
Жінка, рятуючи сина від кри-
мінальної відповідальності, 

віддала шахраям усі заощадження. 
24 липня, близько п’ятої ран-

ку, до правоохоронців звернулася 
59-річна жителька обласного цен-
тру, інформує прес-служба волин-
ської міліції. Жінка розповіла: о 
01.30 невідомий, зателефонувавши 
на мобільний телефон, предста-
вився працівником міліції та пові-
домив, що її син скоїв кримінальне 

правопорушення і йому загрожує 
кримінальна відповідальність.

А щоб урятувати сина від тю-
ремного строку, співрозмовник за-
пропонував вирішити проблему за 
грошову винагороду. В результаті 
довірлива жінка передала незна-
йомцеві всі свої заощадження, а 
саме 1200 доларів. Коли з’ясувала, 
що її обдурено, із заявою зверну-
лась у міліцію. 

На 28 тисяч гривень «розвели» довірливу 
лучанку аферисти
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Абоненти мобільного зв’язку 
будуть реєструвати свій номер 
за паспортом
Невдовзі всі абоненти мобільного зв’язку повинні будуть 
обов’язково реєструвати на себе свій номер, тобто прийти до 
офісу оператора з документом, що посвідчує особу, та записа-
ти на своє ім’я номер. Відповідний проект постанови погодила 
Національна комісія з питань регулювання зв’язку та інформа-
тизації. За словами керівника Нацкомісії Олександра Живо-
товського, реєстрація абонентів відкриває двері для нових 
послуг, зокрема фінансових, для яких важлива безпека. 

В аварії через кота загинули дві людини 

Яценюк наказав створити фіскальну 
службу «з нуля» 

Волинські мисливці почали ак-
тивно чистити зброю, бо ж зовсім 
скоро відкриття сезону полювання. 
«Відомості» вирішили дізнатися, на 
що полюватимуть цього року. 

Сезон полювання на пернату 
дичину у Волинській області розпо-
чнеться 8 серпня о 16-й годині. 

«Для того щоб змогти полювати, 
кожен мисливець повинен мати влас-
ний пакет документів. Цього року 
це передусім посвідчення мисливця, 
щорічна контрольна картка обліку 
добутої дичини та порушень правил 
полювання з відміткою про сплату 
державного мита. Також потрібно 
мати при собі дозвіл на добування 
тварин (наприклад, ліцензію чи від-
стрільну карту), дозвіл на право ко-
ристування вогнепальною зброєю 
(за умови її використання) і, якщо 
полюєте із собаками мисливських 
порід, — паспорти на них», — розпо-
відає головний спеціаліст Волинсько-
го обласного управління лісового та 
мисливського господарства Руслан 
Ляшук. 

Полювальні дні — субота та не-
діля. Як і раніше, охороняти мис-
ливський фонд від браконьєрів та 
контролювати дотримання мислив-
цями правил полювання, норм до-
бування і техніки безпеки будуть 
рейдові бригади: представники дер-
жавної лісової охорони, правоохо-
ронних органів та єгерської служ-
би. Якщо ними будуть зафіксовані 
порушення, мисливцям доведеться 
сплатити штраф у державну казну. 
Наприклад, за порушення полюван-
ня без поранення тварини ця сума 
коливатиметься від 102 до 1020 грн. 

«Ясна річ, що порушення були 
зафіксовані й у минулі роки, про-
те, на щастя, це одиничні випадки 
у Волинській області», — додає пан 
Руслан. 

За даними прес-служби ВОУЛМГ, 
полювати дозволяється на норця 
великого, качок (окрім гоголя, чер-
ні білоокої, савки, огара, галагаза, 
гаги звичайної, креха, крохалів, 
черні червонодзьобої, нерозня, кре-
ха середнього, каменярки, казарок 
білощокої та червоноволої), лиску, 

куликів (окрім кулика-сороки, хо-
дуличника, шилодзьобки, кроншне-
пів, чайки, лежня, дерихвоста, по-
ручайника, крем’яшника, чорниша, 
перевізника, фіфі, зуйка морського, 
малого, великодзьобого, галстучни-
ка, пісочників, плавунців, баранця 
великого), голубів (окрім голуба-
синяка). Норма добування пернатої 
дичини одним мисливцем не пови-
нна перевищувати: норців великих 
— 2, гусей — 3, качок — 5, лисок — 6, 
куликів та голубів — 10, перепелів — 
15 особин. 

