
Чи не кожен день Служба безпеки 
України затримує на хабарі нових 
поліцейських. Звісно — не рядових, 
а офіцерів, які так легко перейня-
ли в спадок від «старих» бажання 
збагатитися, використовуючи своє 
службове становище. 

Днями на хабарі попався заступ-
ник начальника одного з райвідді-
лень поліції Тернопільської області. 
Чоловік вимагав 700 доларів США 
у жінки за непритягнення її непо-
внолітнього сина до кримінальної 
відповідальності. Напередодні юнак 
став учасником грабежу. За цим 
фактом поліцією було розпочате 
кримінальне провадження. Хлопець 
був свідком у справі, однак праців-
ники відділення всіляко намагалися 
зробити його потенційним підозрю-
ваним.

Заступник начальника відділен-
ня поліції сам звернувся до матері 
хлопчика та запропонував «виріши-
ти питання». Розуміючи розчару-

вання жінки, поліцейський скорис-
тався її безвихідним становищем. 
Мати, знаючи, що її син не винен, та 
не бажаючи сприяти незаконній ді-
яльності правоохоронців, вирішила 
звернутися до Управління внутріш-
ньої безпеки в Тернопільській об-
ласті.

За обіцяними грошима підпол-
ковник поліції сам прийшов до бу-
динку, де проживала жінка. Одразу 
після отримання неправомірної ви-
годи поліцейського було затримано 
та доставлено до прокуратури для 
проведення необхідних слідчих дій.

2,6 
Стільки мільярдів гривень отримали за 2015 
рік держкомпанії зі списку ТОП-100 . Про це 
повідомила заступник міністра економічного 
розвитку і торгівлі Юлія Ковалів. Прибуток 
держкомпаній у 2015-му зріс на 10 млрд грн. 
У 2015 році він становив 2,6 млрд грн, а в 
2014 році були збитки в 7,4 млрд. 

21 березня до працівників Ко-
вельського відділу поліції 

звернулась 60-річна місцева меш-
канка. Жінка повідомила, що її 
ошукали на 71 тисячу доларів.

З’ясувалося, що заявниця ще в 

кінці 2013 року позичила знайомо-
му 31-річному ковельчанину гроші 
для ведення бізнесу. За її словами, 
на сьогодні борг склав 71 тисячу 
доларів. Жінка звернулася за до-
помогою до правоохоронців.

У цей же день до Луцького від-
ділу поліції звернувся 36-річний 
житель одного із сіл Луцького ра-
йону. Чоловік повідомив, що його 
ошукав на одну тисячу доларів під 
час продажу автомобіля «Опель» 
32-річний лучанин.

Відомості зареєстрували в 
журналі єдиного обліку заяв та 
повідомлень про вчинені кримі-
нальні правопорушення та інші 
події. Правоохоронці проводять 
перевірку.

На території області трапля-
ються факти несанкціонова-

ного зливу невідомими особами 
мастила з трансформаторних під-
станцій. Зокрема, у Ковельському 
районі «розправилися» з 13-ма 
підстанціями. У результаті одне з 
сіл району із 3 до 15 березня було 
відрізане від електроенергії, ін-
формує відділ інформаційної по-
літики Волинської облдержадмі-
ністрації

Голова Волинської облдержад-
міністрації Володимир Гунчик дав 
доручення правоохоронцям від-
крити кримінальне провадження.

«Ми давно не мали прецеден-
тів на території області, коли в 
таких масштабах, як сьогодні, на-
носиться шкода громадам, під за-
грозою будівлі і, без перебільшен-
ня, — життя людей, — наголосив 
Володимир Гунчик. — Враховуючи 
резонанс цієї події, в екстреному 
режимі й під час закритого засі-
дання рада оборони області роз-
глянула це питання. Було дано 
доручення силовикам, відкривши 
кримінальне провадження, по-

вністю провести розслідування та 
знайти організаторів відповідних 
дій. Очевидно, що за такими діями 
стоять конкретні люди. Скоріше 
за все, це горе-копачі бурштину. 
Я попросив відповідні служби де-
тально вивчити це питання, розі-
братись і, напевно, ми будемо ще 
до нього повертатися. Нам по-
трібно говорити на шпальтах дру-
кованих видань, у засобах масової 
інформації, що це не просто якась 
маленька крадіжка, а це серйозна 
проблема, і за нею стоять життя 
людей».

