
Подія сталася в місті Кутно в 
Центральній Польщі, де живуть і 
працюють заробітчани з України.

Нещодавно у місті Кутно в цен-
тральній Польщі, де живуть укра-
їнці, з’явилися образливі написи: 
«Польща для поляків», «Йдіть звід-
си, українські ку...», «Є... Україну». 
Написи непристойного змісту вияв-
лено в комплексі, в якому проживає 
близько 120 українців — працівни-
ків місцевих підприємств. 

«Хтось намалював їх недавно. 
Може, три тижні тому. Добре, що 
коли наші приїжджають на роботу, 
то спочатку не знають, що ці напи-
си означають», — розповідає Юрій, 
один із заробітчан.

Проте на цьому справа не за-
кінчилася. 17 січня, у недільне піс-
ляобіддя, на територію комплексу 
вбігло кілька людей у масках. «То-
вариш, який стояв перед готелем, 
думав, що це якісь жарти», — каже 
Віталій. Проте, виявилося, це не був 
жарт. Агресивні чоловіки били нога-

ми в двері. Зустрівши одного з жи-
телів, Олега (39 років), вдарили його 
палицею по голові, він упав. Хтось 
викликав поліцію. Нападники про-
никли всередину будинку, кинулися 
на групу чотирьох чоловіків і двох 
жінок. Били кулаками та ногами.

«В одного з них був у руках ніж 
— на щастя, безпосереднього ви-
користання ножа не сталося», — 
повідомив речник Окружної про-
куратури міста Лудзь Кшиштоф 
Копаня. Зловмисники зруйнували 
обладнання кухні. Унаслідок нападу 
до місцевої лікарні потрапив Олег з 
травмою голови від удару палицею. 
«На щастя, поблизу (...) проїжджала 
патрульна машина. Поліцейські за-
тримали шістьох нападників», — до-
дав представник прокуратури. Ще 
одного нападника затримали самі 
потерпілі. Винуватці — місцеві, ві-
ком від 23 до 39 років, живуть непо-
далік. У розмові зі слідчими вони зі-
зналися, що напали нібито через те, 
що українці вульгарно ставилися до 
польських жінок.

«Підозрюваним інкримінують 
закиди, пов’язані з етнічною ненави-
стю. Їм загрожує до п’яти років по-
збавлення волі», — сказав Кшиштоф 
Копаня з прокуратури.

Польські адміністраторки комп-
лексу, де живуть українці, розпо-
відають, що за три дні до цієї події 
хтось обкидав камінням двох укра-
їнок. «Це — сором. Ми самі масово 
працюємо за кордоном, а на тих, хто 
приїжджає до нас за хлібом, напада-
ємо», — кажуть вони.

Кутно — це 50-тисячне місто. На 
запитання, чи українців тут вважа-
ють небажаними гостями, прохо-
жий відповів: «Це дуже прикро, але 
важко на основі інциденту групи 
кретинів оцінювати все місто». Але 
в двох хлопців інша думка: «Мене це 
не дивує. Скоро кожен другий у Кут-
ні буде українцем», — каже перший 
із хлопців. А другий додає: «Кожен 
хоче працювати, а вони працюють 
за половину нормальної ставки. Не-
хай повертаються, звідки приїхали», 
пише «Польське радіо».

9,9
на стільки відсотків скоротилася реальна 
заробітна плата в Україні в грудні 2015 
року в порівнянні з груднем 2014 року. А 
в порівнянні з листопадом 2015 року вона 
зросла на 15,2%, повідомила Державна 
служба статистики. 

У Тернополі поліція кваліфіку-
вала як катування дії педагогів 

училища, які змушували учнів ста-
вати на коліна на лінійці перед од-
нокурсниками за паління цигарок. 
За цим фактом відкрито кримі-
нальне провадження за ч. 1 ст. 127 
ККУ (катування). Санкція статті 
передбачає позбавлення волі на 
строк від 3 до 5 років. Повідомля-
ється, що підставою для відкриття 
справи став відеоматеріал про не-
правомірні дії керівника вищого 
професійного училища ресторан-
ного сервісу та торгівлі, на якому 

видно, як двоє учнів стоять на 
колінах на лінійці перед однокурс-
никами. У такий спосіб директор 
ПТУ вирішив покарати їх за палін-
ня цигарок. 

