
У Луцьку на гарячому спіймали 
чотирьох паспортистів, праців-

ників луцького районного сектору 
міграційної служби. Їх звинувачу-
ють у вимаганні незаконних доплат 
за виготовлення закордонних пас-
портів та видачу довідок, що під-
тверджують проживання у прикор-
донній зоні, повідомляють «Факти. 
ICTV». 

Під час обшуку в посадовців зна-
йшли майже 14 тисяч гривень. 

«З кожного паспорта або довід-
ки вони відповідно отримували від 
100 до 300 грн неправомірної виго-
ди», — розповів старший прокурор 
відділу Волинської прокуратури Ан-
дрій Матюк. 

Паспортисти всі звинувачен-

ня спростовують. Кажуть, що 
вилучені у них гроші насправді 
є особистими заощадженнями. 
Мовляв, колеги збирали ці кошти 
на дороге лікування керівника 
управління. 

Підозрювані у хабарництві пас-
портисти у міграційній службі вже 
не працюють. Їх звільнили за згодою 
сторін одразу після скандального 
викриття. За хабарництво їм світить 
до 10 років ув’язнення з конфіскаці-
єю майна. 

У прокуратурі закликають лю-
дей повідомляти про відомі їм фак-
ти порушення закону працівниками 
міграційної служби у правоохоронні 
органи. 

Прокурор області Дмитро Чепіжак 
повідомив про підозру у вчиненні 
грабежу депутату однієї зі сільрад 
Луцького району. 

Встановлено, що 30-річний об-
ранець громади разом зі своїм то-
варишем — 39-річним лучанином 
— розбили вікно в автомобілі водія 
Луцької філії ТОВ «Нова пошта», 
припаркованому поряд із будинком 
на вулиці Генерала Шухевича в об-
ласному центрі, та викрали звідти 
чотири мішки грошей — майже 
110 тис. грн. 

Відбігши на сотню метрів від 
авто, зловмисники спинились, аби 
роздивитися вміст викрадених міш-
ків. У цей час їх помітили працівни-
ки «Нової пошти» та почали наздо-
ганяти. 

Старшого з друзів із трьома тор-
бами грошей вони таки догнали, а 
депутат сільради з одним мішком, у 
якому було понад 21 тис. грн, зумів 
утекти. 

Наступного дня він із усім на-

грабованим сам прийшов у Луцький 
міський відділ УМВС України у Во-
линській області. 

Наразі дії зловмисників кваліфі-
ковані за ч. 3 ст. 186 Кримінального 

кодексу України — грабіж, який за-
вдав значної шкоди потерпілому. 

У кримінальному провадженні 
триває досудове розслідування.  

Прес-служба прокуратури області 

Унаслідок інциденту ніхто не 
постраждав. У транспортному 

засобі пошкоджене бокове скло. 
До правоохоронців із пові-

домленням звернувся 31-річний 
житель міста Ківерці. Чоловік роз-
повів: близько 22:00 біля прохід-
ної заводу невідомий кілька разів 
вистрілив у автобус «Мерседес», 
котрий здійснює перевезення пра-
цівників підприємства. 

Міліціонери з’ясували, що 
20-річний житель селища Маневи-

чі, будучи напідпитку, двічі вистрі-
лив із пневматичного пістолета. У 
результаті хуліган пошкодив боко-
ве скло автобуса. 

Як повідомляє СЗГ УМВС 
України у Волинській області, відо-
мості про подію внесено до Єдино-
го реєстру досудових розслідувань 
за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримі-
нального кодексу України. За про-
типравні дії молодику загрожує до 
п’яти років обмеження волі. 

П’яний молодик стріляв у автобус 
із перевезення пасажирів 

Прокуратурою Луцького райо-
ну скеровано до суду обви-

нувальний акт щодо спеціаліста 
управління соціального захисту 
населення районної державної 
адміністрації, яка привласнювала 
державні кошти, що виділяються 
у якості допомоги при народженні 
дитини. 

Чиновниця вносила до Єдино-
го державного автоматизованого 
реєстру пільговиків неправдиві ві-
домості про народження та смерть 
дітей. Аби привласнити кошти, 

жінка користувалася банківською 
карткою своєї знайомої, у якої 
нібито неодноразово народжува-
лись і помирали діти. 

