
Транспортні правоохоронці 
отримали неправдиві пові-

домлення про мінування вок-
залів «Львівської залізниці». 
15 вересня невідома особа зате-
лефонувала на станцію Рівне й 
повідомила, що приміщення че-
рез годину злетить у повітря. На 
місце відразу приїхали піротех-
ніки та правоохоронці. З вокзалу 
було евакуйовано 95 пасажирів, 
42 відвідувачі та 26 осіб персона-
лу. Вибухівку не знайшли. 

Аналогічне повідомлення 
про замінування того дня на-
дійшло й на залізничні вокзали 
Тернополя та Ужгорода. З тери-
торії обох установ евакуювали 
пасажирів і персонал. Спеціаліс-
ти жодних вибухових речовин і 
пристроїв на вокзалах не вияви-
ли. 

У підрозділі зв’язків із гро-
мадськістю УМВС на «Львів-
ській  залізниці»  повідомили, 
що  дзвінки  надійшли  з  Лу-
ганщини. Особу жартівника ще 
встановлюють. Цьому «мінеру» 
загрожує до шести років за ґра-
тами. 

Ще у 2007 році Петро Іванов (із 
етичних міркувань прізвище змі-
нено. — Авт.) вчинив злочин, який 
сколихнув усе село. Він, 30-річний 
чоловік, викрав свою малолітню од-
носельчанку — 15-річну школярку 
Іванну. Перед цим переслідував 
дівчину, погрожував їй розправою, 
якщо не виходитиме до нього 
на побачення. Та злякалась, але 
батькам нічого не розповідала. А 
одного дня, коли поверталася зі 
школи, Іванов схопив її та потягнув 
понад берегом у поле. Він знущав-
ся з дівчини, бив її, прив’язував 
до дерева, водив на кладовище, 
примовляючи, що й вона там скоро 
буде. На щастя, Іванна лишилася 
живою, її знайшли, а зловмиснику 
довелося відповідати перед судом. 
І все вже ніби й забулось, але через 
п’ять років Петро вийшов на волю 
і повернувся у своє село. Він не по-
каявся й обрав нову жертву. 

Нею виявилася 8-класниця Ан-
жела. Коли дівчина купалася разом 
із подругами на річці, Іванов не-
сподівано підплив до неї і тицьнув 
у руку цидулку. В ній було зізнання 
в коханні, типу «твій образ переді 
мною, без тебе не можу». Анжела 
злякалась, адже знала про репута-
цію чоловіка, тому, коли поверну-
лися з відпустки її батьки, розповіла 
все їм. Ті дуже занепокоїлися і пішли 
до Іванова на «розбірки». Він їм по-
обіцяв, що такого більше не повто-
риться. 

Та слова не дотримав, і переслі-
дування продовжилося. Вже через 
кілька місяців знову перестрів ді-
вчину й кинув їй якогось папірця. 
«Сказав підняти записку, а якщо ні, 
то він спалить наш дім і порубає всіх 
моїх родичів та мене разом із ними, 
— читаємо у матеріалах криміналь-
ної справи з допиту Анжели. — Я 
побоялась, оскільки вдома тільки 
мама та сестра, тому повернулась і 
підняла записку: там було написано, 
що коли щось розкажу батькам, то 

він порубає всіх і до ранку ми не до-
живемо. Про цю записку я батькам 
нічого не говорила, бо сильно зля-
калася. Через якийсь час ішла в ма-
газин й Іванов мене знову перестрів 
та заставляв, погрожуючи побит-
тям, іти біля нього. Він завів мене за 
приміщення закинутого клубу, що 
на окраїні села, дав мені ручку, па-
пір та змушував писати тексти, які 
диктував сам, — що я його люблю, 
що він мені подобається. Через по-
стійні погрози я сказала Іванову, що 
про все розповім батькам, а він від-
повів: «Добре», але одного разу мене 
вдарив. Я не розповіла цього, бо бо-
ялася, що буде гірше. Він постійно 
мені телефонував, але я слухавку не 
брала. Постійно писав записки з по-
грозами, прикріплював до дверей, а 
зверху — чорного кольору хустину, а 
потім стукав у двері й утікав». 

Під таким тиском жила не тільки 
Анжела, а й її рідні. Якось увечері, 
коли мати засувала фіранки, поба-
чила за вікном лице Іванова — він 

стежив за їхнім будинком. Батьки 
злякалися за життя й здоров’я донь-
ки і змушені були прийняти рішення 
переїхати із села до міста Кіровогра-
да — там мешкала Анжелина бабуся. 
Однак зловмисник і там їх «вичис-
лив». Ховалися від нього далі — від-
правили доньку до сестри дружини, 
яка проживає у Луцьку. Після цієї 
події батьки вирішили переїхати й 
самі до дочки в облцентр. 

