова
00:25 Х/ф «Дівчина з тату дра-

кона» 
03:30 Стоп-10

06:10, 11:00, 18:05 Comedy Club
07:00 Пробуддись
09:00, 14:00 Т/с «Универ» 
10:00 Т/с «Онлайн 4.0» 
10:40, 23:35 Трололо на НЛО
12:00 «Разрушители мифов»
19:00 Т/с «Сишиш-шоу» 
20:00 Comedy Woman
21:00 Т/с «Универ. Новая об-

щага» 
23:00 ХБ 
00:00 Х/ф «Мертвые дочери» 
02:30 Х/ф «Успеть до полу-

ночи» 
04:50 Раздолбаи

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

Штани»
07:22 Т/с «Друзі»
12:00 Х/ф «Крок вперед 4»
14:00 Х/ф «Крок вперед 5: Все 

або нічого»
16:10 Т/с «Не родись вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Ревізор
21:45 Страсті за ревізором
23:55 Х/ф «Дикі штучки»
02:10 Х/ф «Реальні дівчиська»

06:00 Шалені розумники
06:50 Україна: забута історія
07:40, 16:30 Правила життя
08:30, 15:40 У пошуках істини
09:20 Підроблена історія
10:10 Містична Україна
11:50, 17:30 Секретні історії
12:40, 20:30 Фатальний сценарій
13:40, 21:30 Скарби зі звалища
14:40, 23:30 Ігри розуму
18:30 Далеко і ще далі
22:30 Маленькі монстри
00:20 СБУ. Спецоперація
03:20 Скарб.ua
04:20 Д/ф «Богдан Ступка»

05:15 Х/ф «Капітан «Пілігрима» 
07:00 «Народний кухар»
07:55 «Переломні 80-ті»
08:50 Т/с «Леді-детектив міс 

Фрайні Фішер» 
11:00 Х/ф «Інші 48 годин»
12:50, 14:15 Х/ф «Ларго Вінч - 2: 

змова в Бірмі»
14:00, 19:00, 23:15 «Свідок»
15:20 Т/с «Німець»
19:30 Т/с «Кулагін та партнери» 
21:30 Т/с «Елементарно - 3»
23:45 Т/с «Менталіст - 5» 
00:35 Т/с «Мертва зона» 
02:50 «Європейський покерний 

турнір»
03:40 Х/ф «Джиперс Кріперс 

- 2» 

06:00 Малята-твійнята
06:45 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» 
11:00 Х/ф «Принцеса на горо-

шині» 
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» 
18:30, 20:30 Т/с «Світлофор» 
23:00 Дайош молодьож!
23:55 Т/с «Молодий вовк» 
00:45 Т/с «Любить не любить» 
01:15 Т/с «Ангел або Демон» 
02:05 У ТЕТа в Інтернеті
02:55 Теорія зради

06:00 Все моє
06:30 Телеторгівля
07:30, 01:35 Паралельний світ
08:45 Мультфільми 
09:55, 15:25 Квадратний метр
10:35, 14:50 Удачний проект
11:10, 18:00 Жіноча форма
13:05, 19:00, 20:25 З’їжте це 

негайно
14:05, 21:50 Зіркове життя
16:10, 19:25 Квартирне питання
20:50 Документальный фильм
22:40 Без жертв
23:40 Д/с «Ігри долі»
02:35 Що для вас корисно?
03:25 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, 03:30 Д/с «Мій новий дім 

- Корея»
10:30 Богатирські ігри
12:00 «План на завтра» з Анаста-

сією Рінгіс
12:30, 20:30 Зроблено в Європі
13:20 Вікно в Америку
13:55 Казки Лірника Сашка
14:05 Школа Мері Поппінс
14:20 Мультфільми
15:10 Х/ф «Німеччина 09»
17:35 Книга ua

18:05, 01:45 Час-Ч
18:15, 01:20 Новини. Світ
18:55 Про головне
19:30 Реформуючи Україну
19:40 Етнографічні замальовки. 