Завершення сезону припадає на 
жовтень, проте, як повідомляють в 
управлінні, всі мисливці починають 
разом — 8 серпня, а закінчують хто 
як: одні — в жовтні, інші полюють 
ще в листопаді. А все тому, що немає 
конкретної дати, коли ж цей кінець 
сезону. 

«Відомості» бажають мисливцям 
вдалого полювання та дотримання 
техніки безпеки, бо захоплення за-
хопленням, а вдома на кожного з них 
чекає сім’я. 

Любов ШЕКЕЛЬ 

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

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 3 серпня
06:10 «Українські сенсації»
07:05 «Маша і ведмідь» 
07:30, 19:30 ТСН: «Телевізійна 

служба новин»
08:25 «Міняю жінку - 8»
09:40 «Чотири весілля 4»
10:50 Х/ф «Коли зацвіте ба-

гульник»
14:20 «Ворожка»
15:00 «Сліпа»
15:25 «Не бреши мені»
16:20 «Сімейні мелодрами - 5»
17:20 Т/с «Чорна троянда» 
20:15 Т/с «Свати - 5» 
21:20 Т/с «Сміх і гріх» 
23:20 Т/с «Місцеві новини» 
00:20 Х/ф «Ангел»
02:10 «Great british: wedding cake»
03:15 «Great British Bake off - 2»
04:15 «Служба розшуку дітей»
04:20 «Шість кадрів»

05:35 Д/ф «Замінник смерті»
06:35 «Мультфільм»
07:00, 08:00, 09:00 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з ІНТЕРом»
09:10 Х/ф «Пігулка від сліз»
11:00 Д/с «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським»
12:45 «Судові справи»
14:40 «Сімейний суд»
16:30 «Жди меня»
17:50 «Новини»
18:00 «Стосується кожного»
20:00, 04:25 «Подробиці»
20:40 Т/с «Шлюб за заповітом 3: 

Танці на вугіллі» 
23:50 Т/с «Перше кохання»
01:40 Т/с «Зцілення любов’ю»
03:45 Т/с «Скандал» 

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 
19:00, 01:45 Події

06:50, 07:10, 08:10 Ранок з 
Україною

09:15 Зірковий шлях
10:00, 19:45, 02:30 «Говорить 

Україна»
11:10 Х/ф «Почуй моє серце» 
13:00 Х/ф «Руда» 
14:45, 15:30 Т/с «Жіночий 

лікар» 
18:00, 04:35 Т/с «Королева 

гри» 
21:00 Т/с «Лист очікування» 
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Хеллбой II: Золота 

армія» 

06:00 «Спеція»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:10 «Мультфільми» 
09:40, 16:00 «Файна Юкрайна»
10:40 Т/с «Всі жінки - відьми» 
14:10, 19:10 «Орел і Решка»
17:10 «Звана вечеря»
21:00 «КВН на БІС»
22:00 Х/ф «Робінзони із Беверлі 

Хілз» 
23:50 Х/ф «Прикинься моїм 

чоловіком» 
01:35 Х/ф «2199: Космічна 

Одіссея»
03:45 «Нічне життя»

05:45, 07:30, 09:30 Мультфільм 
СРСР

07:00, 09:00 «Top Shop»
10:50 Х/ф «В’язень замка Іф»
14:50, 19:55 Т/с «Комісар Рекс»
16:30, 21:35 Т/с «Пуаро Агати 

Кристі»
18:10 Х/ф «Здрастуйте, я ваша 

тітка»
23:15 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
01:00 Невідома версія
01:45 «Своя роль»
02:25 Кіноляпи
03:25 Саундтреки
04:25 Кінотрейлери

05:50, 16:00 «Все буде добре!»
07:35 «Зіркове життя. Недолюблені 

діти»
08:25 «Зіркове життя. Випробуван-

ня алкоголем»
09:25 «Зіркове життя. З чудовиська 

в красуню...»
10:20 Х/ф «Вечірня казка» 
12:20 «Битва екстрасенсів»
13:20 «Х-Фактор»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
18:40 Т/с «Коли ми вдома» 
20:05 «Слідство ведуть екстра-

сенси»
21:00 «Містичні історії-4 з Павлом 

Костіциним»
22:35 «Вагітна у 16»
23:45 «Доньки-матері»
00:40 «Один за всіх»
01:55 Х/ф «Галасливий день» 
03:45 Нічний ефір

