
Інцидент стався на вулиці Моло-
діжній, що в мікрорайоні «Пента-

гон», неподалік 16-ї школи. Перші 
постріли пролунали близько 13.15. 
Загалом пострілів було два. 

За попередньою інформацією 
ГУНП у Закарпатській області, пере-
стрілка сталася між групою молоди-
ків на авто та місцевим мешканцем. 
Перші були зі зброєю, другий — з 
вибухівкою. «Підривника» з кульо-
вим пораненням госпіталізували в 
лікарню, де він через деякий час по-
мер. Молодики зникли з місця стрі-
лянини на авто. Вибухівка не спра-
цювала.

Як розповіла керівник управлін-
ня освіти Катерина Андялошій, усі 
учні, які перебували в школі на на-
вчанні, не постраждали. Після зне-
шкодження вибухівки учнів школи 
та вихованців дитсадку № 28, що не-
подалік, відпустили додому під від-
повідальність батьків.

Як повідомили в Мукачівській 
ЦРЛ, близько 13.30 до лікарні до-
ставили місцевого мешканця з вог-
непальним пораненням. Його при-
везли без документів. Пораненого 

виявив його товариш, який знайшов 
його з нерозірваною гранатою в ру-
ках.

За неофіційною інформацією, 
отриманою сайтом Mukachevo.net 
від правоохоронців, поранений 
учасник інциденту, 1984 року на-
родження, фігурував у кількох кри-
мінальних справах, зокрема щодо 
обігу наркотиків. Власне, «розбірки» 
на ґрунті продажу наркотиків і є го-

ловною версією правоохоронців. 
Згодом лікарі повідомили, що 

постраждалий отримав дуже важку 
травму, у нього постраждав мозок, 
врятувати його не вдалося.

Під вечір суботи, 12 березня, 
патрульна поліція Закарпаття за-
тримала авто з двома особами, які, 
ймовірно, причетні до стрілянини в 
Мукачеві.
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Стільки мільярдів доларів за останні два 
роки склали збитки Росії через введені 
Заходом санкції у зв’язку з агресією Кремля 
проти України. Таку суму назвав радник 
Президента Росії та його представник у 
Національній банківській раді РФ Сергій 
Глазьєв. 

Кожен із нас може допомогти ді-
тям, які опинилися в складних 

життєвих обставинах, дітям-си-
ротам та закладам, які піклують-
ся про таких дітей.... На сьогодні 
в притулку для дітей у м. Рожище 
перебуває 16 дітей віком від 4 до 
17 років (їхня кількість щоденно 
змінюється)! Діти різної вікової 
категорії, яких об’єднує одне — 
неблагополучна сім’я або взагалі 
її відсутність. Більшість із цих ді-
тей нікому не потрібні, їх майже не 
відвідують родичі, вони, на жаль, 
не знають, що таке батьківська 
любов, ласка та захист.... Зрозумі-
ло, що ніхто не замінить їм сім’ю, 
але треба показати цим дітям, що в 
світі є добрі люди, подарувати хоч 
краплинку своєї теплоти та любові 
та забезпечити хоча б найнеобхід-
нішими речами...

Притулок для дітей у м. Рожи-
ще потребує такі речі:

• постіль;
• подушки, покривала, ковдри;
• ліки;
• паперові рушники, серветки;
• побутову хімію, засоби для 

миття посуду, дезинфікувальні 
засоби, засоби для миття туа-
летів.

Для дітей потрібні:
• канцелярія (альбоми, ручки, 

зошити (клітинка, лінійка, 
коса лінійка), олівці, фломас-
тери, книжки, енциклопедії 
тощо);

• розмальовки, прописи тощо;
• засоби гігієни (шампуні, гелі 

для душу, мило, зубні пасти, 
щітки, антиперспіранти тощо);

• рюкзаки, сумки для школи;
• нижня білизна різної віко-

вої категорії від 4 до 17 років 
(нова);

• шкарпетки, колготи;
• прокладки для дівчат;
• розчіски, заколки, резинки;
• Потрібні одяг та взуття:
• кросівки для хлопців 40, 41, 42, 

43, 44 розмірів. Тут особлива 
потреба.