Нагадаємо, що днями стало ві-
домо про скандальні методи вихо-
вання в Києві. Батьки першоклас-
ника оприлюднили аудіозапис, де 
вчителька наказує їхньому синові 
через погану поведінку битися го-
ловою об дошку. При цьому інші 
діти підтримують вчительку та 
скандують, аби хлопець таки це 
зробив.

Неподалік Варшави затримані 
58 громадян України у зв’язку 

з незаконним виготовленням ци-
гарок. Про це 28 січня повідомила 
речниця Центрального бюро роз-
слідувань польської поліції Ката-
жина Бальцер.

«Організаторами були троє 
українських громадян. Для виго-
товлення цигарок вони викорис-
товували конвеєр, який обслуго-
вувало позмінно 10 осіб. Декілька 
десятків людей займалося паку-

ванням товару», — додала Баль-
цер.

Під час обшуку поліцейські 
конфіскували понад 5 млн цига-
рок, 2 тонни тютюну, 1,5 тонни 
подрібненого тютюну, декілька 
десятків одиниць технічного об-
ладнання для пакування цигарок. 
Вартість конфіскованого майна 
становить близько 5,5 млн злотих 
(приблизно 1,4 млн євро), інфор-
мує «Польське радіо».

Семеро поляків напали на 
заробітчан-українців. Били 
кулаками та ногами 

В Україні зросли продажі 
нових легкових авто
У січні в Україні продали на 23% більше нових 
автомобілів, ніж у попередньому місяці. Про це 
йдеться в повідомленні «Укравтопрому».
Як повідомляється, краще за всіх у перший 
місяць 2016 продавалися автомобілі марки 
Toyota — 303 одиниці. За лідером йдуть первинні 
продажі автомобілів марки Nissan. Третій рядок 
рейтингу зайняла французька марка Renault, 
продажі якої зросли на 30% — до 261 автомобі-
ля.

Директорові училища, який ставив дітей 
навколішки, «світить» до 5-ти років за 
ґратами

Біля Варшави затримали 58 українців за 
незаконне виготовлення цигарок

За добу шахраї «обчистили» 
житомирян на 65 тисяч гривень 
1 лютого до поліції звернулося 9 жителів Житомирської 
області з повідомленнями про ошуканство. Дві третини з 
них — це шахрайство під приводом купівлі товарів через 
відомий Інтернет-сайт. Жителька Бердичівського району 
намагалася продати через всесвітню мережу телевізор, 
натомість у розмові з нібито покупцем назвала відомості 
власної картки, з якої в подальшому зникло майже 7 
тисяч гривень. Житомирянин позбувся в такий спосіб 
власного ноутбука вартістю 6 тисяч 800 гривень. Інший 
— мобільного телефону. І так на 65 тисяч гривень. 

Cпіввласники багатоквартирних будинків самостійно 
визначатимуть вартість послуг із утримання будинків та 
прибудинкових територій 

Верховна Рада підтримала в пер-
шому читанні за основу проект 

Закону «Про житлово-комунальні 
послуги», який спрямований на вдо-
сконалення цієї сфери. Законопроек-
том пропонується надати можливість 
мешканцям як співвласникам багато-
квартирних будинків самостійно ви-
значати вартість послуг із утримання 
будинків та прибудинкових терито-
рій, а також припинення державного 
регулювання цін в цій сфері. 

Окрім загальних вимог до надан-

ня житлово-комунальних послуг, у 
законопроекті надані їхні характе-
ристики. Передбачені також особли-
вості укладання договорів про надан-
ня комунальних послуг при різних 
формах управління багатоквартир-
ного будинку (безпосередньо влас-
никами, об’єднанням співвласників, 
управителем). Законопроектом роз-
межовуються права, обов’язки та від-
повідальність учасників відносин у 
сфері житлово-комунальних послуг, а 
також визначені точки комерційного 

обліку комунальних послуг. Нагадає-
мо, законопроект «Про житлово-ко-
мунальні послуги» був направлений 
парламентом на доопрацювання. 
Профільний комітет доопрацював 
та узгодив проект із Міністерством 
регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господар-
ства, Національною комісію, що здій-
снює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, 
профільними асоціаціями та громад-
ськими інституціями.
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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, 02:20 ТСН: 
«Телевізійна служба новин»

07:35 «Маша і ведмідь» 
09:30 «Міняю жінку - 9»
10:50, 12:30 «Міняю жінку - 7»
12:20 «10 хвилин з прем’єр-

міністром»
14:00 «Сімейні мелодрами -6»
15:50 Т/с «Торговий центр»
17:10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана» 
20:30 «Секретные материалы 