Влада Польщі виділить 37 
млн злотих на лікування 
ожиріння в солдатів
Як випливає з досліджень Військового інституту 
гігієни й епідеміології (Пулави, Польща), близько 
60% польських професійних солдатів стражда-
ють від ожиріння і надмірної ваги через те, що 
їдять занадто багато нездорової їжі та мало ру-
хаються. Проблема ожиріння в основному стосу-
ється військовослужбовців-чоловіків, молодших 
35 років. Причина — в режимі харчування. 

Поліцейські перевіряють факт 
шахрайства на 71 тисячу доларів

На Волині невідомі зливають мастила з 
трансформаторних підстанцій

СБУ затримала прикордонника 
на хабарі в 20 тисяч гривень
Служба безпеки України спільно з військовою проку-
ратурою затримала на хабарі начальника одного з від-
ділень Мукачівського прикордонного загону. Капітан 
вимагав від місцевого мешканця понад 20 тисяч гри-
вень хабара за сприяння в незаконному переміщенні 
великої партії електронних наручних годинників через 
державний кордон України. Правоохоронці затримали 
здирника під час отримання частини неправомірної 
вигоди. Розпочато досудове розслідування.

У Львові збудують новий закритий 
монастир сестер-бенедиктинок

Кривава драма: 
після сварки хлопець 
порізав дівчину та 
викинувся з вікна19 березня у Львові відбуло-

ся посвячення ділянки та 
вмурування каменю з базиліки 
св. Петра під будову кляузоро-
вого монастиря сестер-бене-
диктинок, повідомляє видання 
CREDO.

«Ми багато років приклада-
ли зусилля до того, щоб здобути 
ділянку під будівництво нового 
закритого монастиря для сестер-
бенедиктинок. І нарешті нам це 
вдалося. До війни у Львові ді-
яли монастирі і бенедиктинок, і 
кармеліток, та, на жаль, комуніс-
тична влада припинила їхнє іс-
нування. І зараз ми маємо мож-
ливість відновити діяльність 
сестер-бенедиктинок у нашому 
місті, нашій архидієцезії», — 
розповів Львівський митропо-

лит Мечислав Мокшицький.
За словами владики, сестри-

бенедиктинки з Житомира радо 
прийняли запрошення прибути 
до Львова, адже їм бракує місця 
у своєму монастирі. «Їхня при-
сутність дуже важлива для на-
шої Церкви, адже сестри в кля-
узурових монастирях моляться 
до Бога за Церкву, за державу, 
за мир у країні та світі, а ми сьо-
годні цього дуже потребуємо», 
— підкреслив Мечислав Мок-
шицький.

У Києві розгорілася любовна драма, 
що переросла в трагедію. 24-річний 

хлопець посварився з дівчиною і нама-
гався зарізати її та вкоротити віку собі.

Як повідомляє прес-служба Нацпо-
ліції Києва, по дорозі додому дівчина 
сказала, що хоче розійтися. Хлопець 
спробував помиритися, але нічого не 
вийшло, і він вихопив із кишені кухон-
ний ніж та вдарив кохану по обличчю, 
шиї, руках і ногах. Після цього втік.

Дівчина змогла дістатися до кварти-
ри та розповісти про все батькам. Вони 
викликали швидку допомогу та поліцію.

Хлопець повернувся додому і вже у 
своїй квартирі вистрибнув із 10-повер-
ху.
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Події

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 «Міняю жінку - 5»
10:50, 12:20 «Міняю жінку - 6»
13:55 «Сімейні мелодрами - 6»
15:50 Т/с «Торговий центр»
17:10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана - 2» 
20:30 «Чистоnews 2016»
21:00 Т/с «Матусі» 
22:00 «Гроші»
23:30 «Мінкульт»
00:00 Х/ф «Післязавтра» 
02:00, 03:45 Х/ф «Під прицілом» 



06:05 Д/ф «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 Х/ф «Тариф «Щаслива 
родина»

11:10, 12:25 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

13:15, 14:20 «Сімейний суд»
15:05, 16:15 «Жди меня»
18:05 «Стосується кожного»
20:00, 02:20, 04:40 «Подробиці»
21:00 Т/с «Запитайте в осені»
22:50, 03:10 Т/с «Закохані 

жінки» 
00:35 Т/с «І все-таки я кохаю...»
04:30 М/с «Баранчик Шон»

