
Як не допустити колапсу дорожньо-
го руху на Волині, подібно до того, 
що днями виник на Дніпропетров-
щині, Кіровоградщині, Миколаївщи-
ні та Одещині, говорили в поне-
ділок на засіданні антикризового 
енергетичного штабу при облдер-
жадміністрації.

Про наявність необхідних для 
цього ресурсів розповів заступник 
начальника департаменту інфра-
структури та туризму облдержадмі-
ністрації Віктор Довгополюк.

— Із 15 до 21 січня цього року 
на дорогах області працювало 496 
одиниць спецтехніки та 607 пра-

цівників. Загалом, із початку осін-
ньо-зимового періоду для покриття 
доріг використано 10 153 тонн піща-
но-сольової суміші та 93 тонни солі. 
Фактично на сьогодні залишилося 
24 800 тонн цієї суміші та 426 тонн 
солі з антизлежувачем, — сказав він. 
Одночасно посадовець звернув ува-
гу на ситуацію з паливно-мастиль-
ними матеріалами.

— На залишках — 16,5 тисячі лі-
трів пального, з яких 12,6 тисячі лі-
трів — дизпаливо та 3,9 тисячі літрів 
— бензин. Станом на 22 січня 14,8 
тисячі літрів дизпалива та 3 тисячі 
літрів бензину надали облавтодору 
Волині районні державні адміні-

страції, — наголосив керівник.
До цього часу, за його словами, 

резерв пального дозволяв здійсню-
вати всі роботи, аби забезпечити 
проїзд як між населеними пунктами, 
так і безпосередньо ними, а також 
покривати шляхи протиожеледними 
матеріалами. Результати очевидні 
— з початку ускладнення погодних 
умов не надходило жодної скарги 
від працівників медичної сфери, 
зокрема тих, що надають першу не-
відкладну допомогу та змушені до-
биратися до пацієнтів із найвідда-
леніших куточків області каретами 
«швидкої» допомоги.

Нині ж пального залишається 
обмаль. За інформацією начальни-
ка Служби автомобільних доріг в 
області Анатолія Посполітака, для 
утримання шляхів у належному 
стані в осінньо-зимовий період 
потрібно до 5 тисяч літрів палив-
но-мастильних матеріалів на добу. 
Отже, наявного ресурсу, за умови 
погіршення погодних умов, виста-
чить лише на три доби. У зв’язку з 
цим Анатолій Григорович попросив 
місцеві органи виконавчої влади ак-
тивніше долучатися до роботи об-
лавтодору та за можливості допома-
гати пальним.

Додатково Віктор Довгополюк 
повідомив про регіональну про-
граму безпеки та дорожньої інфра-
структури, яку розробляє департа-
мент інфраструктури та туризму 
облдержадміністрації на наступних 
5 років. Відповідно до стратегічно-
го документа, в частині усунення 
надзвичайних ситуацій, запланова-
но надавати відповідним службам 
близько 90 тисяч тонн дизпалива 
та 30 тисяч тонн бензину щороку. 
Також розробники пропонують 
обумовити програмою забезпечен-
ня кожного району сумою коштів у 
розмірі 200 тисяч гривень для при-
бирання снігу.
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стільки одиниць комунальної техніки 
залучено для ліквідації наслідків негоди 
загалом по Україні. Також задіяні 5 471 
осіб та 106 одиниць додаткової техніки. 
Комунальними службами для ліквідації на-
слідків негоди використано 60 тисяч тонн 
посипкового матеріалу.

29-річного громадянина Мол-
дови, який «забув» вивезти 

з території України автомобіль, 
зупинили на Одещині прикор-
донники Білгород-Дністровського 
загону. Чоловіка, який прямував 
пішки, наряд затримав під час 
перевірки документів у пункті 
пропуску «Кучурган». У ході пере-
вірочних заходів оперативні спів-
робітники Держприкордонслужби 
та митники встановили, що на-
весні 2014 року іноземець ввіз в 
Україну автомобіль «Volkswagen», 
зареєстрований у Литві, і досі його 

не вивіз з території України. По-
рушника передали працівникам 
митниці. Попередньо встановле-
но, що за це порушення інозем-
цеві загрожує штраф у розмірі 17 
тисяч гривень. Варто зазначити, 
що наприкінці минулого року 
прикордонниками Білгород-Дні-
стровського загону спільно з пра-
цівниками фіскальної служби було 
викрито чотирьох осіб, які протя-
гом двох останніх років ввезли у 
такий спосіб на територію України 
понад 30 транспортних засобів. 

