
Співробітники Служби без-
пеки України спільно з про-

куратурою блокували в Києві 
діяльність групи зловмисників, 
які займалися незаконними ва-
лютно-обмінними операціями.

Офіси зловмисників розта-
шовувалися в двох столичних 
квартирах. Клієнтами підпіль-
них фінансистів були легальні 
пункти обміну валют, агентства 
нерухомості, банки та дилерські 
пункти продажу автомобілів.

Під час обшуків право-
охоронці виявили 1,2 мільйона 
гривень, 360 тисяч російських 
рублів, 15 тисяч доларів США, 
понад три тисячі євро та 1,6 ти-
сяч англійських фунтів стерлін-
гів. Співробітники спецслужби 
також вилучили «чорну» бух-
галтерію, касову документацію, 
печатки підприємств, що були 
задіяні в схемі тіньового обміну 
валют, платіжні документи та че-
кові книжки.

За оперативною інформа-
цією, щомісячний обіг купівлі-
продажу іноземної валюти про-
тягом 2015 року становив майже 
4,5 мільйона доларів США. Через 
фінансову оборудку до держав-
них цільових фондів щомісяця 
не надходило майже два мільйо-
ни гривень.

Відкрито кримінальне про-
вадження за ч. 3 ст. 212 та ч. 2 
ст. 364 Кримінального кодексу 
України. Тривають оперативно-
слідчі дії.

У Києві СБУ 
виявила 
незаконний 
обмінник з обігом 
4,5 мільйона 
доларів США в 
місяць
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Грабіжник зривав 
прикраси з жінок і 
дарував їх своїй дівчині
30-річний ужгородець скоював злочини 
через проблеми з «фінансами». Грабуючи 
жінок, зловмисник вдавався до фізичного 
насильства. Чоловік нападав на потерпілих 
вночі, коли на вулицях не було свідків. Про 
це повідомили в Ужгородському відділі по-
ліції.

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

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 14 грудня
06:45, 07:10, 07:45, 08:10, 09:10 

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

19:30, 23:15, 03:20 ТСН: 
«Телевізійна служба новин»

07:35 «Маша і ведмідь» 
09:30, 12:30 «Міняю жінку - 5»
12:20 «10 хвилин з прем’єр-

міністром»
14:05 «Клініка»
14:45 «Сімейні мелодрами -6»
15:45 «Одруження наосліп»
17:15 Т/с «Заборонене кохання» 


20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Останній москаль» 
22:00 «Гроші»
23:30 «Мінкульт»
00:00, 03:35 Х/ф «Викуп» 
01:50 Х/ф «Чорний дрізд» 

06:35 Мультфільм
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 

12:00, 13:45, 16:00, 17:40 
Новини

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

09:20, 12:25 Т/с «Сільський 
романс»

14:05, 16:15 «Жди меня»
18:05 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Заради кохання я все 

зможу»
22:40, 03:45 Т/с «Двадцять років 

без кохання» 
00:45 Т/с «Спроба Віри» 
02:50 Д/с «Війна всередені нас»

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, 
01:30 Події

09:15, 03:45 Зірковий шлях
11:00, 19:45, 02:25 «Говорить 

Україна»
12:15 Реальна містика
13:15, 15:30 Т/с «Я поруч» 
18:00 Т/с «Клан ювелірів. Від-

плата» 
21:00 Т/с «Точка кипіння» 
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Потрійний форсаж» 
04:10 Т/с «Клан ювелірів. 

Битва» 

05:20 «Таємний кухар»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:10 «Мультфільми» 
08:45, 19:00 «Розсміши коміка»
09:40, 16:10 «Файна Юкрайна»
10:45 Т/с «Всі жінки - відьми» 
14:10, 20:00 «Орел і Решка. Не-

звідана Європа»
15:10, 21:00 «Орел і Решка. Юві-

лейний сезон»
18:00, 02:10 Т/с «90210: Нове 

покоління» 
22:00 Х/ф «Повелитель стихій» 
00:00 Х/ф «Пробач за кохання» 
03:00 «Нічне життя»

05:45, 07:30, 09:30 Мультфільм 
СРСР

07:00, 09:00 «Top Shop»
10:55, 00:35 «Моя правда»
11:50, 23:25 «Жарт за жартом»
12:20 Х/ф «Ми з Вами десь 

