
Ввечері 5 березня о 21.09 до 
чергової частини Луцького відділу 
поліції надійшло повідомлення від 
мешканця обласного центру про те, 
що на Київському майдані в Луцьку 
невідомий чоловік дістав із кишені 
куртки зброю та здійснив декіль-
ка пострілів у його бік. Внаслідок 
стрільби постраждалих немає.

На місце події оперативно при-
були наряд патрульної поліції Луць-
ка та слідчо-оперативні групи Луць-
кого відділу поліції та Головного 
управління Національної поліції у 
Волинській області.

Поліцейські з’ясували, що вве-
чері четверо чоловіків поверталися 
додому з роботи. На Київському 
Майдані один із них відійшов убік 
порозмовляти по телефону, решта 
троє зупинилися, аби його почекати. 
У той момент вони помітили непо-
далік від себе незнайомця, який із 
незрозумілих причин дістав із ки-
шені куртки зброю, направив у їхній 
бік та здійснив декілька пострілів. 
Чоловікам вдалося уникнути попа-
дання куль. Було встановлено, що 
незнайомець зі зброєю, який перебу-
вав у стані алкогольного сп’яніння, 
є громадським активістом. Із його 
слів, він вжив алкогольні напої в 
кількості 200 грамів. Як пояснив ак-
тивіст, він застосовував зброю тому, 

що подумав, що йому загрожує не-
безпека.

Поліцейські провели детальний 
огляд місця події. Під час проведен-
ня слідчої дії в громадського акти-
віста виявили в кишені куртки пред-
мет, зовні схожий на пневматичний 
пістолет марки «Флобер». Його по-
ліцейські вилучили та направили 
до Волинського науково-дослідного 
центру МВС України для прове-
дення дослідження. Громадського 
активіста доставили у Волинський 
обласний наркологічний диспансер 
для освідування. Згідно з висновком 
лікаря-нарколога, вміст алкоголю в 

крові становив 1,66 проміле.
Громадський активіст брав 

участь в атестації волинських полі-
цейських. Він працював у складі од-
нієї з атестаційних комісій.

Усіх учасників інциденту доста-
вили до Луцького відділу поліції для 
проведення слідчих дій.

Відомості за цим фактом вне-
сені до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хулі-
ганство) Кримінального кодексу 
України. Санкція статті передбачає 
позбавлення волі від трьох до семи 
років, інформує сектор комунікації 
ГУНП у Волинській області.
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Стільки млн грн заборгованості з зарп-
лати виплатять шахтарям, повідомляє 
Міненерговугілля. Ці кошти направлять  
держпідприємствам «Львіввугілля», «Во-
линьвугілля», «Лисичанськвугілля» та «Пер-
вомайськвугілля» на погашення заборгова-
ності  за листопад–грудень 2015 року. 

Заступник начальника терито-
ріального відділу поліції про-

понував 10 тисяч доларів хабара 
керівництву столичної поліції.

Про це повідомили в прес-
службі прокуратури міста Києва.

«Підполковник поліції запро-
понував одному з керівників го-
ловного управління Національної 
поліції в місті Києві отримувати 
від нього щомісячно хабар у роз-
мірі 10 тисяч доларів США за 
прикриття його незаконних дій. 
Посадовець не погодився на про-
позицію та звернувся до право-
охоронних органів із відповідною 
заявою», — розповіли в поліції.

3 березня підполковника за-
тримали «на гарячому» — коли 
той спробував передати частину 
цієї суми.

До слова, у цей же день у Києві 
затримали начальника відділу од-
нієї з районних державних адміні-
страцій та начальника комуналь-
ного підприємства, які вимагали 
хабар у розмірі майже 100 тисяч 
доларів.

Служба безпеки України спіль-
но з військовою прокуратурою 

та поліцією ліквідувала організо-
ване злочинне угрупування, яке 
торгувало наркотиками та зброєю 
з району проведення антитерорис-
тичної операції. До банди, органі-
затором якої виявився військовос-
лужбовець Збройних сил, окрім 
представників криміналітету Жи-
томира та Вінниччини, входили 
також капітан Національної гвар-
дії та старший лейтенант поліції, 
повідомляє прес-центр СБУ.