Працівники Управління захис-
ту економіки (УЗЕ) Націо-

нальної поліції України, прокура-
тури та внутрішньої безпеки ДФС 
у Закарпатській області затримали 
лікаря хірургічного відділення. За 
проведення операції та надання 
медичної довідки він вимагав від 
громадянина неправомірну виго-
ду. Затримали медика в кафе міста 
Мукачеве.

До працівників УЗЕ звернувся 
39-річний громадянин. Він повідо-
мив, що один з лікарів районного 
медичного закладу вимагає у ньо-
го гроші за проведення операції та 
видачу довідки.

Медик вирішив, що ціна за 
його послуги як лікаря-хірурга 
становить 8 тисяч гривень.  Тільки 
після отримання визначеної суми 
грошей він пообіцяв допомогти 
громадянинові.

22 січня, під час отримання 
другої частини неправомірної 
вигоди працівники УЗЕ Націо-
нальної поліції, прокуратури та 
ВБ ДФС у Закарпатській області 
затримали лікаря. У зловмисника 
вилучили 100 доларів США та 2,7 
тисяч гривень.

Відкрито кримінальне про-
вадження за ч. 3 ст. 368 (При-

йняття пропозиції, обіцянки або 
одержання неправомірної вигоди 
службовою особою) Кримінально-
го кодексу України.

Зловмисникові загрожує по-
карання у вигляді позбавлення 
волі на строк від 5 до 10 років з по-
збавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною ді-
яльністю на строк до трьох років, 
з конфіскацією майна.

Затриманий перевіряється на 
причетність до вчинення інших 
фактів вимагання та отримання 
неправомірної вигоди від гро-
мадян за виконання своїх безпо-
середніх службових обов’язків, 
інформує департамент захисту 
економіки Національної поліції 
України.

Пального для снігозбиральної 
техніки у Волинській області 
вистачає лише на три доби

У луцьких тролейбусах 
ловили «зайців»
Інспектори департаменту муніципальної поліції 
Луцької міської ради 25 січня з 07.30 до 12.00 
разом з працівниками Луцького підприємства 
електротранспорту провели рейд з метою контр-
олю за дотриманням оплати проїзду пасажирами 
міського електротранспорту. За цим фактом ви-
явлене одне порушення проїзду в громадському 
транспорті у вигляді несплати за проїзд. Контр-
олером Луцького підприємства електротран-
спорту накладено штраф у 20-кратному розмірі.

Молдаванин «забув» в Україні авто, за що 
отримав 17 тисяч гривень штрафу

На Закарпатті затримали лікаря-хірурга з 
хабарем на суму 8 тисяч гривень

CБУ вилучила великі партії 
бурштину в Києві та Луцьку
Співробітники Служби безпеки України припинили 
діяльність пункту реалізації бурштину, який знаходився 
в одній з київських квартир. Під час обшуків правоохо-
ронці вилучили майже двадцять кілограмів бурштину-
сирцю. У той же час у Луцьку в районі залізничного 
вокзалу затримали групу контрабандистів бурштину. 
Зловмисники планували вивезти чотири кілограми 
каменю за межі України. Тривають невідкладні опера-
тивно-слідчі дії.
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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, 01:35 ТСН: 
«Телевізійна служба новин»

07:35 «Маша і ведмідь» 
09:30, 12:30 «Міняю жінку - 6»
12:20 «10 хвилин з прем’єр-

міністром»
14:00 «Сімейні мелодрами -6»
15:50 Т/с «Торговий центр»
17:10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана» 
20:30 «Секретные материалы 

- 2016»
21:00 Т/с «Хазяйка» 
22:00 «Гроші»
23:30 «Мінкульт»
00:00, 02:00 Х/ф «Що виробляють 

чоловіки» 
03:25 «Шість кадрів»

05:25 М/ф «Зачарований 
хлопчик»

06:05 Д/с «Слідство вели... з Леоні-
дом Каневським»

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 «Генеральська 
невістка»

13:50, 14:20 «Судові справи»
15:05, 16:15 «Жди меня»
18:05 «Стосується кожного»
20:00, 02:15 «Подробиці»
21:00 Т/с «Поверни моє кохання» 