зустрічалися»
14:05, 19:35 Т/с «Комісар Рекс»
15:55 Х/ф «Золоті дукати при-

вида»
17:35 Х/ф «Мій лагідний і ніжний 

звір»
21:25 Т/с «Пуаро Агати Кристі»
01:20 Х/ф «Веселі хлопці»
03:00 Кіноляпи
04:00 Саундтреки
04:55 Кінотрейлери

05:55 Профілактика
06:00, 18:30 Т/с «Коли ми вдо-

ма» 
06:20, 16:00 «Все буде добре!»
08:15 «Все буде смачно!»
09:10 «Зіркове життя. Прокляті 

нагородами»
10:05 «Битва екстрасенсів 15»
12:20 «Національне талант-шоу 

«Танцюють всі!-6»
18:00, 22:00 «Вiкна-Новини»
20:00, 22:45 «Хата на тата»
23:10 «Детектор брехні 7»
00:40 «Один за всіх»
01:40 «Слідство ведуть екстра-

сенси»
02:35 Х/ф «Справа № 306» 

04:40 Служба розшуку дітей
04:45 М/с «Том і Джері у дитинстві»
05:35, 19:20 Надзвичайні новини
06:35, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 

21:05 Факти
08:35 10 хвилин з Прем’єр-

міністром України
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:10 Т/с «Путьова країна»
11:10, 13:20 Х/ф «Володар перс-

ня. Хранителі персня»
15:30, 16:10 Х/ф «Джек Річер»
20:20 Дістало!
21:25 Свобода слова
00:25 Х/ф «Збитися з дороги» 
02:10 Х/ф «Пробудження зла» 
03:45 Стоп-10

06:15, 13:15, 18:05 Comedy Club
07:00 Пробуддись
09:00, 14:15 Т/с «Универ» 
10:00 Т/с «Онлайн 4.0» 
11:00 Д/с «Разрушители мифов»
19:00 Т/с «Сышишь-шоу - 2» 
19:25 Т/с «Сышишь-шоу» 
20:00 Comedy Woman
21:05 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
23:15 ХБ 
23:35 Трололо на НЛО
00:15 Х/ф «Мертвые дочери»
02:45 Х/ф «Муза»
04:30 ГАРАЖ

02:50 Т/с «Франклін і Беш» 
03:45 Зона ночі
06:00, 07:15 Kids Time
06:02 М/c «Губка Боб - Прямокутні 

Штани»
07:17 Т/с «Друзі»
11:00 Х/ф «Дивергент»
14:00 Х/ф «Дивергент. Розділ 2: 

Інсургент»
16:10 Т/с «Не родись вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Ревізор
22:00 Страсті за ревізором
00:20 Х/ф «Знаряддя смерті: 

Місто костей» 

06:00 Путівник пригод
07:00 Небезпечна Австралія
07:50, 13:00 Відчайдушні рибалки
08:40, 16:40, 01:20 Правда життя
09:40, 15:50 Правила життя
10:30 Містична Україна
11:20, 17:40 Їжа богів
12:10 Поплічники Гітлера
13:50 Останні племена
14:50 Скарби зі сховищ
18:30 Далеко і ще далі
20:30 Фатальний сценарій
21:30 Скарби зі звалища
22:30 Таємниці Міссісіпі
23:30 Покер

06:00 Х/ф «Ігри дорослих ді-
вчат» 

07:05 «Народний кухар»
08:00 «Магія Кріса Енджела»
09:10 Х/ф «Бумеранг» 
11:15 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 10»
13:10, 14:15 Т/с «Поліція Маямі»
14:00, 19:00, 23:15, 02:50 «Свідок»
15:00 Т/с «Паршиві вівці»
19:30 Т/с «Кулагін та партнери» 
21:30 Т/с «Елементарно - 3»
23:45 Т/с «Менталіст - 5» 
00:35 Т/с «Мертва зона» 
03:20 «Випадковий свідок»
03:35 Х/ф «Ф6: твістер» 

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

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

чарівниць» 
11:00 Х/ф «Король Дроздобо-

род» 
12:10 Повне перевтілення. Дім за 

тиждень
13:50, 19:00 Панянка-селянка
14:50 У ТЕТа тато!
15:50, 21:00 Віталька
17:00, 22:00 Країна У
18:00, 20:00 Т/с «Кухня» 
18:30, 20:30 Т/с «Світлофор» 
23:00 Дайош молодьож
00:05 Т/с «Ангел або Демон» 
01:00 Профілактика

