
Дешеву виставу зі звільненням 
уряду Яценюка, яку днями ро-

зіграв перед українським народом 
парламент, нічим іншим, як політич-
ною аферою, не назвеш. Участь у цій 
афері взяв і народний депутат від 19 
округу, член «сильної команди для 
складних часів» Ігор Гузь.  

Дива не сталося — Гузь апло-
дував незадовільній роботі уряду 
Яценюка.  І, більше того, Прем’єру-
двієчнику він поставив відмінно, не 
проголосувавши за відставку «тала-
новитого реформатора» Арсенія Пе-
тровича і Ко. 

Певно, нардеп не зачитується 
соціологічними рейтингами, які 
вперто говорять про те, що уряду не 
довіряє 80% населення. Є в цих від-
сотках недовіри і голоси виборців 
з 19 округу. Виникає питання: чи 
можна довіряти нардепові, який під-
тримує уряд невдах і який жодним 
чином не виправдав сподівань та на-
дій українців? 

Ігор Гузь у підлабузництві перед 
партійним босом Яценюком зайшов 
не просто далеко, а перетнув точку 
неповернення. Стає очевидним, що 
не інтереси простих людей для ньо-
го головні, а «тепле місце» в якомусь 
київському кабінеті. І це місце він 
уже бронює собі, адже не виключе-
но, що в разі позачергових виборів 
Гузь може остаточно опинитися на 
смітнику політичних невдах. Тож 
Гузь, аби не випасти з обойми на-
ближених до Яценюка, вислужуєть-
ся перед ним, як може. 

Із чим пан Гузь має їхати на 
округ, про які досягнення свого од-

нопартійця Яценюка буде розповіда-
ти? 

Можливо, про те, що 10-ту шах-
ту будувати ніхто не буде і про це 
на початку лютого заявив Міністр 
палива та енергетики Володимир 
Демчишин. Він  має намір законсер-
вувати єдину шахту, яку будують в 
Україні протягом 27 років, бо, мов-
ляв, на її добудову потрібно ще 1,5 
мільярда гривень. Так, за ці десяти-
ліття  на її будівництво було виділе-
но стільки грошей, що ними, мабуть, 
можна встелити всі вулиці Новово-
линська вздовж і впоперек.  І це я 
ще не згадую той факт, що саме уряд 
Яценюка поставив остаточний хрест 
на вугільній галузі Волині, почавши 
закривати шахти. 

Можливо, Гузь розповідатиме, 
про видатні реформи. Але де вони? 
Тінь реформ хіба що бродить в го-
лові Арсенія Петровича і у бравих 
звітах для закордонних партнерів, 
коли потрібно випрошувати черго-

вий транш кредиту. Тільки віддають 
ці кредити з кишень простих україн-
ців, а розкрадають їх кілька олігар-
хічних кланів.  

Можливо, Гузь тішитиме людей 
байками про зростання економіки 
та тотальну боротьбу з корупцією. 
Тоді чому ж Україна за темпами зу-
божіння громадян стала лідером се-
ред держав світу в минулому році? 
Чому корупціонери почуваються 
наче риби у воді в часи правління 
уряду Яценюка? 

І таких запитань можна напи-
сати не одну сторінку. Суті вони не 
змінюють: команда Яценюка, в якій 
перебуває й Ігор Гузь, вкотре впа-
ла лицем у бруд.  А нардеп від уже 
мертвого політичного проекту «На-
родний фронт» Ігор Гузь вкотре зра-
див інтереси виборців. І став актив-
ним співучасником олігархічного 
реваншу в Україні. 

Ярослава ВОЗНЮК

377,9 
На стільки мільйонів доларів, за інформаці-
єю Інституту аграрної економіки, протягом 
2015 року Україна загалом експортувала 
м’яса та субпродуктів, що на 1,2% менше, 
ніж у 2014 році. Основним імпортером 
українського м’яса та субпродуктів зали-
шилася Російська Федерація.

Відповідно до розпоряджен-
ня міського голови № 11 від 

14.01.2016 Луцька міська рада 
запрошує до обговорення та че-
кає на письмові пропозиції щодо 
розробки концепції розвитку 
Центрального парку культури та 
відпочинку ім. Лесі Українки в ра-
йоні вул. Глушець (колишня кінно-
спортивна база).