00:05 Т/с «Рідкісна група крові» 
03:10 Д/с «Легенди бандитської 

Одеси»
03:45 Т/с «СБУ. Спецоперація»

05:00 Служба розшуку дітей
05:05 М/с «Молода Ліга Справед-

ливості»
05:50, 19:20 Надзвичайні новини
06:45, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 

21:05 Факти
08:35 10 хвилин з Прем’єр-

міністром України
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:05 Труба містера Сосиски
11:05 Без гальм!
11:35 М і Ж
12:00, 13:20 Дивитись усім!
13:45, 16:20 Х/ф «Годзила»
16:45 Х/ф «Квант милосердя» 
20:20 Дістало!
21:25 Свобода слова
00:10 Х/ф «Недосяжний» 
01:45 Х/ф «Вогонь із пекла» 
03:25 Стоп-10

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, 
02:00 Події

09:15, 03:50 Зірковий шлях
10:10, 19:45, 02:45 «Говорить 

Україна»
11:20 Реальна містика
13:20, 15:30 Т/с «Якби я була 

цариця» 
18:00, 04:30 Т/с «Не зарікайся» 
21:00 Т/с «Сходинки в небо» 
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Білосніжка та мисли-

вець» 

05:30 «Таємний кухар»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:10 «Мультфільми» 
08:45, 18:15 «Розсміши коміка»
09:40, 14:10 «Файна Юкрайна»
10:45, 19:10 «Орел і Решка. 

Шопінг»
12:20 Т/с «Дикий ангел» 
16:20, 20:00 «Орел і Решка»
22:00 Х/ф «Знайомство з Факе-

рами 2» 
23:50 Х/ф «Покійник у коледжі» 


01:40 Х/ф «Вчитель року» 
03:20 «Нічне життя»

06:00 Мульты. Мультфильмы
06:35 «Нове Шалене відео по-

українськи»
07:35, 15:50 «Облом.UA.»
09:00 Д/ф «Помста природи»
11:00 Д/ф «Поля битви тварин»
13:00, 01:15 Д/ф «Сурова природа»
14:40 «Вайпаут»
17:30 Top Gear
18:30, 23:30 «Спецкор»
19:00, 00:00 «ДжеДАЇ»
19:20 «Українські сенсації»
20:20 Т/с «Ласко - кулак Бога» 
21:20 Х/ф «Посилка» 
00:20 Т/с «Зоряна брама.

Всесвіт» 
02:05 Х/ф «Постріл у труні» 

06:00, 18:00 Т/с «Онлайн» 
06:30 Пробуддись
08:10 Сышишь-шоу 
10:10 Д/с «Разрушители мифов»
12:05 Мамахохотала шоу. - 
13:00 Т/с «Универ» 
13:50 Т/с «Универ 2» 
15:20 Т/с «Универ 3» 
16:40 Т/с «Универ 4» 
19:00 Х/ф «Идеальный побег» 
20:45 Т/с «Универ. Новая об-

щага» 
22:40 Т/с «Сышишь-шоу - 2» 
00:00 Трололо на НЛО
00:30 Х/ф «Тринадцатый этаж» 
02:10 Х/ф «Белоснежка: Страш-

ная сказка» 
03:45 Х/ф «Двойная жизнь Чарли 

Сан-Клауда» 

03:00 Шафа
04:05 Зона ночі
06:05, 07:25 Kids Time
06:07 М/с «Губка Боб - Прямокутні 

Штани»
07:27 Т/с «Друзі»
11:10 Т/с «Смугасте щастя»
13:55 Х/ф «Фахівець»
16:05 Х/ф «Командо»
18:00, 02:10 Абзац!
19:00 Ревізор
21:50 Страсті за ревізором
23:45 Х/ф «Наймані вбивці» 

06:00, 00:20 Таємниці слідства
06:50, 16:40 Загадковий діагноз
07:40, 18:30 Правда життя
08:40, 17:40 Правила життя
09:30 У пошуках істини
10:20 Наци №1
11:10 Паразити. Вторгнення
12:00, 21:30 Таємниці глибин
13:00, 22:30 Смертельна зустріч
13:50 Далеко і ще далі
14:40, 20:30 Скарби зі сховищ
15:40 Мисливці за зміями
19:30 У пошуках пригод
23:30 Покер
01:10 Ризиковане життя