05:40, 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
10:00 Труба містера Сосиски
11:00 Без гальм
11:25, 13:20 Х/ф «Цар 

cкорпіонів-3. Книга 
мертвих» 

14:05, 16:20 Х/ф «Цар 
cкорпіонів-4. У пошуках 
влади» 

16:40 Х/ф «Мумія. Гробниця 
Імператора Драконів» 

20:20 Патрульні. Цілодобово
21:25 Т/с «Винищувачі-2» 
22:25 Свобода слова
01:00 Х/ф «Після судного дня» 
02:30 Т/с «Леся+Рома»
04:25 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, 
01:50 Події

09:15, 03:45 Зірковий шлях
11:30 Реальна містика
13:30, 15:30 Т/с «Анютине 

щастя» 
18:00, 04:35 Т/с «Не зарікайся» 
19:45, 02:40 «Говорить Україна»
20:55 Футбол. Футбол. Товарись-

кий матч «Україна»- «Уельс»
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Код доступу «Кейп-

таун» 

05:10 «Таємний кухар»
06:00 «Свати біля плити»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфільми» 
09:00 Т/с «90210: Нове поколін-

ня» 
10:40, 19:10 «Орел і Решка. 

Шопінг»
12:30 Т/с «Дикий ангел» 
14:00, 20:10 «Орел і Решка»
15:00, 21:00 «Орел і Решка. Юві-

лейний 2»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:20 «Розсміши коміка»
18:15 «Звана вечеря»
22:00 Х/ф «Без відчуттів» 
23:50 Х/ф «Цінності сімейки 

Адамсів» 
01:40 Х/ф «Ідеальний самець» 
03:00 «Нічне життя»

06:00 Мульти. Мультфільми
06:20 «Вайпаут»
08:40, 19:00, 00:00 «ДжеДАІ»
09:00 «Українські сенсації»
10:00 Д/ф «Помста природи»
13:00 «Top Gear»
14:00 Х/ф «Експедиція у пекло» 


15:45, 16:50 «Облом.UA.»
16:15 «Відеобімба»
18:30, 23:30 «Спецкор»
19:20 «Цілком таємно»
20:20 Т/с «Мисливці за релік-

віями»
21:20 Х/ф «Дев’ять життів» 
00:20 Х/ф «Арахнія» 
02:05 Х/ф «Тримайся, козаче!»

06:00 Т/с «Маслюки» 
06:30 Пробуддись 
08:10 Т/с «Сишиш-шоу» 
11:00 Д/с «Руйнівники міфів»
13:00 Мамахохотала шоу.-3
14:00 Як гартувався стайл 
15:00 Т/с «Універ» 
15:50 Т/с «Універ-2» 
16:50 Т/с «Універ-3» 
17:45 Т/с «Універ-4» 
18:45 Т/с «Універ. Нова об-

щага» 
20:10 Т/с «Суперкопи» 
23:00 М/с «Південний Парк-4» 
23:50 Х/ф «Бруно» 
01:10 Х/ф «Коко»
02:45 Роздовбаї
04:00 Роздовбаї-4

03:00 Нереальна історія
04:20 Зона ночі
05:55, 07:50 Kids Time
05:57 М/с «Губка Боб - Прямокутні 

Штани»
07:52 Х/ф «Йоко»
09:50 Х/ф «Кішки проти собак»
11:35 Х/ф «Швидкість:Автобус 

657» 
13:25 Х/ф «Перевізник: Спад-

щина» 
15:25 Київ вдень і вночі
18:00 Абзац!
19:00 Ревізор
21:20 Страсті за ревізором
00:05 Проект Любов
01:10 Х/ф «Що могло бути гірше»

06:00 Зелений рай
06:40 Вижити в світі людей
07:30, 14:30 Смертельний двобій
08:20 Вижити у Венесуелі
09:10 Плітвіц: край озер
10:10, 01:10 Смак пригод
11:00 Правила життя
11:50 Правда життя
12:50, 19:00 Нечисть
13:40 Полювання на вбивць
15:20, 20:00 НЛО з минулого
16:10, 20:50 Скарби з горища
17:10 Таємниці Африки
18:00 Світанок планети
21:50 Останні племена
22:40 Королівська кобра: облич-