• демісезонні куртки, пальта;
• шапки;
• одяг (від 4 до 17 років)!

Але велике прохання: якщо пе-
редаєте одяг б/у, передивляйтеся, 
щоб він був у належному стані та 
випраний. 

Пам’ятайте: допомагаючи ін-
шим, ми допомагаємо собі.

На Волині податківцеві 
оголошено про підозру в 
хабарництві
У рамках розпочатого кримінального прова-
дження оголошено про підозру в хабарництві 
колишньому інспекторові Державної фіскальної 
служби у Волинській області. Посадовець ви-
магав хабара в розмірі двадцять тисяч гривень 
від місцевого підприємця за недонарахування 
податків на понад півмільйона гривень, повідо-
мляє прес-служба СБУ.

Волонтери оголошують терміновий збір
необхідних речей для дітей 
Рожищенського притулку

СБУ затримала бойовика «ДНР» 
на прізвисько «Президент»
Мешканець Донеччини приєднався до терористів у 
липні 2014 року та брав активну участь у бойових діях 
проти українських підрозділів. В одному з боїв він отри-
мав поранення і був госпіталізований до Горлівської 
міської лікарні. Після лікування, злякавшись за власне 
життя, бойовик відмовився від подальшої співпраці з 
терористами та повернувся додому, де переховувався 
від правоохоронців. Тривають невідкладні оперативно-
слідчі дії.

П’яна жінка заснула з місячною дитиною просто на вулиці

Близько п’ятої години ранку 13 
березня до патрульної поліції 

Луцька надійшов виклик, що на про-
спекті Молоді на вулиці спить моло-
да жінка.

Патрульні прибули на місце. Тут 
у дворі між будинками під лавкою 
справді спала жінка, а поруч стояла 
коляска з дитиною.

Поліцію викликали небайдужі 
громадяни, які проходили мимо, 
вони ж колихали дитину, яка спочат-
ку плакала, а згодом втихомирилася.

Патрульні розбудили жінку, яка 
була з явними ознаками алкогольно-
го сп’яніння. Розповіла, що в колясці 

її син, якому 29 днів. Під коляскою 
була недопита пляшка горілки, деякі 
дитячі речі.

Оглянувши хлопчика, медики 
визнали його здоровим. Врятувало 
те, що був добре закутаний, над-
ворі тоді було 0 градусів. Єдине, що 
останній раз мати годувала його 
близько 24-ї години, тож був голо-
дний, адже з того часу вони й пере-
бували на вулиці, тобто — більше 5 
годин.

Жінка зателефонувала своєму 
співмешканцеві, який приїхав і спо-
чатку був невдоволений, що в лі-
карні поруч з нею перебувають ще 

й поліцейські. У результаті жінка 
та співмешканець написали відмову 
від госпіталізації дитини та разом з 
малюком вирушили додому на про-
спект Молоді пішки, відмовившись 
від допомоги патрульних, які про-
понували їх завезти. Поліцейські 
все ж супроводили їх до домівки, 
адже потім мали доставити жінку 
ще й у наркодиспансер. У квартиру 
прийшла мати співмешканця, котра 
була шокована цією ситуацією. Пе-
ревірка на пристрої драгер показала 
1.62 проміле алкоголю в крові матері 
малюка. 
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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, 02:00 ТСН: 
«Телевізійна служба новин»

07:35 «Маша і ведмідь» 
09:30, 12:30 «Міняю жінку - 4»
12:20 «10 хвилин з прем’єр-

міністром»
13:55 «Сімейні мелодрами - 6»
15:50 Т/с «Торговий центр»
17:10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана - 2» 
20:30 «Чистоnews 2016»
21:00 Т/с «Родичі» 
22:00 «Гроші»
23:30 «Мінкульт»
00:00 Х/ф «Принц Персії. Піски 

часу» 
02:25 Х/ф «Цвітіння кульбаби» 
03:40 «Шість кадрів»

06:05 Д/ф «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 Х/ф «Будинок для двох»
11:15, 12:25 Д/с «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
13:45, 14:20 «Сімейний суд»
16:15 «Жди меня»
18:05 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Запитайте в осені»
22:50, 04:05 Т/с «Закохані 

жінки» 
00:35 Т/с «І все-таки я кохаю...»

