
«Народного мера 
Бердянська» кинули за ґрати 
на 13 років за держзраду 
Про це повідомили у прес-службі прокуратури 
Запорізької області. Чоловіка, який називав себе 
«народним мером Бердянська», разом із його по-
дільником затримали 25 травня минулого року в 
Бердянську під час спроби перевезення зброї та 
боєприпасів до Маріуполя. Ще одного зловмисника 
було вбито під час затримання. Встановлено, що 
фігуранти діяли у складі злочинної групи. 

Незважаючи на профілактичні 
заходи, які постійно проводять ін-
спектори ДАІ, аварійність в області 
залишається на високому рівні. 
Ранкові та вечірні години пік, згідно 
зі статистикою, найбільш травмо-
небезпечні як для водіїв, так і для 
пішоходів. Причина цього — не-
уважність і легковажність учасників 
дорожнього руху. 

Зважаючи на це, начальник 
управління ДАІ у Волинській об-
ласті Володимир Кравченя дав до-
ручення провести патрулювання ав-
тошляхів обласного центру з метою 
впорядкування дорожнього руху та 
попередження аварійності. 

— З початку цього року зафік-
совано вісім автопригод із участю 
маршрутних таксі. З них дві — з 
потерпілими, в яких три особи за-
гинули та 12 отримали тілесні ушко-
дження. При цьому серед основних 
порушень — виїзд із зупинки без 
увімкнених поворотів, різкі манев-
рування на проїзній частині, зупин-
ка на пішохідних переходах та ігно-
рування сигналів світлофорів. Було 
зафіксовано два випадки, коли водії 
сідали за кермо у нетверезому стані. 

Попри заборону розмовляти по мо-
більному, на жаль, її дотримуються 
не всі, а це грубе нехтування безпе-
кою пасажирів. 

Уже на початку рейду інспектори 
зафіксували чимало порушень, які 
здійснювали шофери маршрутних 
таксі. Неодноразовий проїзд на чер-
воний сигнал світлофора, висадка 
пасажирів у невстановленому місці, 
розмови по телефону під час руху та 
зупинка на пішохідному переході — 
це основні порушення, до яких вда-

ються водії. 
— Водії спочатку не завжди ви-

знають, що винні, але коли надаємо 
відеопідтвердження, погоджуються 
з порушеннями, вказаними у прото-
колі. У ході рейду загалом складено 
вісім адміністративних матеріалів 
на водіїв маршрутних таксі, які по-
рушили Правила дорожнього руху, 
— повідомив про результати опера-
ції старший інспектор УДАІ УМВС у 
Волинській області Василь Кондра-
тюк. 

Правоохоронець наголосив, що 
річ не у штрафах, а в усвідомленні 
водієм рівня своєї відповідальності, 
адже аварії з участю маршрутного 
таксі тягнуть за собою більшу кіль-
кість жертв: 

— Пасажирські автобуси не при-
стосовані до різких маневрувань, 
оскільки сидіння не обладнані засо-
бами захисту, більше того — у салоні 
перебувають пасажири, які стоять: 
навіть за умов допустимої швидко-
сті вони можуть отримати серйозні 
травми», — пояснив інспектор. 

Державтоінспекція у Волинській 
області звертається до пасажирів 
громадського транспорту: якщо ви 
стали свідком порушення водієм 
Правил дорожнього руху, не бійте-
ся зробити зауваження. Адже таким 
чином ви дбаєте про власну безпеку. 

Волиняни-учасники АТО та ро-
дини загиблих на Сході краян 

отримали у власність упродовж бе-
резня 107 земельних ділянок. Про 
це повідомив начальник Головного 
управління Держземагентства в 
області Василь Василенко під час 
наради з представниками проек-
тних організацій, які виготовля-
ють необхідну для отримання на-
ділів документацію. 

Головний земельник Волині 
поінформував, що від початку 
втілення ініціативи Держзема-
гентства України щодо забезпе-
чення учасників АТО земельними 
ділянками в Головне управління, 
органи місцевого самовряду-
вання загалом надійшла 3571 
заява від учасників АТО та чле-
нів родин загиблих військовос-
лужбовців. Із них від 1 березня 
— 837 заяв. Прийнято 1425 рі-
шень (наказів) про надання до-
зволу на розроблення проекту 
землеустрою на загальну площу 
566,62 га, з них 407 — за останній 
місяць. Надано у власність уже 
312 земельних ділянок, із них 107 
—упродовж останнього місяця. 