На місці колишнього іподрому 
планують організувати спортив-
но-оздоровчу рекреаційну зону, на 
якій розмістять стадіон із штуч-

ним покриттям, майданчики для 
ігрових та екстремальних видів 
спорту, дитячі ігрові майданчики.

«Пропозиції просимо надси-
лати в комітет по фізичній куль-
турі та спорту Луцької міської 
ради на електронну пошту: sport@
lutskrada.gov.ua або за адресою: 
43025, м. Луцьк, вул. Б. Хмель-
ницького,19. Телефон для довідок 
(0332) 777918 (голова комітету — 
Волинець Юрій Йосипович)», — 
йдеться у повідомленні на сайті 
Луцької міської ради.

У Свердловській області РФ ви-
несли вирок співробітниці ко-

лонії, яка з автомата Калашникова 
зрешетила свого начальника. При-
чому він був братом-близнюком її 
ж чоловіка.

Тетяна Левіна випустила в 
свою жертву два десятки куль, по-
тім змінила магазин і зробила ще 
19 пострілів. У результаті Євген 
Левін помер до приїзду «швидкої», 
а саму Тетяну госпіталізували з 
важким вогнепальним поранен-
ням грудей. Уже на лікарняному 
ліжку жінка заявила, що родич, з 
яким у неї були дуже погані сто-
сунки, нібито відкрив вогонь пер-
шим, а вона просто захищалася.

Ця версія звучала так перекон-
ливо, що на час слідства Левіну на-
віть не звільнили. Вона продовжу-
вала працювати в колонії, правда 
вже в архіві, і зброю їй не вида-
вали. Тим більше сенсаційними 
виявилися результати балістичної 
експертизи.

Виявляється, що жінка спо-
чатку холоднокровно розстріляла 
свою жертву, а опісля сама по-
ранила себе в груди, а коли лікарі 
врятували її, склала таку зручну 
для неї історію. У результаті суд 
визнав Левіну винною у вбивстві. 
Найближчі дев’ять років колишня 
наглядачка проведе в колонії — у 
новій для себе ролі.

Ігор Гузь вкотре зрадив інтереси 
виборців

У Москві пенсіонерка 
застрелила сина та зробила 
спробу суїциду
21 лютого ввечері в квартирі одного з будинків 
на Дегунінській вулиці в Москві сталася сімейна 
сварка, яка закінчилася трагічно. 75-річна жінка, 
лаючись із 55-річним сином, знайшла в його кім-
наті травматичний пістолет і вистрілила йому в 
голову. Від отриманого поранення чоловік помер 
на місці. Після того як жінка зрозуміла, що зроби-
ла, вона спробувала накласти на себе руки.

У Луцьку реорганізують іподром

Наглядачка колонії розстріляла свого 
начальника

Над Рожищем замайорів 
найбільший на Волині прапор
У день пам’яті Героїв Небесної сотні, 20 лютого, над 
Рожищем замайорів найбільший на Волині синьо-жо-
вий стяг, розміром 7х3 м. Місцеві активісти ГФ «На-
родна самооборона м. Рожище» встановили його на 
п’ятиповерхівці по вулиці Незалежності. Ідея належить 
демобілізованим бійцям АТО, членам самооборони, які 
таким вчинком хотіли засвідчити свою любов до рідної 
країни та утвердити віру громадян у те, що Україна була, 
є, і завжди буде найкращою країною на землі.

Київ охопили масові викрадення авто 

У Києві — серія викрадень авто-
мобілів. Соцмережі рясніють 

повідомленнями про викрадення 
машин, які люди намагаються від-
шукати власними силами.  Про це 
пише видання fakty.ictv.

У соцмережах навіть створюють 
окремі спільноти, у яких люди орга-
нізовано шукають автомобілі.

«Не знаю, як у вас, але в мене вчо-
ра рясніла стрічка новин у Facebook 
постами про викрадені машини, а 

сьогодні вночі під вікнами викрали 
і нашу, з двору будинку», — розпо-
віла постраждала від крадіїв Олена 
Блінова. При цьому експерти роз-
повідають, викрадені авто вивозять 
через Донбас у Росію та Закавказзя.