Усього за такою схемою пра-
цівниця соцуправління з вересня 
по грудень 2014 року незаконно 
привласнила понад 48 тис. грн та 
намагалася присвоїти ще понад 
11 тисяч. 

Подальшу долю її визначить 
суд. 

Прес-служба 
прокуратури області
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Паспортисти міграційної служби «погоріли» на хабарі 

Судитимуть чиновницю, яка 
привласнювала «дитячі» гроші 

17-річна Ірина навчалася в 
11 класі однієї зі шкіл Дуб-

на. Проживала зі своєю бабусею. 
Її мама з вітчимом мешкають в ін-
шому будинку. За словами бабусі, 
в Ірини з вітчимом були дружні 
стосунки. 

У четвер дівчина пішла до 
школи. Під час уроків поводилася 
спокійно, ніяких сутичок чи не-
порозумінь із однолітками та пе-
дагогами не було. Повернулася зі 
школи до бабусі, там була і її мама. 
Жінки поралися по господарству, 
а за якийсь час зогледілися, що Іра 
зникла. Мати знайшла її на горищі 

— повішену на шарфику. 
— Під час огляду місця події 

слідчо-оперативна група знайшла 
передсмертну записку, в якій ді-
вчина просила вибачення у мами 
та писала, що псує всім життя і ні-
кому не потрібна, — повідомив на-
чальник Дубенського міськвідділу 
міліції Леонід Михалко. — Дівчи-
на писала ще про якусь розмову 
із матір’ю, яка так і не відбулася. 
Чому саме так вчинила Ірина — 
буде з’ясовувати слідство. За фак-
том умисного вбивства відкрито 
кримінальне провадження. 

У Дубні повісилася школярка 

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

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 27 квітня
06:15 «Лото-забава»
06:45, 07:10, 07:45, 08:10, 08:45, 

09:10 «Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45, 

19:30, 23:15 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»

07:35, 08:35 «Маша і ведмідь» 
09:45 «Чотири весілля»
11:05 Т/с «Сила. Повернення 

додому» 
12:25 Д/с «Ворожка»
13:35 Д/с «Сліпа»
14:45 «Сімейні мелодрами - 5»
15:45 «Битва салонів»
17:10 Т/с «Сила кохання Феріхи» 


20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Моє щасливе завтра» 
22:00 «Гроші»
23:30 «Мінкульт»
00:10 Т/с «Величний Джо» 
01:00 Х/ф «Анжелiка - маркiза 

янголiв» 

06:10 «Мультфільм»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 

12:00, 14:00, 16:00, 17:45 
Новини

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

09:20 Т/с «Легковажна жінка»
10:15 Д/с «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським»
12:25 Д/с «Склад злочину»
13:15, 14:20 «Сімейний суд»
15:25, 16:15 «Чекай на мене»
18:05 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Ленінград-46» 
22:50 Т/с «Безсоння» 
23:45 Т/с «Підземний перехід» 
01:35 Т/с «Сусіди»

06:25 Події тижня з Олегом 
Панютою

06:50, 07:10, 08:10 Ранок з 
Україною

07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 
01:40 Події

09:15, 02:30 Реальна містика
10:00 Моє нове життя
11:00 Т/c «Смуга відчуження» 
15:30 Т/c «Слід» 
18:00, 04:40 Т/c «Безсмертник. Віра 

і правда» 
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/c «Тальянка» 
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Цар скорпіонів 3: 

Книга мертвих» 
03:10 Т/c «Дорожній патруль-9» 

05:45 «Богині ефіру»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:10 «Мультфільми» 
09:40, 16:00 «Файна Юкрайна»
10:20 «КВН»
12:20 Х/ф «Шалені гроші» 
14:15 М/ф «Горбань з Нотр 

Даму» 
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 «Хатіко: Найвірніший 

друг» 
23:50 Х/ф «Без вини винний» 
01:15 «Нічне життя»

