
5 жовтня гірники шахти Новово-
линська № 1 перекрили дорогу 

на межі Волинської та Львівської 
областей і обіцяють оголосити без-
строкове голодування біля Адміні-
страції Президента. Про це розпо-
вів голова Незалежної профспілки 
гірників України (НПГУ) Михайло 
Волинець.

«Акція відбувалася у вигляді пі-
кетування з 10.00 до 14.00. Перекри-
валася дорога на містку через річку 
Західний Буг на кордоні Львівської 
та Волинської областей. У цей же 
час кілька днів не працюють шах-
тарі шахти Нововолинська № 1. Ще 
п’ятеро осіб виїхали до Києва, де 
розпочнуть безстрокове голодуван-
ня біля Адміністрації Президента 

на вулиці Банковій», — сказав Воли-
нець.

За його словами, мета такого 
кроку — «привернути увагу до си-
туації розвалу галузі в регіоні та 
невиплат заробітної плати». Як він 
зауважив, шахтарям зарплати бор-
гують уже три місяці. Загалом — 14 
мільйонів гривень.

Нагадаємо, крім волинських 
шахтарів, з 30 вересня страйкують 
працівники Львівської вугільної 
компанії. «У зв’язку із зупинкою 
цієї фабрики зупиняться всі шахти 
Львівсько-Волинського басейну і 
видобуток вугілля в цьому регіоні 
припиниться», — наголосив Воли-
нець.

Управління державної вико-
навчої служби Волинської 

області обмежило виїзд з Волині 
за кордон найбільшим боржни-
кам з комунальних послуг. Про 
це стало відомо під час засідання 
антикризового штабу Волинської 
області.

Під час засідання заступник 
начальника управління держав-
ної виконавчої служби Волин-
ської області Анатолій Клехо роз-
повів про динаміку виконання 
судових рішень зі стягнення за-
боргованості за надані житлово-

комунальні послуги, а також про 
способи впливу на боржників. 
Зокрема, він проінформував, що 
його відомство обмежило виїзд 
з Волині за кордон найбільшим 
боржникам.

Як відзначив Клехо, такий за-
сіб впливу був застосований до 21-
го боржника.

Окрім цього, виконавча служ-
ба обмежила можливість пере-
оформлення майна для злісних 
неплатників, щоб ті в юридичному 
порядку не могли його переофор-
мити.

У Пустомитівському та Микола-
ївському районах Львівщини 

незаконно запаковували готову 
фальсифіковану кавову продукцію 
в упаковку із зображенням відомого 
бренду виробника кави.

«У Львові судитимуть двох осіб 
за виробництво фальсифікованої ка-
вової продукції під відомим брендом. 
Зокрема, останні впродовж черв-

ня – липня 2015 року, застосовуючи 
спеціальне обладнання, у підсобних 
приміщеннях домогосподарств у 
Пустомитівському та Миколаїв-
ському районах області незаконно 
запаковували готову фальсифіко-
вану кавову продукцію в упаковку 
із зображенням відомого бренду 
виробника кави», — повідомили в 
прес-службі прокуратури Львівської 

області, де також поінформували:
«Унаслідок незаконного викорис-

тання (без відповідного дозволу від 
правовласника) торгового наймену-
вання підозрювані завдали остан-
ньому матеріальної шкоди на значну 
суму. Досудовим розслідуванням 
зібрано достатньо доказів вини вка-
заних осіб в інкримінованому пра-
вопорушенні. З метою забезпечення 

відшкодування завданих збитків на 
майно останніх накладено арешт. На 
цей час за процесуального керівни-
цтва прокуратури Львівської області 
досудове розслідування у вказаному 
кримінальному провадженні завер-
шено та обвинувальний акт за час-
тиною 2 статті 229 Кримінального 
кодексу України скеровано до суду».

Жінка не потрапить за ґра-
ти, якщо протягом двох 

років не вчинить нового злочи-
ну та виконає покладені на неї 
обов’язки.

У ході досудового слідства 
правоохоронці встановили: по-
дія трапилася в червні цього 
року в Шацькому районі, непода-
лік села Острів’я. Аби покращи-
ти своє матеріальне становище, 
молодиця вирішила пограбувати 
листоношу. Очікуючи на свою 
жертву, зловмисниця одягнула 
балаклаву та заховалася обабіч 
дороги.