06:00 Все моє
06:30 Телеторгівля
07:30, 01:35 Паралельний світ
08:45 Мультфільми 
09:55, 15:25 Квадратний метр
10:40, 14:50 Удачний проект
11:15, 18:00 Жіноча форма
13:10, 19:00, 20:25 З’їжте це 

негайно
14:05, 21:50 Моя правда
16:10, 19:25 Квартирне питання
20:50 Документальний фільм
22:40 Без жертв
23:40 Д/с «Ігри долі»
02:35 Що для вас корисно?
03:25 Колір Ночі

06:00, 07:00, 08:00, 18:30, 21:00, 
01:30 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 ПЕРШОГО КАНАЛУ
14:00 Вікно в Америку
14:30 Казки Лірника Сашка
14:40 Мультфільми
15:20 Х/ф «Полковнику ніхто не 

пише»
17:35 Книга ua
18:05 Час-Ч
18:15, 01:20 Новини. Світ
18:55 Про головне
19:30 Реформуючи Україну
19:40 Етнографічні замальовки. 

Грузія
20:00 Перша шпальта
20:30 Зроблено в Європі

21:25 Новини. Спорт
21:45 З перших вуст
21:50 Подорожні
23:00, 00:00, 01:00 Підсумки
01:45 Біатлон. Кубок світу. Естафета 

4 х 6 км. Жінки
03:10 Біатлон. Кубок світу. Естафета 

4 х 7, 5 км. Чоловіки
04:30 Світло

06:00 Мультфільми
08:00, 16:00 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
11:35, 16:55 «Облом.UA»
13:10 «Помста природи»
17:30, 19:00, 00:00 «ДжеДАІ»
18:30, 23:30 Новости «Спецкор»
19:20 «Секретні матеріали»
20:20 Х/ф «Останній легіон»
22:30 Т/с «Череп і кістки»
00:20 Х/ф «Воронка»
02:10 Х/ф «Карпатське золото»
03:40 Х/ф «Гетьманські клей-

ноди»

Голова поліції буде 
отримувати 98 тисяч
Про такі плани розповів міністр внутрішніх 
справ Арсен Аваков, звітуючи про зроблену 
за рік роботу на посаді. «6 200 гривень — 
мінімальна зарплата рядового поліцейського. 
Це та сума, про яку можна говорити як про 
мінімальний корупційний мінімум. Це близько 
250 доларів або менше — я не встигаю стежити 
за курсом», — сказав він. Голова МВС зазначив, 
що в Росії поліцейський отримує 480 доларів, у 
Білорусі — близько 300 доларів.

Реорганізація органів влади — 
завжди складний процес, під час 
якого слід враховувати як люд-
ський фактор (вивільнення певного 
відсотку працівників), так і труд-
нощі, що виникають із передачею 
повноважень від однієї структури 
до іншої. Значною мірою справа 
ускладнюється й у випадку нечітко 
прописаної на законодавчому 
рівні процедури реформування 
відомств.

Питання своєчасного виявлення 
проблем щодо створення на Волині 
територіального підрозділу Держав-
ної служби з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту спо-
живачів України розглянули на що-
понеділковій оперативній нараді під 
керівництвом голови обласної дер-
жавної адміністрації Володимира 
Гунчика.

Позаяк, відповідно до постано-
ви Кабінету Міністрів України від 
28 жовтня 2015 року за номером 
871 «Про утворення територіальних 
органів державної служби з питань 
безпечності харчових продуктів та 
захисту споживачів», реорганізація 
стосується приєднання територіаль-
них управлінь Держветфітослужби, 
Держсанепідслужби та Держінспек-
ції з питань захисту прав спожива-
чів до запланованої до створення 
Держпродспоживслужби, керівники 
усіх зазначених вище установ мали 
можливість розповісти про наявні 
проблеми та поділитися своїми ба-
ченнями щодо реформування.

Головний державний інспектор 
головного управління ветеринарної 
медицини в області Богдан Лозин-
ський повідомив, що територіальні 
органи влади, котрі підлягають ре-
організації, продовжують викону-
вати свої повноваження в повному 
обсязі, оскільки на сьогодні в жод-
ній області не створили регіональні 
територіальні органи Держпрод-
споживслужби, а також не надали 
повноважень на їхнє створення 
якимось із територіальних відомств, 
що мали би бути до нього приєдна-
ні. Більше того — відсутній наказ 

Держветфітослужби про ліквідацію 
підпорядкованих їй структур у міс-
тах та районах.