Зловмисники організували дві 
лабораторії з виготовлення амфе-
тамінів. Розповсюджували психо-
тропи на Житомирщині, Віннич-
чині та в районі проведення АТО. 
Щомісяця виготовляли приблизно 
один кілограм синтетичного нар-
котику (орієнтовно 10 тисяч доз). 
Також вони продавали зброю, яка 
цим же каналом надходила з райо-

ну бойових дій.
Правоохоронці затримали 

шістьох членів угруповання в 
рамках відкритого кримінально-
го провадження за ч. 2 ст. 306 та 
ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу 
України.

Відбувається дев’ять санкціо-
нованих обшуків приміщень, які 
використовували зловмисники в 
Житомирі, Бердичеві та Козятині 
Вінницької області.

Правоохоронці вже вилучили 
готові психотропи, обладнання 
для виготовлення та фасування 
наркотиків, а також цілий арсе-
нал зброї та боєприпасів: автомат 
Калашникова, пістолети «ПМ» та 
«ТТ», 42 гранати «ВОГ» до автома-
тичного гранатомета, гранату «Ф-
1», понад три тисячі набоїв калібру 
5,45 і 7,62 мм.

Тривають невідкладні опера-
тивно-слідчі дії.

Група осіб на Маневиччині 
організувала незаконний 
лісовий бізнес
Поблизу села Колодії Маневицького району пра-
цівники місцевого держпідприємства лісового 
господарства зупинили трактор, який перевозив 
без належних документів 4-метрові соснові коло-
ди. Як з’ясувалося, п’ятеро мешканців Маневиць-
кого та Ковельського районів на території Вов-
чецького лісництва здійснили незаконну порубку 
сосни. На причепі було 17 соснових колод.

У Києві на хабарі спіймали підполковника 
поліції

На Житомирщині СБУ ліквідувала банду 
торговців наркотиками та зброєю

Волинські поліцейські знищили 
30 літрів самогону
У рамках проведення операції «Візит» під час рейду в 
селі Облапи Ковельського району дільничні інспектори 
поліції в господарстві 25-річного місцевого мешканця 
вилучили та знищили на місці 30 літрів «закваски». У ході 
огляду працівники поліції виявили також апарат для 
його приготування. На волинянина поліцейські склали 
адміністративний протокол за ст. 176 (Виготовлення, 
зберігання самогону та апаратів для його вироблення) 
Кодексу України про адміністративні правопорушення. 
Санкція статті передбачає штраф від 51 до 170 гривень.

Журналісти домоглися звільнення невинного після 7 років у СІЗО

У листопаді 2015 року журналісти 
проекту «Глядач як свідок» на 

телеканалі «Україна» провели влас-
не розслідування, завдяки якому 24 
лютого був звільнений невинний 
Юрій Крутелев.

У 2013 році його засудили до до-
вічного ув’язнення за зґвалтування 
та вбивство 17-річної односельчан-
ки Світлани Колесникової. Чоловіка 
знайшли сплячим на тілі мертвої ді-
вчини. 

Що сталося тієї серпневої ночі 
2009 року і як він опинився на місці 
злочину, Юрій Крутелев не пам’ятав, 
але запевняв, що до вбивства не при-

четний. У винуватість хлопця не ві-
рили навіть родичі загиблої дівчини.

Під час підготовки дебютного 
випуску проекту «Глядач як свідок» 
журналісти виявили нові факти та 
свідків, які вказували на непричет-
ність чоловіка до смерті школярки. 
Завдяки цьому справу Юрія Круте-
лева відправили на додаткове роз-
слідування, а вирок був скасований.

24 лютого 2016 року в залі Апе-
ляційного суду Одеської області 
Юрій Крутелев був звільнений з-під 
варти. Правозахисник обвинува-
ченого — Ефтехарі Хатаке — подя-
кував команді проекту «Глядач як 

свідок» за допомогу в розслідуванні 
цієї справи.

«Я вдячний журналістам та екс-
пертам проекту за професіоналізм і 
всебічний розгляд цієї історії. Ефір 
програми про страшне вбивство 
Світлани Колесникової був, так би 
мовити, кульмінацією в справі Кру-
телева. І в тому, що його звільнили, 
є заслуга і колективу програми», — 
сказав адвокат Юрія Крутелева.