Грузія
20:00 Перша шпальта
21:30 Новини. Спорт
21:50 Подорожні
23:00, 00:00, 01:00 Підсумки
01:55 Баскетбол. Чемпіонат Украї-

ни. Миколаїв - Волиньбаскет
03:55 Т/с «Царівна»

06:00 Мультфільми
06:35 «Нове Шалене відео по-

українськи»
07:00 «Облом.UA»
08:35 «Помста природи»
10:30 Т/с «Мушкетери»
12:30 Х/ф «Остін Пауерс: Людина-

загадка міжнародного 
масштабу»

14:25 «Вайпаут»
15:20 «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 Х\ф «Шанхайський полу-

день»
22:35 Т\с «Легенди»
00:20 Х/ф «Острів скарбів»
02:15 Х/ф «Богдан-Зиновій 

Хмельницький»

Трьох лучан засуджено за вимагання та 
незаконне утримування людини

Затримано чоловіка, який 
намагався перевезти в ДНР 
банківські картки та гроші
Служба безпеки України спільно з прикордонниками 
блокувала канал з фінансування терористичної органі-
зації «ДНР».
На контрольному пункті в’їзду–виїзду «Зайцеве» Ар-
темівського району Донецької області правоохоронці 
затримали кур’єра, який намагався доставити на тимча-
сово окуповану територію майже 100 карток провідних 
вітчизняних банків та приблизно 100 тис. грн готівки.

Потерпілим вдалось повернути 
лише шосту частину — це близько 
трьохсот тисяч гривень. Про це 
йшлося на брифінгу в Головному 
управлінні Національної поліції в 
Тернопільській області. Причина 
зустрічі — збільшення випадків 
шахрайств на теренах краю.

Від початку цього року право-
охоронці Тернопільщини зареєстру-
вали 234 звернення користувачів 
«ПриватБанку», яких ошукали на 
1 мільйон 822 тисячі гривень. По 173 
фактам, пов’язаним із шахрайством 
з електронними грошима, відкрито 
кримінальні провадження. Службі 
безпеки банку вдалося повернути 
потерпілим лише шосту частину — 
це близько трьохсот тисяч гривень.

За словами заступника керів-
ника департаменту безпеки При-
карпатського регіонального управ-
ління «ПриватБанку» Анатолія 
Сівчука, розповсюджені три види 
шахрайств: це скімінг — при якому 
використовується скімер — інстру-
мент зловмисника для зчитування 

магнітної доріжки платіжної кар-
ти, кеш-трепінг — зловмисники 
встановлюють на купюрoобмінник 
бaнкомату спеціальну накладку, яка 
перешкоджає видачі готівки клієн-
тові, та кардінг.

Останній вид шахрайства най-
більш розповсюджений. Люди само-
стійно передають шахраям особисті 
дані — пін-коди, CVV — коди та 
інші реквізити.

Працівники банку застерігають 
у жодному разі не писати пін-код на 
картці, не повідомляти невідомим 
жодних цифр, які надійшли смс-
повідомленням, а при купівлі-про-
дажу товарів через Інтернет завести 
нову картку і не вказувати мобіль-
ний телефон, прив’язаний до осно-
вного рахунку.

Заступник начальника відді-
лу управління кримінальної поліції 
Сергій Горянний стверджує, що в 
2015 році кількість щахрайств зрос-
ла в півтора рази. Серед найбільш 
поширених — це неправдиве пові-
домлення про скоєння рідними ДТП 
чи інших злочинів та вимагання за 

це викупу, а також шахрайства че-
рез мережу Інтернет. Зареєстрували 
правоохоронці й злочини під приво-
дом зняття «порчі», а також людьми, 
які прикидалися соцпрацівниками 
та втиралися в довіру до старших 
людей. Не нехтують шахраї також 
«збором коштів для бійців у зоні 
АТО» та будь-якими «миттєвими 
виграшами» цінних призів.

Юридичний психолог Михай-
ло Козюк закликає не довіряти не-
знайомцям та маловідомим людям, 
припиняти з ними будь-які розмови, 
а особливо, якщо вони стосуються 
грошей чи банківських операцій. За-
звичай, переконаний психолог, афе-
ристи здійснюють тиск на почуття 
рідних та близьких, вводять жертву 
в шок. Щоб не потрапити в пастку, 
Михайло Козюк радить перевіряти 
отриману інформацію та розповісти 
про можливі види шахрайств рід-
ним та близьким, інформує сектор 
комунікації Головного управління 
Національної поліції в Тернопіль-
ській області. 

Шахраї «витягли» з довірливих 
тернополян більше трьох мільйонів 
гривень