- 2016»
21:00 Т/с «Хазяйка» 
22:00 «Гроші»
23:30 «Мінкульт»
00:00, 02:45 Х/ф «Афера по-

американському» 
04:50 «Шість кадрів»

06:05 Д/с «Слідство вели... з Леоні-
дом Каневським»

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
12:00, 14:00, 16:00, 17:40 
Новини

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

09:20, 12:25 Т/с «Мама буде 
проти»

14:20 «Судові справи»
15:05, 16:15 «Жди меня»
18:05 «Стосується кожного»
20:00, 02:55 «Подробиці»
21:00 Т/с «Червона королева»
00:10 Т/с «Легковажна жінка» 
03:45 Д/с «Легенди бандитської 

Одеси»
04:10 Х/ф «Стежки-дорожки»

05:00 Служба розшуку дітей
05:05 М/с «Молода Ліга Справед-

ливості»
05:45, 19:20 Надзвичайні новини
06:40, 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 Труба містера Сосиски
11:05 Без гальм!
11:40 М і Ж
12:15, 13:20 Дивитись усім!
14:05, 16:20 Х/ф «Спіді-гонщик»
17:05 Х/ф «Тачка №19» 
20:20 Дістало!
21:25 Свобода слова
00:10 Х/ф «Кров’ю і потом. 

Анаболіки» 
02:30 Х/ф «Лавина століття» 
03:55 Стоп-10

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
10:10, 19:45 «Говорить Україна»
11:20 Реальна містика
13:20, 15:30 Т/с «Князівна з 

хрущовки» 
18:00 Т/с «Не зарікайся» 
21:00 Т/с «Сходинки в небо» 
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Контрабанда» 
01:45 Профілактика!!!

05:30 «Таємний кухар»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:10 «Мультфільми» 
08:45, 18:15 «Розсміши коміка»
09:40, 14:10 «Файна Юкрайна»
10:20 Х/ф «Пригоди Гекльберрі 

Фінна» 
12:20 Т/с «Дикий ангел» 
16:20, 20:00 «Орел і Решка»
19:10 «Орел і Решка. Шопінг»
22:00 Х/ф «Старські та Гатч» 
23:50 Х/ф «Прикинься моїм 

чоловіком» 
01:40 Х/ф «12 Різдвяних бажань» 


03:00 «Нічне життя»

06:00 Мульты. Мультфильмы
06:35 «Нове Шалене відео по-

українськи»
07:35, 16:25 «Облом.UA.»
08:55 «Вайпаут»
10:00 Д/ф «Помста природи»
13:00 Д/ф «Таємниці Чорного 

моря»
14:00, 00:20 Д/ф «Сурова природа»
14:40, 16:55 «Відеобімба»
17:30 Top Gear
18:30, 23:30 «Спецкор»
19:00, 00:00 «ДжеДАЇ»
19:20 «Українські сенсації»
20:20 Т/с «Мисливці за релік-

віями»
21:20 Х/ф «Прирождений 

гонщик» 
01:10 Т/с «Зоряна брама.

Всесвіт» 
02:05 Х/ф «Легенда про княгиню 

Ольгу»

06:00, 18:00 Т/с «ОНЛАЙН» 
06:30 Пробуддись
08:10, 22:40 Т/с «Сышишь-

шоу» 
10:25 Д/с «Разрушители мифов»
12:15 Мамахохотала шоу.-3
13:10 Т/с «Универ» 
19:00 Х/ф «Берни» 
20:45 Т/с «Универ. Новая об-

щага» 
00:00 Трололо на НЛО
00:25 Х/ф «Страх» 
02:05 Х/ф «Подмена» 
04:15 Х/ф «Страж» 

06:00, 07:05 Kids Time
06:02 М/с «Губка Боб - Прямокутні 

Штани»
07:10 Т/с «Друзі»
10:20 Т/с «Смугасте щастя»
13:20 Х/ф «Некерований»
15:15 Х/ф «Спрага швидкості»
18:00, 02:55 Абзац!
19:00 Ревізор
21:45 Страсті за ревізором
23:50 Х/ф «Команда «А» 
02:05 Україна чудес

06:00, 00:20 Полювання на вбивць
06:40 Діти Гітлера
07:30, 13:40 Загадковий діагноз
08:20, 14:30 Паразити. Вторгнення
09:10 Таємнича Латинська 