Хтозна, доки б це тривало, якби 
не випадок. Через соціальні мережі 
Іванов Анжелу знайшов й у Луцьку, 
однак перш ніж відправитися у до-
рогу, озброївся у прямому розумінні 
слова. У невідомих осіб придбав об-
різ мисливської двоствольної руш-
ниці та набої до неї. 

«Прийшов до школи і чекав, 
коли буде перерва, — читаємо у ма-
теріалах кримінальної справи з до-
питу Іванова, — помітив, що Анже-
ла зайшла в один із будинків, потім, 
коли стало темно, поїхав до будинку, 
де вона проживає. Коли заглянув у 

вікно, мене побачили працівники 
міліції, які почали бігти до мене». 

Виявляється, того дня право-
охоронці патрулювали вулиці міс-
та, адже напередодні сталося кілька 
квартирних крадіжок. Чоловік, який 
ходив попід вікнами, викликав у них 
підозру, й міліціонери вирішили за-
питати його, хто й чого тут шукає. 
Проте той кинувся навтьоки, коли 
біг, загубив сумку. Правоохоронці 
наздогнали його, та Іванов чинив 
опір — одному з міліціянтів добряче 
дісталося. Зрештою, все ж таки його 
затримали. Чоловік не назвав свого 
справжнього прізвища, але вже у 
відділку зізнався, хто він. До того ж 
відбитки пальців на знайденій руш-
ниці належали саме йому. 

Зловмисникові довелося від-
повідати за те, що завдав тілесні 
ушкодження працівнику міліції, й за 
незаконне володіння та зберігання 
зброї, адже дозволу на неї Іванов не 
мав. Потім пояснював, що придбав 
обріз  для  самозахисту.  Була  заява  
й  матері Анжели, в якій та писала, 
що він погрожує доньці та її сім’ї. 
Однак суд не зміг довести цих по-
гроз, бо ніхто, крім рідні, не міг під-
твердити їх. 

Луцький міськрайонний суд за 
скоєні злочини Іванову виніс по-
карання — 7 років ув’язнення. Апе-
ляційний суд Волинської області 
залишив вирок без змін. Суддя взяв 
до уваги й те, що скоєні злодіяння 
Іванов вчинив будучи засудженим 
умовно на п’ять років за крадіжку 
скутера, яку скоїв за рік до цього. 

У ході слідства й опитування 
свідків випливали й інші злодіяння 
підсудного — та тільки на словах. 
Так, учителька навчального закла-
ду, де він 15 років тому працював 
сторожем, розповіла, що Іванов 
колись зґвалтував ученицю, але за-
яву її батьки не написали, тож факт 
не було зареєстровано. Після цього 
дівчина з батьками поїхала в інше 
село. 

Людмила ШИШКО 
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Понеділок, 22 вересня

06:45, 07:15, 07:45, 08:10, 09:10 
«Сніданок з 1+1»

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
12:00, 19:30, 00:15 ТСН: 
«Телевізійна служба новин»

07:10 «Особистий рахунок»
07:35 «Маша і ведмідь» 
08:35, 21:00 «Чистоnews»
09:40 «Міняю жінку»
11:15 «Шість кадрів»
12:25, 04:15 Т/с «Терпкий смак 

кохання» 
13:50 Х/ф «Легенда № 17»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана - 4» 
20:30 «Секретные материалы 

- 2014»
21:25 Т/с «Свати» 
22:30 «Гроші»
23:35 «Сказочная Русь»
00:30, 03:30 Х/ф «Розвідка» 

05:30 Т/с «Повернення Мухтара 
2»

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:00, 12:00, 14:00, 17:45 
«Новини»

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

09:20 Х/ф «Мамине кохання»
11:15, 12:25 Т/с «Слідство вели... 