У той день працівниця по-
шти несла в сумці 22 тисячі гри-
вень, які були призначені для 
соціальних виплат та пенсій. 
Нападниця накинулася на лис-
тоношу, коли та підійшла ближ-
че: дерев’яною палицею вдарила 
по голові, а потім схопила її за 
горло та почала душити та бити 
головою об асфальт. Потерпіла 
встигла крикнути, що грошей у 
неї немає, і коли від почутого на-
падниця розгубилася, зірвала з 
неї балаклаву.

Із заявою про напад потерпі-
ла звернулася до правоохорон-
ців. Слідчим відділом відкрито 
кримінальне провадження за 
ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 187 (розбій) 
Кримінального кодексу України. 
Після завершення досудового 
розслідування матеріали справи 
скеровано до суду.

Зважаючи на щире каяття, 
активне сприяння розкриттю 
злочину та добровільне відшко-
дування матеріальної шкоди, 
Шацький районний суд призна-
чив підсудній чотири роки по-
збавлення волі з дворічним іспи-
товим строком, повідомляє СЗГ 
УМВС України у Волинській об-
ласті.

У Львові 2 жовтня, на День вчи-
теля, «швидка» госпіталізувала 

п’ятеро дітей у стані алкогольної 
коми. Про це повідомила головний 
лікар станції швидкої допомоги На-
талія Поважук.

«Це були виклики з різних ра-
йонів. Наймолодшій дитині — 8,5 
років. Ми час від часу отримуємо 
такі виклики, але щоби в один день 
стільки — я не пам’ятаю. Оскільки в 
п’ятницю був День вчителя, можли-
во, це й пов’язано зі святкуванням», 
— зазначила Наталія Поважук.

П’яних дітей доправили до місь-

кої дитячої клінічної лікарні. Як 
повідомив головний лікар Дмитро 
Квіт, їх усіх вже виписали. Цікаво, 
що наймолодші госпіталізовані — 
8,5 і 10 років — це дівчатка. Вони 
були з однієї компанії, пили пиво та 
горілку.

«Усі діти потрапили до нас в ста-
ні алкогольної коми, були без свідо-
мості. Щодо наймолодших, то в од-
ному випадку сім’я дитини неповна, 
а в іншому — цілком благополучна. 
Ми передали інформацію в соціаль-
ні служби, щоби тримали на контро-
лі ці сім’ї», — розповів Дмитро Квіт.

У Львові п’ятьох дітей шпиталізували в стані 
алкогольної коми

Волинські шахтарі знову вийшли на дороги
Події
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На Рівненщині знайшли ще 
один бурштиновий цех
Цех розташовувався на території станції з технічного 
обслуговування автомобілів одного з населених пунктів 
поблизу Рівного. Потужності цеху дозволяли переробля-
ти значні обсяги дорогоцінного каміння, при цьому від-
повідні дозвільні документи на обробку та виготовлення 
виробів з бурштину були відсутні. У результаті прове-
дених обшуків було виявлено та вилучено 42 верстати 
для обробки каменю, 101 кілограм сирцю, 5 кілограмів 
готової продукції з бурштину загальною орієнтовною 
вартістю майже 5 млн грн. 

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

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 12 жовтня
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: «Телевізій-
на служба новин»

07:35, 08:35 «Маша і ведмідь» (I)
09:30 «Чотири весілля 4»
10:45 «Міняю жінку - 3»
12:20 М/ф «Альоша Попович і 

Тугарин-Змій»
14:05 «Сліпа»
14:45 «Не бреши мені - 4»
15:45 «Сімейні мелодрами -3»
17:15 Т/с «Заборонене кохання» 

(I)
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Між нами, дівчатами» 

(I)
22:00 «Гроші»
23:30 «Мінкульт»
00:00 Х/ф «Жанна Д’Арк» (I)
02:55 Х/ф «P.S. Я люблю тебе» (II)

04:50 «Подробиці тижня»
06:35 Мультфільми
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 

12:00, 14:00, 16:00, 17:30 
Новини

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

09:20, 12:25, 14:20 Х/ф «Кохання 
з випробувальним 
терміном»

14:35, 16:15 «Жди меня»
17:45 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Культ»
00:10, 04:00 Т/с «Мессінг: Хто 

бачив крізь час»
02:25 Т/с «Своя правда 3» (II)
03:05 Д/с «Легенди бандитського 

Києва»

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 
Події

09:15 Зірковий шлях
11:00, 19:45, 03:20 «Говорить 

Україна»
12:30 Реальна містика
13:15, 15:30 Т/с «Щастя є» (I)
18:00, 04:30 Т/с «Клан ювелірів. 