Америка
10:10, 19:50 Далеко і ще далі
11:00 У пошуках істини
11:50, 18:00 Правила життя
12:40, 18:50 Правда життя
15:20, 20:40 Скарби зі сховищ
16:20, 22:30 Смертельна зустріч
17:10 Вражаючі кадри
21:40 Синя безодня
23:30 Покер
01:10 Вирішальна мить

05:05 «Легенди бандитської 
Одеси»

05:40, 03:25 «Випадковий свідок»
06:10 Х/ф «П’ять хвилин страху» 


07:50 Х/ф «Перевертень у по-

гонах» 
09:25 «Кримінальні справи»
10:15 Т/с «Детективи» 
11:55 Х/ф «Ефект колібрі» 
13:40, 14:20 Т/с «CSI: Лас-Вегас 

- 10» 
14:00, 19:00, 23:15, 02:55 «Свідок»
15:30 Т/с «Кат» 
19:30 Т/с «Кулагін та партнери» 
21:30 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 11» 
23:45 Т/с «Криміналісти: мислити 

як злочинець - 8» 
00:35 Т/с «Своя правда» 
03:35 Х/ф «Маніяк» 

05:45, 08:00, 09:30 Мультфільми
07:30, 09:00 «Top Shop»
10:15, 00:35 «Моя правда»
11:05, 23:20 «Смішні люди»
12:25 Х/ф «Рукопис, знайдений у 

Сарагосі»
15:45 Х/ф «Без року тиждень»
17:00 Х/ф «Іноземка»
18:25 Х/ф «Вас чекає громадянка 

Ніканорова»
19:55 Т/с «Тіні зникають опівдні»
21:30 Т/с «Міс Марпл Агати 

Кристі»
01:20 Х/ф «Лебедине озеро»
03:00 Кіноляпи
04:00 Саундтреки
04:55 Кінотрейлери

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 «Стіч!» 
11:00 Х/ф «Кіт у чоботях» 
12:10 Т/с «Та, що говорить з при-

видами» 
13:50, 19:00 Панянка-селянка
14:50, 18:00 Віталька
16:00, 21:00 Казки У
17:00, 20:00 Одного разу під 

Полтавою
22:00 Т/с «Корабель» 
23:55 Дайош молодьож!
00:25 Шпілівілі
01:00 Профілактика

06:00 Все моє
06:30 Телеторгівля
07:30, 20:50 Смачне побачення
08:30 Мультфільми 
10:05, 16:30 Квадратний метр
11:15, 17:55 Жіноча форма
13:10, 19:00, 20:25 З’їжте це 

негайно
14:10, 21:40 Моя правда
15:00 Удачний проект
17:00, 19:20 Квартирне питання
22:30, 01:20 Без жертв
23:30 Гардероб навиліт
00:30 Д/с «Ігри долі»
02:10 Що для вас корисно?
03:05 Колір ночі

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

06:10, 07:10 АгроЕра
06:20, 00:25 Від першої особи
06:45, 07:15, 08:15 Спорт
07:25 Ера будівництва
07:35, 23:25 На слуху
07:50, 08:25 Смакота
08:30 Міграційний вектор
08:40 Корисні поради
09:00 !!!
14:00 Вікно в Америку
14:25 Казки Лірника Сашка
14:40 Мультфільми
15:30 Д/ф «Повернення видів. 

Рись»
16:25 Д/ф «Сімдесятники. Володи-

мир Дахно»
17:00 Книга ua
17:40 Суспільний університет
18:05, 01:45 Час-Ч
18:15, 01:20 Новини. Світ
18:55 Про головне
19:30 РЕ:ФОРМА
20:00 Перша шпальта

20:30 Д/ф «Латвія - слідами балтів»
21:30 Новини. Спорт
21:50 Подорожні
23:00, 00:00, 01:00 Підсумки
01:55 Біатлон. Кубок світу. Одиноч-

на змішана естафета
02:45 Біатлон. Кубок світу. Змішана 

естафета
04:25 Телевистава «Як чоловіки 

про жінок говорили»

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

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ UA: ПЕРШИЙ

Неділя, 25 січня
06:45, 16:00 «Все буде добре!»
08:40 «Зіркове життя»
09:40 «Битва екстрасенсів. Війна 

титанів»
14:20 «Битва екстрасенсів»
18:00, 22:00 «Вiкна-Новини»
18:30 Т/с «Коли ми вдома» 
19:55, 00:55 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
22:35 «Детектор брехні»
23:35 «Один за всіх»

Телегід

Поліція кваліфікувала дії керівника закладу та педагогів як 
катування 