05:10 Служба розшуку дітей
05:15 М/c «Молода Ліга Справед-

ливості»
05:40 Надзвичайні новини. 

Підсумки
06:35, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 

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

міністром України
09:15 Зірка YouTube
09:25 Х/ф «Бібліотекар. У по-

шуках Списа Долі»
11:25, 13:20 Х/ф «Бібліотекар. 

Повернення до копалень 
царя Соломона» 

13:50 Х/ф «Бібліотекар. Проклят-
тя юдиного потиру» 

16:05 Х/ф «Мумія повертаєть-
ся» 

19:20 Надзвичайні новини
20:20 Патрульні. Цілодобово. 

-дайджест
21:25 Т/с «Винищувачі» 
22:30 Свобода слова
01:10 Х/ф «Ніндзя - незламне 

серце» 

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
11:30 Реальна містика
13:30, 15:30 Т/с «Спадкоємиця» 
18:00, 04:35 Т/с «Не зарікайся» 
19:45, 02:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Моя велика родина» 
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Водний світ» 

05:10 «Таємний кухар»
06:00 «Свати біля плити»
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 Х/ф «Доброго ранку» 
00:00 Х/ф «Головне - не боятися!» 


02:00 Х/ф «Покійник у коледжі» 
03:25 «Нічне життя»

06:00 Мульты. Мультфильмы
06:20 «Вайпаут»
08:40, 19:00, 00:00 «ДжеДАЇ»
09:00 «Українські сенсації»
10:00 Д/ф «Помста природи»
13:00 «Top Gear»
14:00 Х/ф «Робін Гуд» 
15:45, 16:50 «Облом.UA.»
16:15 «Відеобімба»
18:30, 23:30 «Спецкор»
19:20 «Цілком таємно»
20:20 Т/с «Мисливці за релік-

віями»
21:20 Х/ф «Найманець» 
00:20 Х/ф «День вторгнення» 
02:10 Х/ф «Легенда про княгиню 

Ольгу»

06:30 Пробуддись
08:15, 19:10 Т/с «Сишиш-шоу» 
11:00 Д/с «Руйнівники міфів»
13:00 Мамахохотала шоу.-3
13:50 Т/с «Маслюки» 
15:15 Т/с «Універ» 
16:25 Т/с «Універ-2» 
17:25 Т/с «Універ-3» 
18:25 Т/с «Універ-4» 
20:10 Т/с «Суперкопи» 
21:00 Т/с «Універ. Нова об-

щага» 
23:00 М/с «Південний Парк» 
23:50 Х/ф «Затьмарення» 
01:30 Х/ф «Бути Джоном Малко-

вичем» 
03:20 Роздовбаї
04:15 Роздовбаї-4

03:00 Нереальна історія
03:55 Зона ночі
05:50, 07:10 Kids Time
05:52 М/с «Губка Боб - Прямокутні 

Штани»
07:12 Х/ф «Громобій»
09:00 Х/ф «Мачо і ботан 2» 
11:10 Х/ф «Хто я?» 
13:30 Х/ф «Година пік 3» 
15:15 Т/с «Київ вдень і вночі»
18:00 Абзац!
19:00 Ревізор
21:35 Страсті за ревізором
00:05 Проект Любов
01:10 Х/ф «Життя як воно є» 