05:45, 07:40, 09:30 Мультфільм 
СРСР

07:10, 09:00 «Top shop»
09:40 Смішні люди
11:10 Криве дзеркало
12:05 Х/ф «Дама з папугою»
13:45 Х/ф «Ось така музика...»
15:25, 21:35 Т/с «Комісар Рекс»
17:10 Х/ф «Транссибірський 

експрес»
18:40 Х/ф «Де 0-42?»
20:00 Т/с «Викликаємо вогонь 

на себе»
23:15 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
00:55 Своя роль
02:00 Кіноляпи
03:15 Саундтреки
04:30 Кінотрейлери

05:35 У пошуках істини
06:20, 16:00 «Все буде добре!»
08:00, 18:25 «За живе!»
09:35 Х/ф «Новорічна дружина» 


13:40, 19:55 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
14:20 «Битва екстрасенсів»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
20:55 Т/с «Пізнє каяття» 
22:35 «Детектор брехні 7»
23:55 «Один за всіх»
01:05 Х/ф «Гусарська балада» 
02:40 Х/ф «Адьютант його пре-

восходительства» 
03:55 Нічний ефір

05:15 Служба розшуку дітей
05:20 М/с «Пригоди мультинят»
06:00 Надзвичайні новини. 

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

21:10 Факти
09:10 Спорт
09:15 Х/ф «Старі пси»
11:05, 13:20 Т/с «Небо у вогні»
14:30, 16:20 Х/ф «Червона 

планета»
16:55 Х/ф «Мисливці за від-

ьмами»
19:15 Надзвичайні новини
20:20 Дістало!
21:30 Свобода слова
00:30 Х/ф «Блейд. Трійця» 
02:25 Х/ф «Обговоренню не під-

лягає» 
03:50 Т/с «Неправдива гра»

06:00, 09:10, 16:15, 03:40 Comedy 
Club

06:45, 18:10 Ситком «СЫШЫШЬ-
ШОУ» 

07:20, 18:50 Т/с «Маслюки» 
08:10 Т/с «Онлайн» 
10:10 Д/с «Разрушители мифов»
12:05, 19:50 Comedy Woman
13:00 Т/с «Универ» 
14:30, 20:45 Т/с «Универ. Новая 

общага»
15:20 Т/с «Закрытая школа» 
17:10 «Как закалялся стайл» 
22:30 Т/с «Гримм» 
23:25 Т/с «Дракула» 
00:20 Х/ф «Торговец сном» 
02:00 Мамахохотала шоу

06:10, 07:25, 07:33, 09:45 Kids 
Time

06:15 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07:30 М/с «Барбоскіни»
07:35 М/с «Кунг-фу Панда: Легенди 

крутості»
07:55 М/ф «Гроза мурах»
09:48 Х/ф «Громобой»
11:35 Х/ф «Гонитва»
13:40 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
17:00 Т/с «Вороніни»
18:00, 02:50 Репортер
18:20, 02:10 Абзац!
19:00 Ревізор
21:25 Страсті за Ревізором
23:10 Аферисти в мережах
00:20 Х/ф «Місто гріхів: Жінка, 

заради якої варто вби-
вати» 

02:55 Служба розшуку дітей
03:00 Х/ф «Велика справа» 
04:30 Зона ночі

06:00 За мить до катастрофи
06:50 Бандитський Київ
07:20 Підроблена історія
08:10, 14:00 У пошуках істини
09:00, 15:40 Містична Україна
09:50, 20:00 Секретні території
10:40 Дожити до світанку
11:30 Як захопити планету
12:20 Вижити попри все
13:10, 16:30 Смертельний двобій
14:50, 19:10 Правила життя
17:30, 20:50 Скарби зі звалища
18:20 Секретна зброя тварин
21:50 Шукачі неприємностей
22:40 Планета Земля
23:30 Покер
00:20 Д/ф «Барака»
02:10 Війна всередині нас

05:05 Х/ф «Небо скрізь одна-
кове...» 