Зараз Юрій Крутелев перебуває 
вдома та проходить у справі вже як 
свідок. А сама справа вже третій раз 
відправлена на додаткове розсліду-
вання.
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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, 02:05 ТСН: 
«Телевізійна служба новин»

07:35 «Маша і ведмідь» 
09:30, 12:30 «Міняю жінку - 3»
12:20 «10 хвилин з прем’єр-

міністром»
13:45 «Сімейні мелодрами - 5»
15:45 Т/с «Торговий центр»
17:10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана - 2» 
20:30 «Секретные материалы 

- 2016»
21:00 Т/с «Родичі» 
22:00 «Гроші»
23:30 «Мінкульт»
00:00 Х/ф «Води слонам!» 
02:30 Х/ф «Пісня пісень» 
03:45 «Шість кадрів»

05:40 Д/ф «Шевченко. 200 років 
самотності»

06:45, 07:15, 07:35, 08:10, 08:35 
«Ранок з ІНТЕРом»

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
12:00, 14:00, 16:00, 17:40 
Новини

09:20 Х/ф «Ромашка, кактус, 
маргаритка»

11:20, 12:25 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

13:45, 14:20 «Сімейний суд»
15:00, 16:15 «Чекай на мене»
18:05 «Стосується кожного»
20:00, 02:25 «Подробиці»
21:00 Т/с «Запитайте в осені»
22:35, 03:15 Т/с «Шлюб за запові-

том 3: Танці на вугіллі» 
00:35 Т/с «Криве дзеркало 

душі» 

04:50 Служба розшуку дітей
04:55 М/с «Молода Ліга Справед-

ливості»
05:40, 19:20 Надзвичайні новини
06:35, 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
10:15 Труба містера Сосиски
11:25, 13:20 Х/ф «Колонія» 
13:50 Х/ф «Суддя Дредд»
16:10 Х/ф «Термінатор: Генезис» 


20:20 Патрульні. Цілодобово. 

-дайджест
21:25 Т/с «Винищувачі» 
22:20 Свобода слова
01:00 Х/ф «Острів доктора 

Моро» 
02:45 Х/ф «Пропащі хлопці. 

Спрага» 
04:00 Т/с «Леся+Рома»

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
10:10, 19:45 «Говорить Україна»
11:20 Реальна містика
13:30, 15:30 Т/с «Господиня 

великого міста» 
18:00 Т/с «Не зарікайся» 
21:00 Т/с «Пан Ніхто» 
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Судний день» 
01:45 Профілактика!!!

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» 
10:40, 19:10 «Орел і Решка. 

Шопінг»
12:30 Т/с «Дикий ангел» 
14:00, 20:10 «Орел і Решка»
15:00, 21:00 «Орел і Решка. Юві-

лейний 2»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:20 «Розсміши коміка»
18:15 «Звана вечеря»
22:00 М/ф «Як приборкати 

дракона» 
23:45 Х/ф «Назад на Землю» 
01:15 Х/ф «Донька Д’Артаньяна» 


03:25 «Нічне життя»

06:00 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 Х/ф «Повстання андроїдів» 


15:30 «Відеобімба»
17:05 «Облом.UA.»
18:00 «Нове Шалене відео по-

українськи»
18:30, 23:30 «Спецкор»
19:20 «Цілком таємно»
20:20 Т/с «Мисливці за релік-

віями»
21:20 Х/ф «Відплата» 
02:10 Х/ф «Чотири листи 

фанери»

06:30 Пробуддись
08:15, 18:30 Т/с «Сишиш-шоу» 
10:40 Д/с «Руйнівники міфів»
12:35 Мамахохотала шоу.-3
13:40 Маслюки 
15:00 Т/с «Універ» 
15:35 Т/с «Універ-2» 
16:30 Т/с «Універ-3» 
17:30 Т/с «Універ-4» 
20:00 Т/с «Суперкопи» 
20:40 Т/с «Універ. Нова общага» 


23:00 Т/с «Південний Парк-3» 
00:00 Х/ф «Казки на ніч» 
01:30 Профілактика

03:00 Нереальна історія
03:55 Зона ночі
05:40, 07:00 Kids Time
05:42 М/с «Губка Боб - Прямокутні 

Штани»
07:02 Х/ф «Агент Коді Бенкс»
09:00 Х/ф «Агент Коді Бенкс 2»
10:55 Х/ф «Провісники бури»
12:45 Х/ф «Робокоп» 
15:00 Київ вдень і вночі
18:00 Абзац!
19:00 Ревізор
21:35 Страсті за ревізором
00:00 Проект Любов
01:00 Х/ф «Поза собою» 