Окрім цього, Богдан Васильович 
зауважив, що Верховна Рада Укра-
їни в першому читанні розглянула 
проект закону про приватну ветери-
нарну практику. У разі прийняття та 
вступу в силу цього закону функції 
лікарень ветмедицини, включно з 
проведенням протиепізоотичних 
заходів за державним замовленням, 
виконуватимуть приватні ветери-
нарні лікарі.

Що стосується лабораторно-діа-
гностичних установ — їх в області 
на сьогодні функціонує 6. Наприкін-
ці ж 2017 року право на проведен-
ня всіх досліджень матимуть лише 
акредитовані лабораторії. Оскільки 
власне акредитація триває при-
близно один рік та є досить дорого-
вартісною — 200 тисяч гривень для 
однієї лабораторії, нині на Волині 
акредитованими є лише три — ре-
гіональна, Володимир-Волинська та 
Ковельська міжрайонні.

Державна фітосанітарна інспек-
ція в області була створена у грудні 
2012 року шляхом об’єднання дер-
жавних інспекцій з карантину рос-

лин та державної інспекції захисту 
рослин, повідомив її керівник Ва-
силь Максимюк. 147 спеціалістів, 
котрі працюють у структурі, упро-
довж року здійснювали контроль за 
переміщенням вантажів рослинного 
походження в режимі експорту та 
імпорту на 9 пунктах пропуску дер-
жавного кордону та проводили об-
стеження різного характеру.

— За надані послуги до спеці-
ального фонду держбюджету надій-
шло 2 мільйони 645 тисяч гривень, 
а до загального фонду держбюдже-
ту, зокрема від видачі дозвільних 
документів — 1 мільйон 687 тисяч 
гривень, — зазначив Василь Степа-
нович.

Разом із тим керівник установи 
підкреслив, що однією з головних 
проблем є невизначеність, кому 
новоутворена Держпродспожив-
служба має підпорядковуватися 
— Міністерству аграрної політики 
та продовольства чи Кабінету Мі-
ністрів України. А тому, незважаю-
чи на усі реорганізаційні процеси, 
Державна фітосанітарна інспекція 
в області працює, оскільки не може 
припинити своєї діяльності — від 
неї залежить економічний потенціал 

області. Якщо працівники установи 
припинять видавати дозволи — це 
вплине на товаровиробників та екс-
портерів, а отже, й на бюджет облас-
ті.

В. о. начальника інспекції з пи-
тань захисту прав споживачів в об-
ласті Володимир Горішний своєю 
чергою розповів про роботу, здій-
снену для реорганізації підконтр-
ольної йому установи — розробле-
ний та затверджений відповідний 
план заходів, проведена інвентари-
зація майна, а також повідомлено 
центр зайнятості щодо можливого 
вивільнення працівників.

На думку начальника головного 
управління Держсанепідслужби та 
головного державного санітарного 
лікаря в області Наталії Янко, на Во-
лині намітилася тенденція активіза-
ції окремих природно-вогнищевих 
інфекційних захворювань, залиша-
ється напруженою епізоотична си-
туація, впродовж року зафіксували 
декілька спалахів гострих кишкових 
інфекцій. 

Тому, підкреслила Наталія Ві-
кторівна, незважаючи на реоргані-
зацію, слід забезпечити стабільну 
санітарно-епідеміологічну ситуацію 
у регіоні, а також зберегти високок-
валіфікованих спеціалістів Держав-
ної санепідслужби в області, котрі 
мають відповідну освіту та в по-
дальшому належно виконуватимуть 
роботу. 

Голова обласної державної ад-
міністрації поцікавився в кожного 
доповідача, які пропозиції вони ма-
ють щодо процесу реформування 
очолюваних ними структур та яку 
допомогу може в цьому надати об-
ласна державна адміністрація. Від-
так наголосив:

— Поставте завдання, випишіть 
алгоритм, що потрібно зробити для 
того, щоб упорядкувати структуру 
відносин між подібними установа-
ми, котрі відповідають за напрямок 
безпечних харчових продуктів, за-
хист споживачів, проблеми в органі-
зації роботи ветеринарної медицини 
фітосанітарної інспекції тощо.

Оксана ПРОКОПЧУК

Коли на Волині запрацює Держпродспоживслужба