чям до обличчя
23:30 Вражаюче відео
00:20 Очима слідчих

05:10, 04:35 «Випадковий свідок»
05:30 Т/с «Холостяки» 
09:05 «Кримінальні справи»
10:00, 17:15 Т/с «Детективи» 
11:30 Х/ф «Пограбування по-

італійськи» 
13:35, 14:20, 21:30 Т/с «CSI: Нью-

Йорк - 6» 
14:00, 19:00, 23:15, 02:30 «Свідок»
15:25 Т/с «Морський патруль» 
19:30 Т/с «Кулагін та партнери» 
23:45 Т/с «Банши - 3» 
00:45 Т/с «Поліція Маямі» 
03:00 Х/ф «Трикутник» 
04:50 Т/с Походеньки нотаріуса 

Неглінцева  

05:45, 08:00, 09:30 Мультфільми
07:30, 09:00 «Top Shop»
10:00, 23:15 «Моя правда»
10:45, 00:05 «Смішні люди»
11:45 Х/ф «Сплячий лев»
13:00 Х/ф «Сергій»
14:30 Х/ф «Майор «Вихор»
18:30 Х/ф «Екіпаж машини 

бойовий»
19:40 Т/с «Розслідування 

Мердока»
21:30 Т/с «Міс Марпл Агати 

Кристі»
01:20 Х/ф «Нейлон 100%»
02:45 Кіноляпи
03:45 Саундтреки
04:45 Кінотрейлери

06:00 Малята-твійнята
06:50 М/с «Підлітки мутанти чере-

пашки ніндзя» 
07:10, 10:05 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць» 
07:35 М/с «Ча´інгтон» 
08:00 Мультик з Лунтиком
11:00 Т/с «Усі жінки - відьми» 
12:40 Т/с «Та, що говорить з при-

видами» 
14:20, 18:00, 21:00 Віталька
15:35, 20:00 Країна У
17:00 Казки У
17:30 Одного разу під Полтавою
19:00 Панянка-селянка
22:00 Т/с «Світлофор» 
00:00 Дайош молодьож!
01:00 Т/с «Помста» 
01:50 У ТЕТа в Інтернеті
02:40 РайЦентр
03:05 Т/с «Щоденники Темного» 


04:15 У ТЕТа тато!

06:00, 10:00 Головні люди
06:30 Телеторгівля
07:30, 14:00, 20:50 Моя правда
08:20 Мультфільми 
10:35, 16:20 Квадратний метр
11:20, 18:00 Жіноча форма
13:10, 19:00 Неймовірні історії 

кохання
15:00, 20:00 Удачний проект
17:40 Королева декору
22:25, 00:20 Без жертв
23:25 Гардероб навиліт
01:20 Д/с «Секрети долі»
02:00 Позаочі
02:45 Глянець
03:25 Колір ночі

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

06:10, 07:10 АгроЕра
06:15, 23:45 Від першої особи
06:45, 07:15, 08:15 Спорт
07:25 Ера будівництва
07:35, 23:30 На слуху
07:50, 08:25 Смакота
08:30 Паспортний сервіс
08:40 Корисні поради
09:00 Вічне
09:10 Уряд на зв’язку з грома-

дянами
09:50 Хокей. Чемпіонат України. 

Фінал
12:30 Український корт
13:35 Казки Лірника Сашка
13:45 Хто в домі хазяїн?
14:15 Суспільний університет
14:40 Спогади
15:25 Т/с «Білявка»
17:00 Вікно в Америку
17:30 Word on the street
18:05, 01:45 Час-Ч
18:15, 01:20 Новини. Світ

18:50, 22:45 З перших вуст
18:55 Про головне
19:30 РЕ:ФОРМА
20:00 Перша шпальта
20:30 Вересень
21:30 Новини. Спорт
21:50 Подорожні
23:00 Підсумки
01:55 Музичні салони
03:05 Телевистава «Кассандра»
04:30 Світло

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

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ UA: ПЕРШИЙ

Понеділок, 28 березня

06:40, 16:00 «Все буде добре!»
08:35 Х/ф «Чудес не буває» 
10:40 Х/ф «Джентльмени 

удачі» 
12:15 «Битва екстрасенсів. Чолові-

ки проти жінок»
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 9»
23:45 «Один за всіх»
02:50 «Найкраще на ТБ»

Телегід

Заступника начальника райвідділу 
Тернопільської поліції спіймали на хабарі