06:05 Служба розшуку дітей
06:10 М/с «Пригоди мультинят»
06:50, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 

21:05 Факти
07:35, 19:20 Надзвичайні новини
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:10 Стоп-10
11:05, 13:10, 02:20 Т/с «Комісар 

Рекс»
13:30 Провокатор
14:35, 16:20 Х/ф «Дістати 

коротуна»
17:00 Х/ф «Старі пси»
20:20 Дістало!
21:30 Свобода слова
00:20 Х/ф «Невидимка» 
03:40 Т/с «Рюрики»

06:00, 09:20, 11:15, 13:10, 17:40 
Comedy Club

06:30 Пробуддись
07:15, 22:50 Т/с «Сышишь-

шоу» 
10:15 «Разрушители мифов»
12:10, 04:15 «Раздолбаи»
12:45, 04:45 «Раздолбаи. Взрывная 

волна»
14:05, 20:35 Т/с «Универ 4» 
14:40, 21:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» 
15:40 Т/с «Универ 2» 
16:40 Т/с «Универ 3» 
17:00 Т/с «Онлайн» 
19:40 Comedy Woman
23:30 М/с «Биба и Боба» 
00:00 Т/с «Время призраков» 
00:50 Мамахохотала шоу
02:30 «ГАРАЖ»

05:40, 07:05 Kids Time
05:45 М/с «Губка Боб»
07:07 Т/с «Друзі»
10:05 Х/ф «Перша дочка»
12:05 Х/ф «Конвоїри»
14:05 Х/ф «Невловимі»
15:55 Т/с «Щасливі разом»
18:00, 01:40 Абзац!
19:00 Весільні битви
20:25 Х/ф «Принцеса і жебрак»
22:15 Х/ф «Кінопобачення» 
23:55 Х/ф «Як я тепер люблю» 
02:30 Служба розшуку дітей
02:35 Зона ночі
04:15 25-й кадр

06:00, 00:20 Несподівані злочинці
06:50 Жертви природи
07:40, 16:40 Правила життя
08:30, 15:50 У пошуках істини
09:20 Шукачі
10:00, 17:30 Містична Україна
10:50, 18:20 Секретні території
11:40 Путівка до пекла
12:30 Дикі острови
13:20, 21:00 Він і вона. Бій за життя
14:10, 20:00 Скарби зі звалища
15:00, 19:10 У пошуках пригод
21:50 Таємне життя тварин
22:40 Небезпечна Австралія
23:30 Покер
01:20 Скарб.UA

05:25 Х/ф «Собаче серце» 
07:45 «Правда життя». Фобії
08:15 «Агенти впливу»
09:10 «Народний кухар»
10:00 «Велика різниця по-

українськи»
11:45 «Розсміши коміка»
13:25 Т/с «Криміналісти: мислити 

як злочинець - 8»
15:00 Т/с «Паршиві вівці»
19:00, 21:30, 02:05, 04:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вольф Мессінг: той, 

хто бачив крізь час» 
22:00 Т/с «CSI: Маямі - 7»
23:45 Т/с «Елементарно - 2» 
00:40 Т/с «Низьке зимове 

сонце» 
02:35 Х/ф «Відкрите море: нові 

жертви» 
04:30 «Випадковий свідок»

06:00 Малята-твійнята
06:20 М/с «Вперед, Діє´о, вперед!» 
06:50 М/с «Машині казки» 
07:15 М/с «Шоу Гарфілда» 
07:40 М/с «Ча´інгтон» 
08:00 Мульт MX 
10:05 М/с «Смурфіки» 
10:35 М/с «Каспер» 
11:00 Серіал «Маленькі таємниці» 
12:50 Повне перевтілення. Дім за 

тиждень
14:35 Панянка-селянка
15:35, 02:30 Дамочки рулять
16:00, 20:00 Віталька
17:00, 21:00 Країна У
18:00, 19:00 Серіал «Кухня» 
18:30, 19:30 Серіал «Світлофор» 
22:30 Серіал «Два батька і два 

сина» 
23:00 Бійцівський Клуб
23:55 Серіал «Ангел або Демон» 
00:50 Серіал «Помста» 
01:40 ТЕТ-Інтернет
02:50 Теорія зради
04:20 У ТЕТа тато!