06:00 Путівник пригод
06:40 Небезпечна Австралія
07:30, 14:40 Смертельний двобій
08:20 Останні племена
09:10 Арльберг: окраса Австрії
10:00 Смак пригод
11:00 Правила життя
11:50 Паралельний світ
12:50, 19:10 Нечисть
13:40 Полювання на вбивць
15:30, 20:00 НЛО з минулого
16:20, 20:50 Скарби з горища
17:20 Поцілунок чорної мамби
18:10 Дика Флорида
21:50 У пошуках скарбів
22:40 Тварини: творці історії
23:30 Вражаюче відео
00:20 Анатомія злочину
01:10 Евтаназія. Право на смерть
02:00 Прокляття скіфських 

курганів
02:50 Майор Вихор
03:40 Перший день війни
04:30 Катинь: листи з раю

05:05 «Легенди бандитської 
Одеси»

05:35, 04:55 «Випадковий свідок»
05:40 Т/с «Угода» 
09:05 «Кримінальні справи»
10:00, 17:15 Т/с «Детективи» 
11:40 Х/ф «У зоні особливої 

уваги» 
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 «Банши - 3» 
00:45 Т/с «Поліція Маямі» 
03:00 Х/ф «Американські 

гірки» 

05:45, 08:00, 09:30 Мультфільми
07:30, 09:00 «Top Shop»
10:40, 23:15 «Моя правда»
11:30, 00:05 «Смішні люди»
12:40 Х/ф «Робинзон Крузо»
18:10 Х/ф «Російське поле»
19:40 Т/с «Розслідування 

Мердока»
21:30 Т/с «Міс Марпл Агати 

Кристі»
01:35 Х/ф «Зникла грамота»
02:55 Кіноляпи
03:45 Саундтреки
04:45 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 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
20:00, 23:00 Т/с «Світлофор» 
00:00 Дайош молодьож!
01:00 Т/с «Помста» 
01:50 У ТЕТа в Інтернеті
02:40 РайЦентр
03:05 Т/с «Щоденники Темного» 


04:15 У ТЕТа тато!

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

негайно
15:00, 19:25 Удачний проект
18:00 Королева декору
22:30, 00:25 Без жертв
23:25 Гардероб навиліт
01:15 Д/с «Секрети долі»
02:10 Позаочі
03:05 Глянець

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

06:10, 07:10 АгроЕра
06:15, 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
09:00 Вічне
09:10 Уряд на зв’язку з грома-

дянами
09:45 Д/ф «Стародавнє місто 

Ліцзян»
10:30 Біатлон. Кубок світу. Мас-

старт 12, 5 км. Жінки
11:35 Біатлон. Кубок світу. Мас-

старт 15 км. Чоловіки
12:25 Чоловічий клуб
13:35 Казки Лірника Сашка
13:45 Хто в домі хазяїн?
14:15 Суспільний університет
14:40 Спогади
15:25 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
18:55 Про головне
19:30 РЕ:ФОРМА
20:00 Перша шпальта
20:30 Вересень
21:30 Новини. Спорт
21:50 Подорожні
22:45 З перших вуст
23:00 Підсумки
01:55 Музичні салони
03:00 Т/с «Пастка»
04:10 Д/ф «Траєкторія свободи»

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

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ UA: ПЕРШИЙ

Понеділок, 21 березня
06:50, 16:00 «Все буде добре!»
08:50 Х/ф «Лабіринти кохання» 


10:35 Х/ф «Операція «И» та інші 

пригоди Шурика» 
12:15 «Битва екстрасенсів. Чолові-

ки проти жінок»
14:20 «Битва екстрасенсів»
18:00, 22:00 «Вiкна-Новини»
18:30 Т/с «Коли ми вдома» 
19:55, 01:05 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
22:35 «Детектор брехні 9»
23:55 «Один за всіх»
03:05 «Найкраще на ТБ»

Телегід

У Мукачеві не поділили 
наркобізнес
У Мукачеві 12 березня відбулися «розбірки» зі стріляниною та вибухівкою