з Леонідом Каневським»
13:25, 02:50 Д/с «Легенди радян-

ського розшуку»
14:20 «Сімейний суд»
15:25 «Жди меня»
18:10 «Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця спить»
20:00, 04:55 «Подробиці»
20:40 Т/с «Отець Матвій»
22:40, 03:30 Т/с «Мосгаз»
00:30 Х/ф «Байкери»
02:25 «Мультфільми»

06:00 Події тижня c Олегом 
Панютою

06:50, 07:10, 08:10 Ранок з 
Україною

07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 
03:10 Події

09:15, 14:00, 15:25 Т/с «Слід» 
10:00 Т/с «Якщо ти не зі мною» 
18:00 Т/с «Дворняжка Ляля» 
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Практика» 
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Особливо небез-

печний» 
01:35 Т/с «ОСА» 
03:55 Срібний апельсин

06:00 «Люблю готувати»
06:30 «TOP SHOP»
07:30 М/с «Сейлор Мун» 
08:20 «Мультфільми» 
10:20 Х/ф «Пара гнідих»
12:15 Х/ф «У пошуках янтарної 

кімнати»
14:20 «КВК»
16:30 М/ф «Кунг-фу Панда» 
18:15 «Звана вечеря»
19:10 «Орел і Решка. Шопінг»
20:10 «Орел і Решка. На краю світу»
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 Х/ф «Робін Гуд» 
00:35 Х/ф «Один день» 
02:15 «Нічне життя»

05:45 Радянські мультфільми
10:30 Х/ф «Два капітани»
12:15 Х/ф «Вісім днів надії»
13:35, 19:30 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
15:25, 21:15 Т/с «Пуаро Агати 

Крісті»
17:10 Х/ф «Труффальдіно із 

Бергамо»
23:00 Т/с «Синдикат 2»
02:30 Бійцівський клуб
03:15 Кіноляпи
04:25 Саундтреки

05:25 У пошуках істини
06:10 «Вiкна-Новини» Спецре-

портаж
07:00, 16:00 «Все буде добре!»
08:55 «Зіркове життя. Зірки із не-

байдужим серцем»
09:50 Х/ф «Спортлото-82» 
11:40 Х/ф «Дозвольте тебе по-

цілувати на весіллі» 
13:35 «Битва екстрасенсів»
14:55 «Все буде смачно!»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
19:15 Т/с «Коли ми вдома» 
20:10 «Куб - 5»
22:35 «Детектор брехні - 6»
00:00 «Один за всіх»
01:05 Нічний ефір

04:45 Служба розшуку дітей
04:50 Світанок
05:55, 19:20 Надзвичайні новини
06:40, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45 

Факти
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:05 Х/ф «Мисливці за приви-

дами»
12:05, 13:20 Х/ф «Мисливці за 

привидами-2»
14:45, 16:10 Х/ф «Таксі-3»
16:55 Х/ф «Таксі-4»
20:25 Дістало!
21:20 Свобода слова
00:10 Х/ф «Повернення героя» 


02:05 Х/ф «Захід сонця» 

06:00 М/с «Гарфилд и его друзья»
07:10, 21:35 Т/с «Интерны»
08:25, 15:20 Т/с «Универ»
11:15, 17:00, 02:40 Comedy Club
14:00 Д/с «Разрушители мифов»
15:00 Т/с «Оранжерея»
18:00, 04:10 Comedy Woman
19:00 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
20:40 Т/с «СашаТаня»
23:00 Х/ф «Голубоглазый Микки»
00:55 Х/ф «Видеть все!» 

05:55 Kids Time
06:00 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06:35 М/с «Скубі-Ду: Корпорація 

Загадка»
07:00, 09:20 Т/с «Татусеві дочки»
08:00, 16:35 ШОУМАНІЯ
11:20 Т/с «Вороніни»
18:00, 01:40 Репортер
18:20, 01:00 Абзац!
19:00 Ревізор
21:40 Страсті за Ревізором
23:05 Х/ф «Ейс Вентура: Поклик 

природи» 
01:45 Т/с «Микита» 
03:55 Т/с «Пекельна підтримка» 



06:00 Бандитський Київ
07:00 У пошуках істини
07:50 Життя після людей
08:40, 18:30 Далеко і ще далі
09:30 Невідомий океан
11:30, 23:40 Як захопити планету
12:20, 17:30 Танки. Великі битви
13:10 Наука.ua
14:10 НЛО з минулого
15:50, 21:10 Правила життя
16:40, 22:00 Сучасні дива
19:20 НЛО. Таємничий слід
20:20 Прибульці. Двері у всесвіт
22:50 Дивовижна Корсика
00:30 Покер
01:20 10 несподіваних фактів
03:50 Звичайні речі

06:05 Х/ф «Професія - слідчий» 
08:30 «Правда життя. Професія 

працівник зоопарку»
09:00 «Агенти впливу»
09:50 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 2» 
11:45 Т/с «Шериф» 
15:20 Т/с «Павутиння - 7»
19:00, 21:40, 02:05 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 11»
22:00 Т/с «Удар у відповідь - 