9
Відомості.інфо

№7 (799) 
25 лютого - 2 березня 2016 року

http://www.vidomosti-ua.com/

Події

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, 01:30 ТСН: 
«Телевізійна служба новин»

07:35 «Маша і ведмідь» 
09:30, 12:30 «Міняю жінку - 2»
12:20 «10 хвилин з прем’єр-

міністром»
13:50 «Сімейні мелодрами - 5»
15:50 Т/с «Торговий центр» 
17:10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана - 2» 
20:30 «Секретные материалы 

- 2016»
21:00 Т/с «Хазяйка» 
22:00 «Гроші»
23:30 «Мінкульт»
00:00 Х/ф «Джунглі» 
01:55 «Шість кадрів»

06:10, 11:20, 12:25 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом Канев-
ським»

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 «Гувернантка» 
13:45, 14:20 «Сімейний суд»
15:05, 16:15 «Жди меня»
18:05 «Стосується кожного»
20:00, 02:30, 04:40 «Подробиці»
21:00 Т/с «Запитайте в осені»
22:35, 03:15 Т/с «Шлюб за запо-

вітом» 
00:05 Т/с «Біла королева»

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

ливості»
05:45, 19:20 Надзвичайні новини
06:40, 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!
11:40 М і Ж
12:00 Дивитись усім!
13:30 Х/ф «Несамовитий» 
16:10 Х/ф «Капітан Філіпс» 
20:20 Дістало!
21:25 Т/с «Винищувачі» 
22:15 Свобода слова
00:50 Х/ф «Вовк з Волл-стріт» 
03:50 Стоп-10
04:50 Т/с «Леся+Рома»

07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 
02:50 Події

07:15, 08:15 Ранок з Україною
09:15 Зірковий шлях
10:10, 19:45, 03:35 «Говорить 

Україна»
11:20 Реальна містика
13:20, 15:30 Т/с «Процес» 
18:00, 04:35 Т/с «Не зарікайся» 
21:00 Т/с «Обдури, якщо любиш» 


23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Зелена миля» 

05:30 «Таємний кухар»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:10 «Мультфільми» 
09:00 Т/с «90210: Нове поколін-

ня» 
10:45 Х/ф «Брудні танці 2: Гаван-

ські ночі» 
12:20 Т/с «Дикий ангел» 
14:00, 20:10 «Орел і Решка»
16:00 «Файна Юкрайна»
18:15 «Розсміши коміка»
19:10 «Орел і Решка. Шопінг»
22:00 Х/ф «Супер 8» 
00:00 Х/ф «Ідеальний самець» 
01:45 Х/ф «Син Рембо» 
03:10 «Нічне життя»

06:00 Мульты. Мультфильмы
06:20 «Вайпаут»
08:40, 19:00, 00:00 «ДжеДАЇ»
09:00 «Українські сенсації»
10:00, 00:20 Д/ф «Помста при-

роди»
13:00 «Top Gear»
14:00 «Відеобімба»
15:00 «Облом.UA.»
18:30, 23:30 «Спецкор»
19:20 «Цілком таємно»
20:20 Т/с «Мисливці за релік-

віями»
21:20 Х/ф «На старт, увага, 

оммммм!» 
01:15 Т/с «Інспектор Алекс»
02:05 Х/ф «Вишневі ночі»

06:30 Пробуддись
08:15, 19:10 Т/с «Сишиш-шоу» 
10:10 Д/с «Руйнівники міфів»
12:05 Мамахохотала шоу.-3
13:05 Т/с «Онлайн» 
14:00 Т/с «Універ» 
20:00 Т/с Суперкопи  
20:50 Т/с «Універ. Нова об-

щага» 
23:00 Південний парк-2 
23:50 Х/ф «Одержима» 
01:30 Х/ф «Шибеники» 
03:05 Роздовбаї
03:55 «Роздовбаї. Вибухова хвиля»
04:50 Роздовбаї-4

03:00 Т/с «Віолета»
03:50 Зона ночі
05:55, 07:40 Kids Time
05:57 М/с «Губка Боб - Прямокутні 

Штани»
07:45 Т/с «Бібліотекарі» 
16:00 Х/ф «Все можу»
18:00 Абзац!
19:00 Ревізор
22:00 Страсті за ревізором
00:30 Х/ф «Тварюка»
02:10 Нереальна історія

06:00, 00:20 Несподівані злочинці
06:40, 15:00 Аферисти проти 

туристів
07:30 Вражаючі кадри
08:10 Поплічники Гітлера
09:10 Рибне життя
10:10, 19:50 Він і вона. Бій за життя
11:00, 18:10 Надзвичайна планета
11:50, 19:00 Далеко і ще далі
12:40, 17:40 Наука
13:10 Правила життя
14:00 Правда життя
15:50, 20:40 Скарби зі звалища
16:50, 22:30 Мисливець та жертва
21:40 Дикий Індокитай
23:30 Покер
01:10 Шокуюче відео