Зрада» (I)
21:35 Футбол. Відбірковий матч до 

Євро 2016 г. Україна - Іспанія
23:55 Події дня
00:10 Х/ф «Запах жінки» (II)

05:40 «Рецепти щастя. Нова 
історія»

06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:10 «Мультфільми» (I)
08:45, 17:10 «Розсміши коміка»
09:40, 16:00 «Файна Юкрайна»
10:40 Т/с «Всі жінки - відьми» (I)
14:10, 20:00 «Орел і Решка. Юві-

лейний сезон»
15:00, 19:10 «Орел і Решка. На 

краю світу»
18:10 «Звана вечеря»
21:00 «КВН на БІС»
22:00 Х/ф «Старські та Гатч» (I)
23:50 Х/ф «Побачення моєї 

мрії» (II)
01:50 «Бійцівський клуб»
04:15 «Нічне життя»

05:45, 07:30, 09:30 Мультфільм 
СРСР

07:00, 09:00 «Top Shop»
11:30, 00:05 «Жарт за жартом»
12:05, 23:10 «Невідома версія»
13:00 Х/ф «Автопортрет невідо-

мого»
14:20, 19:35 Т/с «Комісар Рекс»
16:10, 21:25 Т/с «Пуаро Агати 

Кристі»
18:00 Х/ф «Трин-трава»
00:40 Х/ф «Одиниця з обманом»
01:50 Кіноляпи
02:55 Саундтреки
04:40 Кінотрейлери

06:00, 15:55 «Все буде добре!»
08:05 «Все буде смачно!»
09:05, 18:30 «За живе!»
10:35 «Зіркове життя. Фатальне 

кохання холостяків»
11:35 «Битва екстрасенсів 15»
14:00 «Україна має талант!»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
20:05 «Хата на тата»
22:35 «Детектор брехні 7»
00:05 «Один за всіх»
01:15 Х/ф «Повернення «Святого 

Луки» (I)
03:00 Нічний ефір

00:25 Х/ф «Арена» (II)
02:20 Х/ф «Останній кіногерой» 

(II)
04:20 Т/с «Революція»
05:25 Служба розшуку дітей
05:30 М/с «Том і Джері у дитинстві»
05:55, 19:20 Надзвичайні новини
06:45, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 

21:10 Факти
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:15 Труба містера Сосиски
11:15, 13:20 Х/ф «У пошуках 

пригод»
13:50, 16:10 Х/ф «Соломон Кейн»
16:30 Х/ф «Термінатор-4. Нехай 

прийде спаситель»
20:25 Дістало!
21:30 Свобода слова

06:00 Телепазлики
10:40 Д/с «Разрушители мифов»
11:45, 02:00 Раздолбаи
12:10, 03:20 Мамахохотала шоу -1
13:20 Т/с «Универ» (II)
17:00 Т/с «Онлайн 4.0» (II)
17:35 Т/с «Онлайн. Вне сети» (II)
18:00 Comedy Club
19:00 Comedy Woman
20:00 Т/с «Сышишь-шоу - 2» (II)
21:10 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (II)
23:10 ХБ (II)
00:05 Х/ф «Закопанные» (III)
04:20 Пробуддись

05:50, 07:05 Kids Time
05:55 М/с «Губка Боб - Прямокутні 

Штани»
07:07 Т/с «Друзі»
10:55 М/ф «Астерікс: Земля 

богів»
12:25 Т/с «Щасливі разом»
16:10 Т/с «Не родись вродлива»
18:00, 02:25 Абзац!
19:00 Ревізор
21:25 Страсті за ревізором
23:25 Х/ф «Троя» (II)
03:20 Служба розшуку дітей
03:25 Зона ночі

06:00 Несподівані злочинці
06:50 Бути комахою
07:40, 22:40 Неймовірний космос
08:30, 17:20 Правда життя
09:50, 16:30 Правила життя
10:40, 15:40, 00:20 У пошуках 

істини
11:30 Містична Україна
12:20, 18:30 Секретні території
13:10 Діти Гітлера
14:00 Смертельний двобій
14:50, 21:00 Шукачі неприєм-

ностей
19:20 У пошуках пригод
21:50 Таємниці Міссісіпі
23:30 Покер

04:15 Х/ф «Сім днів до весілля» (I)
05:50 Х/ф «Здрастуй і про-

щавай» (I)
07:30 «Народний кухар»
08:25 «Круті 90-ті»
09:20 Т/с «Інспектор Джордж 