Особливу увагу Василь Васи-
ленко звернув на якість роботи із 
родинами військовослужбовців. 
Зокрема, він наголосив, що за-
яви цієї категорії громадян роз-
глядаються у стислі терміни та 
першочергово. Документація із 
землеустрою виготовляється за 
собівартістю — 600–700 грн, а для 
родин загиблих — безкоштовно. 

Водночас, за словами началь-
ника Головного управління Держ-
земагентства в області, є низка 
підприємців, які виготовляють 
документи безкоштовно, вже роз-
роблено 107 таких документацій. 
Таким чином волинським вій-
ськовим допомагають підприємці 
Юзвик Тамара (22), Леонтій Вав-
рищук (15), Олексій Білевич (10), 
Віктор Зінчук (7), Роман Токар 
(5), Сергій Шубич (5) та підпри-
ємство «Волиньземсервіс» (7). 

Окрім того, на Волині безко-
штовно роботи виконували під-
приємці О. Романюк, В. Мельник, 
М. Хвесик, О. Колошва, Д. До-
рощук, С. Шубич, Л. Гоч, Б. Тро-
фімук та ТзОВ «Волиньземп-
роект», ТзОВ «Ковельгеодезія», 
ПФ «Ю-Ком», ПФ «ЮрЗемсер-
віс», ПП «Луцькземресурс». 

Разом із тим, за словами Ва-
силя Василенка, окремі волинські 
підприємства не гребують заро-
бляти на родинах учасників АТО, 
виставляючи за надані послуги 
рахунки, вдвічі вищі від середньої 
ринкової вартості виготовлення 
землевпорядної документації. 
Так, до півтори тисячі гривень 
коштували роботи у виробничих 
відділах ВРФ ДП «Центр ДЗК» у 
Володимир-Волинському, Горо-
хівському, Камінь-Каширському, 
Ковельському, Ратнівському, Ту-
рійському районах та ТзОВ «Тер-
ра+». 

Василь Василенко наголосив 
на неприйнятності таких сум, 
тим більше, що багато проектних 
підприємств узагалі не бере за це 
кошти з волинських вояків. 
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Упродовж березня на Волині учасники 
АТО отримали у власність 107 земельних 
ділянок 

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

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 13 квітня
07:10 Х/ф «Лицар дня»
09:10 Х/ф «Іван Васильович 

змінює професію» 
11:00 «Ліга сміху. Чемпіонат Украї-

ни з гумору»
14:05 «Спеціальний випуск. Вечір-

ній квартал»
15:05 «Сказочная Русь»
19:30, 02:40 ТСН: «Телевізійна 

служба новин»
20:15 Х/ф «Пограбування по-

жіночому» 
00:15, 03:25 Х/ф «Доросла дочка, 

або Тест на...» 
01:55 Т/с «Терпкий смак кохан-

ня» 

06:20 М/ф «Пригоди Буратіно»
07:20 Х/ф «Ігри дорослих дівчат»
09:45 Х/ф «Джентльмени удачі»
11:25, 12:15 «Ювілейний концерт 

Інтера»
12:00, 14:00, 16:00, 17:55 Новини
13:40, 14:10 Х/ф «Пігулка від 

сліз»
15:40, 16:10 «Жди меня»
18:10 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Красиве життя»
22:40 Т/с «Безсоння» 
00:30 Х/ф «Кращий захист»
02:10 Т/с «Сусіди»

06:00 Події тижня з Олегом 
Панютою

07:00, 15:00, 19:00, 01:30 Події
07:15 Х/ф «Шукаю попутника» 
09:00 Моє нове життя
10:00 Т/с «Пам’ять серця» 
13:50, 15:30 Т/с «Слід» 
18:00, 04:40 Т/с «Безсмертник. 