05:10 Х/ф «Капітан Немо» 
06:30 Х/ф «Азіат» 
08:25 «Кримінальні справи»
09:20 Т/с «Детективи» 
10:55 Т/с «Поліція Маямі» 
12:45 Т/с «Пограбування на 

Бейкер-стріт» 
14:00, 19:00, 23:15, 02:20 «Свідок»
14:20 Х/ф «Пограбування на 

Бейкер-стріт» 
15:10 Т/с «Заповідник страху» 
19:30 Т/с «Кулагін та партнери» 
21:30 Т/с «Той, що читає думки» 


23:45 Т/с «Криміналісти: мислити 

як злочинець - 8» 
00:35 Т/с «Своя правда» 
02:50 «Випадковий свідок»
03:40 Х/ф «З-під землі» 

05:45, 08:00, 09:30 Мультфільми
07:30, 09:00 «Top Shop»
10:35, 00:35 «Моя правда»
11:25, 23:20 «Жарт за жартом»
12:00 Т/с «Майор «Вихор»
16:10 Х/ф «Поїзд поза роз-

кладом»
17:35 Х/ф «Дежа Вю»
19:40 Х/c «Розслідування 

Мердока»
21:30 Т/с «Пуаро Агати Кристі»
01:25 Х/ф «Моменто морі»
03:00 Кіноляпи
04:00 Саундтреки
04:55 Кінотрейлери

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

пашки ніндзя» 
07:35 М/с «Ча´інгтон» 
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць» 
11:00 Х/ф «Гензель і ¥ретель» 
12:10 Т/с «Та, що говорить з при-

видами» 
13:50, 19:00 Панянка-селянка
14:50, 18:00 Віталька
16:00 Країна У
17:00, 20:00 Одного разу під 

Полтавою
21:00 Казки У
22:00 Т/с «Корабель» 
23:55 Дайош молодьож!
00:25 Шпілівілі
00:55 Т/с «Спліт» 
01:25 Анекдоти
01:55 У ТЕТа в Інтернеті
02:45 РайЦентр
03:10 Т/с «Щоденники Темного» 


04:20 У ТЕТа тато!

06:00 Все моє
06:30 Телеторгівля
07:30, 20:50 Смачне побачення
08:30 Мультфільми 
10:05, 16:30 Квадратний метр
11:15, 17:55 Жіноча форма
13:10, 19:00, 20:25 З’їжте це 

негайно
14:10, 21:40 Моя правда
15:00 Удачний проект
17:00, 19:20 Квартирне питання
22:30, 01:20 Без жертв
23:30 Гардероб навиліт
00:30 Д/с «Ігри долі»
02:10 Що для вас корисно?
03:05 Колір ночі

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

06:10, 07:10 АгроЕра
06:20, 00:25 Від першої особи
06:45, 07:15, 08:15 Спорт
07:25 Ера будівництва
07:35, 23:25 На слуху
07:50, 08:35 Смакота
08:25 Міграційний вектор
08:45 Корисні поради
09:00 Вічне
09:25 Д/с «Клуб пригод»
10:30 Д/ф «Повернення видів. 

Рожевий фламінго»
11:50 Прем’єр-міністр України 

А.Яценюк про реформи
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 Школа Мері Поппінс
14:15 Мультфільми
14:55, 03:00 Д/ф «Августин Воло-

шин. Метеорит незалежності 

- над Срібною землею»
16:10 Д/ф «Ексклюзив у Румунії»
17:00 Книга ua
17:40 Суспільний університет
18:05, 01:45 Час-Ч
18:15, 01:20 Новини. Світ
18:55 Про головне
19:30 РЕ:ФОРМА
20:00 Перша шпальта
21:30 Новини. Спорт
21:50 Подорожні
23:00, 00:00, 01:00 Підсумки
01:55 Т/с «Злочин із багатьма 

невідомими»
03:50 Х/ф «Місяцева зозулька»

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

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Неділя, 1 лютого
06:35, 15:55 «Все буде добре!»
08:40 «Зіркове життя»
10:15 Х/ф «Довгоочікуване 

кохання» 
12:10 «Битва екстрасенсів. Третя 

світова»
14:20 «Битва екстрасенсів»
18:00, 22:00 «Вiкна-Новини»
18:30 Т/с «Коли ми вдома» 
20:00, 01:05 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
22:35 «Детектор брехні»
23:35 «Один за всіх»

Телегід