05:15 Т/с «Брати» 
09:15 «Кримінальні справи»
10:10, 17:15 Т/с «Детективи» 
11:40 Х/ф «Чорний грім» 
13:30, 14:20, 21:30 Т/с «CSI: Маямі 

- 8» 
14:00, 19:00, 23:15, 02:45 «Свідок»
15:25 Т/с «Морський патруль» 
19:30 Т/с «Кулагін та партнери» 
23:45 Т/с «Без обмежень» 
00:40 Т/с «Лютер» 
03:15 «Випадковий свідок»
03:20 Х/ф «Дзвінок» 

05:45, 08:00, 09:30 Мультфільми
07:30, 09:00 «Top Shop»
10:15, 23:10 «Моя правда»
11:05, 23:55 «Смішні люди»
12:35 Х/ф «Високосний рік»
14:10 Х/ф «Десять негренят»
16:35 Х/ф «Живіть в радості»
17:55 Х/ф «В останню чергу»
19:35 Т/с «Розслідування 

Мердока»
21:25 Т/с «Міс Марпл Агати 

Кристі»
01:35 Х/ф «Тривожний виліт»
03:30 Кіноляпи
04:30 Саундтреки

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 «Стіч!» 
11:00 Х/ф «Пастушка» 
12:10 Т/с «Та, що говорить з при-

видами» 
13:50 Панянка-селянка
14:50, 18:00 Віталька
16:00, 21:00 Казки У
17:00, 20:00 Т/с «Вісімдесяті» 
19:00 Панянка-селянка. Міжнарод-

ний сезон
22:00 Країна У
23:00 Т/с «Світлофор» 
00:00 Дайош молодьож!
01:00 Профілактика

03:40 Колір ночі
06:00, 10:05 Головні люди
06:30 Телеторгівля
07:30, 14:10, 20:50 Моя правда
08:30 Мультфільми 
10:35, 16:30 Квадратний метр
11:15, 17:55 Жіноча форма
13:10, 19:00, 20:25 З’їжте це 

негайно
15:00, 17:00 Удачний проект
19:25 Квартирне питання
22:25, 00:25 Без жертв
23:25 Гардероб навиліт
01:15 Д/с «Секрети долі»
02:05 Позаочі
03:00 Глянець

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

06:10, 07:10 АгроЕра
06:20, 23:45 Від першої особи
06:45, 07:15, 08:15 Спорт
07:25 Ера будівництва
07:35, 23:30 На слуху
07:50, 08:25 Смакота
08:30 Міграційний вектор
08:40 Корисні поради
09:00 Вічне
09:10 Уряд на зв’язку з грома-

дянами
09:50 Д/ф «Останні ковбої Тоскани»
11:20 Чоловічий клуб. Спорт
12:35 Зроблено в Європі
13:30 Казки Лірника Сашка
13:45 Школа Мері Поппінс
14:00 Мультфільми
14:15 Суспільний університет
14:45 Д/ф «Володимир Івасюк. Щоб 

народитися знову»
16:00 Д/ф «Філіп Петен»
17:00 Вікно в Америку
17:30 Д/ф «Відчути Макао»

18:05 Час-Ч
18:15, 01:20 Новини. Світ
18:55 Про головне
19:30 РЕ:ФОРМА
20:00 Перша шпальта
20:30 Книга ua
21:30 Новини. Спорт
21:50 Подорожні
23:00 Підсумки
01:45 Гандбол. Ліга чемпіонів. ГК 

«Ла Ріоха» (Іспанія) - ГК «Мо-
тор Запоріжжя» (Україна)

03:25 Надвечір’я. Долі
04:10 Віра. Надія. Любов

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

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ UA: ПЕРШИЙ

Понеділок, 29 лютого
07:10, 16:00 «Все буде добре!»
09:10 «Зіркове життя»
10:05 Х/ф «Кохання під нагля-

дом» 
12:00 Х/ф «Мама мимоволі» 
14:20 «Битва екстрасенсів»
18:00, 22:00 «Вiкна-Новини»
18:30 Т/с «Коли ми вдома» 
20:00, 01:00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
22:35 «Детектор брехні 9»
23:35 «Один за всіх»
02:50 «Найкраще на ТБ»

Телегід