Нова Надія» 
19:45 Т/с «Квіти папороті» 
23:20 Х/ф «Єлизавета. Золота 

доба» 
02:15 Реальна містика
03:00 Т/с «Дорожній патруль-11» 



06:00 «Богині ефіру»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:10 «Мультфільми» 
09:40, 16:00 «Файна Юкрайна»
10:50 «КВН»
12:50 Х/ф «П’ятірка суперге-

роїв» 
14:20 М/ф «Кунг-фу Панда 2» 
17:10 «Звана вечеря»
19:10 «Орел і Решка»
20:00 «Орел і Решка. Незвідана 

Європа»
21:00 «КВН на БІС»
22:00 Х/ф «Бумеранг» 
00:10 Х/ф «Доброго ранку» 
02:00 «Нічне життя»

05:45, 07:40, 09:30 Мультфільм 
СРСР

07:10, 09:00 «Top shop»
10:30 Смішні люди
12:00 Криве дзеркало
12:25 Т/с «Катя»
21:30 Т/с «Комісар Рекс 8»
23:10 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
00:45 Своя роль
01:50 Кіноляпи
03:10 Саундтреки
04:25 Кінотрейлери

05:15 У пошуках істини
06:00, 16:00 «Все буде добре!»
07:45 Х/ф «Привіт, кіндер!»
09:55 Х/ф «Будинок маляти» 
13:40, 19:50 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
14:35 «Битва екстрасенсів»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
18:50 «Історія українського шоу-

бізнесу. Ірина Білик і Таїсія 
Повалій - рабині кохання»

20:50 Т/с «Пізнє каяття» 
22:35 «Детектор брехні 7»
23:30 «Один за всіх»
00:50 Х/ф «Дайте книгу скарг» 
02:25 Х/ф «Шалений день» 
03:25 Нічний ефір

04:40 М/ф «Скубі Ду. Відпочинок 
з привидами»

05:00, 19:15 Надзвичайні новини
05:50, 12:45, 15:45, 18:45 Факти
07:20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
08:10 Х/ф «Індіана Джонс у пошу-

ках втраченого ковчега»
10:35, 13:20 Х/ф «Індіана Джонс і 

Храм Долі»
13:30 Х/ф «Індіана Джонс і остан-

ній хрестовий похід»
16:10 Х/ф «Індіана Джонс і 

Королівство кришталевого 
черепа»

20:20 Дістало!
21:10 Х/ф «Тринадцятий воїн» 
23:10 Х/ф «Центуріон» 
01:05 Х/ф «Вікінги проти про-

бульців» 
03:00 Вражаючі сюжети про 

роботу поліції

06:00, 09:00, 16:10, 02:00 Comedy 
Club

06:45, 18:10 Ситком «СИШИШ-
ШОУ»

07:05, 18:50 Т/с «Маслюки»
08:00 Т/с «Онлайн»
10:00, 03:25 «Разрушители мифов»
12:00, 19:45 Comedy Woman
13:00 Т/с «Универ»
14:15, 20:45 Т/с «Универ. Новая 

общага»
15:15 Т/с «Закрытая школа»
17:15 «Как закалялся стайл»
22:40 Х/ф «Транзит» 
00:15 Х/ф «Плетеный человек» 

06:00, 07:00, 07:05 Kids Time
06:03 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07:03 М/с «Барбоскіни»
07:10 М/ф «Воруши ластами 2»
08:50 М/ф «Смурфіки»
11:00 Х/ф «Йоко»
13:10 Х/ф «Коти проти собак»
15:00 Х/ф «Коти проти собак: 

Помста Кіті Галлор»
16:50 Х/ф «Вибух з минулого»
19:00 Ревізор
21:25 Страсті за Ревізором
23:30 Аферисти в мережах
00:25 Х/ф «Легіон» 
02:30 Абзац!
03:10 Репортер
03:15 Служба розшуку дітей
03:20 Х/ф «Мечоносець» 

06:00 Скарб.UA
06:50 Легенди бандитського Києва
08:50 д/ф Л.Биков. Зустрічна смуга
09:40 д/ф Ролан Биков
10:30 У пошуках істини
12:10, 21:30 Дивовижний всесвіт
14:10 Невідома Південна Америка
17:10 Смак пригод
19:00 Містична Україна
23:30 Покер
00:20 Підроблена історія

06:00 Х/ф «Зелений фургон» 
08:30 «Правда життя. Професія 

нянька та вихователька»
09:00 Т/с «Кво Вадіс» 
11:30 Т/с «Павутиння - 5»
15:05 Т/с «Даїшники»
19:00, 21:30, 02:35, 04:35 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 9»
22:00 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 8»
23:45 Т/с «Закон і порядок. Відділ 

особливих справ - 12» 
00:40 Т/с «Банши» 
03:05 Х/ф «Ранчо хижаків» 

06:00 Малята-твійнята
06:20 М/с «Вперед, Діє´о, вперед!» 