Джентлі» (I)
11:10 Х/ф «16 кварталів»
13:10 Х/ф «Ударна група»
15:00, 19:00, 21:30, 02:25, 03:45 

«Свідок»
15:15 Т/с «Сімейна історія»
19:30 Т/с «Кулагін та партнери» 

(I)
22:00 Т/с «Служба порятунку 

№3»
23:50 Т/с «Справжній детектив 

- 2» (III)
00:55 Т/с «Копи-новобранці 

- 4» (II)
02:55 «Речовий доказ»

06:00 Малята-твійнята
06:20 Зоо фактор
06:45 М/с «Підлітки мутанти чере-

пашки ніндзя» (I)
07:35 М/с «Ча´інгтон» (I)
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць» (I)
11:00 Обережно, діти!
12:00 Повне перевтілення. Дім за 

тиждень
13:50, 19:00 Панянка-селянка
15:50 Віталька
17:00, 21:00 Одного разу під 

Полтавою
18:00, 20:00 Т/с «Кухня» (I)
18:30, 20:30 Т/с «Світлофор» (II)
22:00 Країна У
23:00 Дайош молодьож!
01:00 Профілактика

06:00 Все моє
06:30 Телеторгівля
07:30, 20:50 Паралельний світ
08:45 Мультфільми (I)
10:00, 14:55 Квадратний метр
10:40 Школа доктора Комаров-

ського
11:15, 18:00 Жіноча форма
12:15 Гардероб навиліт
13:10, 19:00 З’їжте це негайно
13:50, 20:25 Таємниці їжі
14:10, 21:50 Зіркове життя
16:10, 19:25 Квартирне питання
22:40, 01:40 Без жертв
23:40 Ризиковане життя
00:40 Д/с «Ігри долі»
02:30 Що для вас корисно?
02:50 Колір Ночі

06:00, 07:00, 08:00, 13:00, 18:30, 
21:00, 01:20 Новини

06:10, 07:10 АгроЕра
06:20, 08:25, 00:25 Від першої 

особи
06:45, 07:15, 08:15 Спорт
06:55, 08:40 Ескулап
07:25 Ера будівництва
07:30, 23:25 На слуху
08:45 Корисні поради
09:00 Вічне
09:20, 18:55 Про головне
10:15 Перша студія
10:55 Д/ф «Клуб пригод»
11:30, 04:15 Д/ф «На крилах 

андського кондора»
12:25 «План на завтра» з Анаста-

сією Рінгіс
13:15 Вікно в Америку
13:35, 01:35 Т/с «Минають роки, 

минають дні»
14:45 Казки Лірника Сашка
14:55 Хочу бути
15:20 Т/с «Білявка»
17:05 Чоловічий клуб. Бокс

18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
19:30 Дорогі депутати
20:00 Перша шпальта
20:30 Ексклюзивне інтерв’ю Голови 

Національного банку Украї-
ни Валерії Гонтарєвої

21:30 Новини. Спорт
21:40 З перших вуст
21:50 Подорожні
23:00, 00:00, 01:00 Підсумки
02:35 Футбол. Товаристський матч 

пам’яті Андрія Гусіна

06:00 Мультфільми
06:35 «Нове Шалене відео по-

українськи»
07:45 «Облом.UA»
08:45 «Помста природи»
10:30 Т/с «Мушкетери»
12:40 Х/ф «Помпеї: Апокаліпсис»
14:35 «Вайпаут»
15:30 «Легенди кікбоксінгу»
16:25 «Top Gear»
17:30, 19:00, 00:00 «ДжеДАІ»
18:30, 23:30 Новини «Спецкор»
19:20 «Секретні матеріали»
20:20 Т/с «Скоріон»
21:15 Х/ф «Спека»
00:20 Т/с «Зоряна брама. 

Всесвіт-2»
02:10 Х/ф «Камінна душа»

Волинь закрила кордон для злісних 
боржників «по комуналці»

Зловмисників судитимуть за підробку кави

За напад на 
листоношу жінці 
присудили чотири 
роки в’язниці 

На Львівщині за ніч понищили 
сім автомобілів
У ніч із четвертого на п’яте вересня в Сихівському 
житловому масиві було пошкоджено сім автомобілів, 
п‘ять з них пограбовані. Чотири автомобілі пограбу-
вали на вулиці Вернадського. Зловмисники розбили 
в усіх випадках бічні вікна. Серед речей, які вкрадені, 
— реєстратори, сумки з документами, магнітоли. В 
одному з автомобілів також пошкодили дверцята та 
кришку баку для пального.