06:25 «Правда життя. Професія 
гример і візажист»

06:55 «Агенти впливу»
07:45 Т/с «Павутиння - 6»
15:15 Т/с «Даїшники»
19:00, 21:40, 02:25, 04:50 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 

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

особливих справ - 12» 
00:40 Т/с «Банши - 2» 
03:00 «Речовий доказ»
03:50 «Легенди карного розшуку»
04:15 «Випадковий свідок»

06:00 Байдиківка
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» 
10:35 М/с «Качині історії» 
10:55 Обережно, діти!
11:20 М/ф «Барбі: Пригоди Руса-

лоньки» 
12:30 Т/с «Та, що говорить з при-

видами» 
14:10 Т/с «Ксена - принцеса-

воїн» 
15:05, 17:00 Т/с «Сімейний 

бізнес» 
16:00 Віталька
18:00 Панянка-селянка
19:00, 20:00 Т/с «Кухня» 
19:30, 20:30, 23:30 Т/с «Два батька 

і два сина» 
21:00 Країна У
22:00, 00:00 Т/с «Світлофор» 
00:55 Дайош молодьож!
01:45 ТЕТ-Інтернет
02:35 З ночі до ранку

06:10 Дивовижний дизайн
06:30 Телеторгівля
07:30, 15:25 Квадратний метр
08:40 Мультфільми 
10:00 Школа доктора Комаров-

ського
11:20, 18:05 Жіноча форма
13:10 Т/с «Тетянин день» 
14:05, 20:00 Таємниці тіла
15:05 Таємниці шеф-кухаря
16:10 Квартирне питання
19:00 Гардероб навиліт
21:00 Зайві 10 років
21:50 Д/с «Зіркові історії»
22:50 Д/с «Секрети долі»
23:45 Телефон довіри
00:40 Позаочі
01:20 Колір Ночі

06:00, 08:25, 00:25 Від першої 
особи

06:30, 07:00, 08:00, 13:00, 18:30, 
21:00, 02:30 Новини

06:40, 07:10, 08:10, 21:35 Спорт
07:20 Ера будівництва
07:25, 23:25 На слуху
08:20 Новини звiдусiль
09:00 Вічне
09:15 Д/ф «Ромео і Джульєта в 

країні Рад»
10:15 Д/ф «Клуб пригод»
11:00 Український корт
11:30, 04:30 Д/с «Мій новий дім 

- Корея»
12:00 Уряд на зв’язку з грома-

дянами
12:25 Утеодин з Майклом Щуром
13:20 Вікно в Америку
13:55 Казки Лірника Сашка
14:05 Мультфільм
14:15 Хочу бути
14:40 Хто в домі хазяїн?
15:05 Чоловічий клуб
15:35 Книга ua

16:15 Концерт вірменської музики
18:05 Час-Ч
18:15, 02:20 Новини. Світ
19:00 Перша шпальта
19:30 Дорогі депутати
20:00 Про головне
22:00 Перша студія
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 00:00, 01:00 Підсумки
01:20 ТелеАкадемія
02:50 Х/ф «Просто уяви»

06:00 Т/с «Ментівські війни-3»
17:30 «Люстратор 7.62»
18:30, 21:00 Новини «Спецкор»
19:00 Т/с «Ментівські війни-5»
21:30 «ДжеДАІ»
22:00 «Секретні матеріали»
23:00 Х/ф «Заміна-4: Без права на 

поразку»
01:00 Х/ф «По прямій»
02:05 Х/ф «Постріл у труні»

Депутата сільради підозрюють 
у вчиненні грабежу 

Екс-керівник луцького районного 
сектору Управління ДМС України у 

Волинській області 

Двоє братів зґвалтували 
неповнолітню 
У лісі неподалік села Тишиця Березнівського 
району Рівненщини двоє братів зґвалтували 
17-річну дівчину, яка приїхала до рідних 
гостювати. Одному з них 20 років, другому — 
18. Це сталося близько першої години ночі 
13 квітня. За фактом зґвалтування неповно-
літньої, вчиненого групою осіб, відкрили 
кримінальне провадження. Проводяться 
слідчі дії. 

Мати двох дітей 
утримувала борделі 
Рівненський міський суд визнав винною у 
створенні та утриманні місць розпусти і звід-
ництва (загалом виявили вісім таких фактів) 
34-річну рівнянку Катерину. Щоправда, від 
відбування покарання — два роки обмежен-
ня волі — суд її звільнив, призначивши ви-
пробувальний термін на два роки, бо жінка 
виховує двох неповнолітніх дітей. 