06:10, 07:30 Кулінарний технікум
06:30 Телеторгівля
07:55, 15:00 Квадратний метр
09:50 Мультфільми 
10:40 Школа доктора Комаров-

ського
11:20, 18:05 Жіноча форма
13:10 Т/с «Тетянин день» 
14:05 Моя правда
16:10 Квартирне питання
19:00 Гардероб навиліт
20:00 Таємниці їжі
20:50, 23:40 Зайві 10 років
21:50 Зіркове життя
22:40 Без жертв
00:35 Телефон довіри
01:20 Колір Ночі

06:00, 07:00, 08:00, 18:30, 21:00, 
02:20 Новини

06:10, 07:10 АгроЕра
06:20, 08:25 Від першої особи
06:45, 07:15, 08:15 Спорт
07:25 Ера будівництва
07:30, 08:40 Ескулап
07:35, 23:25 На слуху
08:45 Корисні поради
09:00 КАНАЛУ!!!
15:00 Т/с «Таємниця старого 

мосту»
15:55 Вікно в Америку
16:30 Х/ф «Жахливий Генрі»
18:15 Час-Ч
18:45, 21:40 З перших вуст
19:00 Дорогі депутати
19:30 Перша шпальта
20:00 Цикл «Вимушені». Проект 

Громадського
21:50 Подорожні
23:00, 00:00 Підсумки
00:20 Домашня скарбничка
01:20 Т/с «Роксолана»
02:35 Х/ф «По сигарети»

04:25 Д/ф «Дворянин Микола 
Лисенко»

06:00 Мультфільми
06:30 «Нове Шалене відео по-

українськи»
08:00 Т/с «Пригоди Мерліна-4»
12:00 Х/ф «Такер: Людина та 

її мрії»
14:10 «Вайпаут»
16:30 «Top Gear»
17:30, 19:00 «ДжеДАІ»
18:30, 23:30 Новини «Спецкор»
18:50 «Люстратор 7.62»
19:20 «Секретні матеріали»
20:20 Т/с «Таксі: Бруклін»
21:20 Х/ф «Тринадцятий район»
23:50 «Реал-Бодріт»
00:20 Х/ф «З-під землі»
02:10 Х/ф «Легенда про княгиню 

Ольгу»

Нововолинські 
оперативники викрили 
неповнолітніх «домушників» 
До чергової частини із заявою звернувся 39-річний 
місцевий житель. Чоловік повідомив про крадіжку. 
Правоохоронці з’ясували: невідомі через балкон 
викрали з помешкання заявника два мультимедійні 
програвачі на суму понад 1000 грн. За вчинення 
крадіжки затримали раніше судимого 17-річного 
жителя Володимир-Волинського району та 14-літ-
нього місцевого мешканця. Речі вилучили. 

Державній фіскальній службі 
не уникнути повного онов-

лення кадрового складу. Про це 
заявив Прем’єр-міністр Арсеній 
Яценюк під час засідання колегії 
Мінфіну. 

«Дуже серйозно стоїть про-
блема кадрового оновлення. Є 
кілька варіантів», — сказав глава 
уряду. 

«Перший — залишити все 
так, як є. Це не працює. Другий 

варіант — змінити кілька людей. 
Так само не працює: це імітація. 
Третій варіант — математично 
скоротити на 20%. І це не пра-
цює. Є єдиний четвертий варіант. 
Він найважчий, але найефектив-
ніший. Так само, як набиралася 
поліція у місті Києві, ми рано чи 
пізно до цього дійдемо. Фактично 
створювати з нуля нову державну 
фіскальну службу, нову фінансо-
ву інспекцію», — сказав він. 

Внаслідок зіткнення легковика з 
вантажівкою на об’їзній дорозі 

Вінниці загинули дві людини. Жін-
ка, ймовірно, виїхала на зустрічну 
смугу, щоб не наїхати на кота. 

За кермом автомобіля «Шевро-
ле Авео», який найбільше постраж-
дав у ДТП, була 24-річна вінничан-
ка. Про це повідомила прес-служба 
ГУ МВС в області. Жінка не впо-
ралася з керуванням, виїхала на 
зустрічну смугу руху і зіткнулась 
із вантажівкою. Вона та її пасажир 
загинули. 

«За словами свідків автопри-
годи, на проїзну частину дороги 
раптово вибіг кіт і жінка-водій на-
магалась уникнути наїзду на ньо-
го», — додали у міліції. Остаточну 

причину аварії назвуть після про-
ведення низки експертиз. 

На Волині стартує сезон 
полювання