06:00 Вражаючі кадри
06:40 Небезпечна Австралія
07:30 Поплічники Гітлера
08:20, 15:30 Смертельний двобій
09:10, 21:50 У пошуках скарбів
10:00 Санторін: жити на вулкані
11:00, 19:10 Правила життя
11:50 Правда життя
12:50, 20:00 Нечисть
13:40 Паралельний світ
14:40, 00:20 Анатомія злочину
16:20 Скарби зі сховищ
17:20, 22:40 Мегамисливці
18:10 Дивовижна Корсика
20:50 Скарби зі звалища
23:30 Вражаюче відео
01:10 Путівник пригод

05:20, 04:25 «Випадковий свідок»
05:45 Т/с «Угода» 
09:05 «Кримінальні справи»
10:00, 17:15 Т/с «Детективи» 
11:40 Х/ф «Акція» 
13:30, 14:20, 21:30 Т/с «CSI: Маямі 

- 9» 
14:00, 19:00, 23:15, 02:30 «Свідок»
15:25 Т/с «Морський патруль» 
19:30 Т/с «Кулагін та партнери» 


23:45 Т/с «Без обмежень» 
00:45 Т/с «Поліція Маямі» 
03:00 Х/ф «Кривава хвиля» 
04:40 «Правда життя. Професії»

05:45, 08:00, 09:30 Мультфільми
07:30, 09:00 «Top Shop»
10:10, 00:00 «Кумедні люди»
11:45 Х/ф «Колір полум’я» 
16:20 Х/ф «Справи серцеві»
17:55 Х/ф «Блакитна стріла»
19:40 Т/с «Розслідування 

Мердока»
21:30 Т/с «Міс Марпл Агати 

Кристі»
23:15 «Моя правда»
01:40 Х/ф «Прощення» 
03:15 Кіноляпи
04:05 Саундтреки
04:55 Кінотрейлери

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

пашки ніндзя» 
07:10, 10:05 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць» 
07:35 М/с «Ча´інгтон» 
08:00 Мультик з Лунтиком
11:00 Т/с «Усі жінки - відьми» 
12:50 Т/с «Та, що говорить з при-

видами» 
14:30, 18:00, 21:00 Віталька
15:35, 22:00 Країна У
17:00 Казки У
17:30 Одного разу під Полтавою
19:00 Панянка-селянка. Міжконти-

нентальний сезон
20:00, 23:00 Т/с «Світлофор» 
00:00 Дайош молодьож!
01:00 Т/с «Спліт. Таємниця 

крові» 
02:00 У ТЕТа в Інтернеті
02:50 РайЦентр
03:15 Т/с «Щоденники Темного 2»
04:25 У ТЕТа тато!

03:40 Колір ночі
06:00, 10:10 Головні люди
06:30 Телеторгівля
07:30, 14:10, 20:50 Моя правда
08:30 Мультфільми 
10:40, 16:30 Квадратний метр
11:20, 18:00 Жіноча форма
13:10, 19:00, 20:25 З’їжте це 

негайно
15:00 Удачний проект
17:00, 19:25 Квартирне питання
22:30, 00:25 Без жертв
23:25 Гардероб навиліт
01:15 Д/с «Секрети долі»
02:10 Позаочі
03:00 Глянець

06:00, 07:00, 08:00, 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 Паспортний сервіс
08:40 Корисні поради
15:20 Т/с «Білявка»
17:00 Вікно в Америку
17:30 Word on the street
18:05, 01:45 Час-Ч
18:15, 01:20 Новини. Світ
18:50, 22:45 З перших вуст
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
01:55 Відеофільм-вистава «Ретро»
03:25 Надвечір’я. Долі

04:20 Д/ф «Раїса Недашківська. Те, 
що не вмирає»

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

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ UA: ПЕРШИЙ

Понеділок, 14 березня
06:45, 16:00 «Все буде добре!»
08:45 Х/ф «Одружений холос-

тяк» 
10:20 Х/ф «Іван Васильович 

змінює професію» 
12:10 «Битва екстрасенсів. Апо-

каліпсис»
14:20 «Битва екстрасенсів»
18:00, 22:00 «Вiкна-Новини»
18:30 Т/с «Коли ми вдома» 
19:55, 01:25 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
22:35 «Детектор брехні 9»
00:10 «Один за всіх»

Телегід

У Луцьку стріляли
Із бандитами співпрацювали офіцери з Нацгвардії та поліції