06:50 М/с «Машині казки» 
07:15 М/с «Лалалупси» 
07:40 М/с «Ча´інгтон» 
08:00 Мульт MX 
10:05 М/с «Смурфіки» 
10:55 Обережно, діти!
11:30 М/ф «Барбі та три мушкете-

ри» 
12:40 М/с «Пригоди Котигорошка 

та його друзів» 
13:35 Х/ф «Викрутаси» 
15:10 Одного разу під Полтавою
19:00, 20:00 Т/с «Кухня» 
19:30, 20:30 Т/с «Два батька і два 

сина» 
21:00 Країна У
22:00 Т/с «Світлофор» 
00:00 Т/с «Ходячі мерці» 
00:50 ТЕТ-Інтернет
02:30 З ночі до ранку

06:10 Дивовижний дизайн
06:30 Телеторгівля
07:30, 10:25 Квадратний метр
08:50, 11:40 Жіноча форма
09:40 Мультфільми 
12:40 Квартирне питання
14:30, 23:10 Ульотні тварини
15:45 Удачний проект
17:05 Навколо світу
18:45 Краса без жертв
19:45 Д/с «Секрети долі»
20:35, 00:00 Д/с «Зіркові історії»
21:30 Х/ф «Інді» 
00:55 Позаочі
01:40 Колір Ночі

06:05 Від першої особи. Підсумки
07:20 Ера будівництва
07:25 Д/ф «Три різьблені ікони»
07:45 Д/ф «Пасха»
09:00 Вічне
09:25 Про головне
10:20 Д/ф «Будинки Субіза й 

Рогана»
10:50 Д/ф «Амазонки версаля»
12:00 Утеодин з Майклом Щуром
12:35 Казки Лірника Сашка
12:45 Мультфільм
13:20 Вікно в Америку
13:45 Х/ф «Марія Магдалина»
15:45 Книга ua
16:20 Д/ф «Марія Левитська. 

Театральний роман»
16:50 О.Винника «Щастя»
19:00 Перша шпальта
19:30 Дорогі депутати
19:55 Д/ф «Ангкор»
21:00 Новини
21:45 Д/ф «Putin’s way»
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00 День Янгола

00:05 «Приречений на любов»
01:20 ТелеАкадемія
02:20 Як ваше здоров’я?
02:50 Х/ф «Пазл»
04:30 Д/с «Середземномор’я»

06:00 Мультфільми
06:20 «Нове Шалене відео по-

українські»
07:00 Х/ф «Перстень Нібелунгів»
10:45 Х/ф «Зоряні війни: 

Эпізод-6. Повернення 
Джедая»

13:50 19 Тур ЧУ. Карпати - Ворскла
16:00 Х/ф «Люди X-3. Остання 

битва»
18:00 «Секретні матеріали»
19:00 Т/с «Ментівські війни-3»
21:00 «Люстратор 7.62»
22:00 Х/ф «Втеча з Нью-Йорка»
00:00 Х/ф «Швидкий вогонь»
01:50 Х/ф «Гетьманські клей-

ноди»

Працівники ДАІ Волині перевірили 
пасажироперевізників 

У пункті пропуску на Волині 
виявили приховані кошти 
Днями в міжнародному пункті пропуску для авто-
мобільного сполучення «Ягодин» прикордонники 
Луцького загону спільно з працівниками митниці 
виявили у двох громадян України значну неза-
декларовану суму. В поле зору охоронців рубежу 
попав транспортний засіб, який рухався на в’їзд 
в Україну «зеленим коридором». У ході поглибле-
ного огляду «Мерседеса» під керуванням україн-
ця виявлено 125 300 польських злотих (близько 
€30 тис.). Незадекларовану валюту вилучено. 