3» 
23:45 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес 

- 3» 
00:40 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 4» 
02:35 Х/ф «Вантаж» 

06:00 Малята-твійнята
06:20, 10:20 М/с «Маша і Ведмідь» 


06:50, 09:20 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць» 
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Підлітки мутанти чере-

пашки ніндзя» 
08:55 М/с «Каспер» 
10:55 Єралаш
12:00 Богиня шопінгу
13:50, 19:00 Панянка-селянка
14:50 Дайош молодьож!
15:50 Віталька
17:00 Т/с «Світлофор» 
20:00 Т/с «Кухня» 
21:00 Країна У
22:00 Розсміши коміка
23:00 Т/с «Світлофор» 
00:00 6 кадрів
01:00 17+
01:50 Чортівня щодня
02:40 Рай, гудбай
03:25 Теорія зради
04:10 З ночі до ранку

06:30 Телеторгівля
07:35, 13:10 Мультфільми 
10:10 Школа доктора Комаров-

ського
11:15, 17:15 Жіноча форма
12:10, 23:00 Модний вирок
14:10, 21:00 Зайві 10 років
15:10 Таємниці шеф-кухаря
16:05 Квадратний метр
18:10 Т/с «Небесне кохання» 
19:00 Д/с «Ігри долі»
22:00, 01:35 Д/с «Зіркові історії»
23:55 Незіркове дитинство
00:50 Д/с «Секрети долі»
02:25 Колір Ночі

06:00, 00:30 Від першої особи
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 13:00, 

18:30, 21:00, 01:30 Новини
06:40, 07:15, 08:15, 21:30, 01:50 

Спорт
06:50 Доброго ранку, Україно!
06:55 Огляд преси
07:25, 07:40, 08:25 Гість студії
07:35 Країна on line
07:50 Ера бізнесу
08:50 Паспортний сервіс
09:35, 19:00 Про головне
10:30 Д/ф «Берлін 1885. Наступ на 

Африку»
12:05 Т/с «П’ять хвилин до 

метро» 
13:25 Вікно в Америку
13:50 Д/ф «Розп’яття. Священний 

скандал»
15:00 Книга ua
15:40 Euronews
15:55 Т/с «Сержант Рокка»
18:05 Час-Ч
18:15, 01:20 Новини. Світ
18:55 З перших вуст

19:40 Шустер Live. Будні
21:50 Д/ф «Контингент. Єгипет. Не-

скінченна війна на Сході»
22:15 Дреди епохи
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 00:00, 01:00 Підсумки
23:30 На слуху
01:55 ТелеАкадемія
03:00 Х/ф «Капуччино на 

трьох» 
04:30 Д/ф «Бути сама собі ціллю. 

Ольга Кобилянська»

06:00, 03:15 Мультфільми 
06:05 «33 квадратних метри»
06:25 Х/ф «Армія одинака» 
08:30 Д/ф «Знищені за мить»
10:30 Д/ф «Поля битви тварин»
11:30 Д/ф «Сувора природа»
12:30 Д/ф «Зброя майбутнього»
13:30 Д/ф «Сучасні снайпери»
14:30 Т/с «Гончі-3» 
18:30 Новини «Спецкор»
18:50 ЧУ 7 Тур. Динамо - Волинь
21:00 ЧУ 7 Тур. Дніпро - Олімпік
23:00 «Профутбол»
00:00 Х/ф «Бен Гур» 
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Над Росією згущуються 
хмари 
Зірки віщують великі біди для цієї країни, 
пише відомий астролог і провісник 
Марсель Камалетдінов у своєму блозі. За 
його словами, через шість тижнів Китай, 
можливо, офіційно висуне претензії до 
Російської Федерації, так як Меркурій (Росія) 
входить до 8-го дому Смерті. Також РФ 
прогнозують значне погіршення економіки 
до кінця року. Загальне становище в Україні 
теж видається не найкращим. 

Воронезький суд відмовився 
відпустити Савченко 
під заставу в 1 млн 
Таким чином суд відхилив скаргу адвокатів на 
продовження громадянці України Надії Савченко 
терміну її арешту до 30 жовтня. Суддя погодився з 
доводами слідства, що в разі звільнення Савченко 
під заставу в 1 млн рублів, що пропонували її 
адвокати, обвинувачена може сховатися і не 
з’явитися до суду, де проходитимуть слухання 
справи по суті. 

Мешканець 
Луганщини 
«замінував» три 
вокзали 
за 15 хвилин 

Змінивши два місця проживання, дівчині не 
вдалося уникнути переслідування маніяка 


