Волинянин, який перебував
під домашнім арештом, скоїв
чергову крадіжку
6 квітня до працівників Ковельського відділу поліції
за допомогою звернувся 26-річний чоловік, у якого
обікрали автомобіль. Як з’ясувалося, подія трапилась
напередодні вночі. Крадіжку скоїв 39-річний мешканець Ковеля. До слова, у слідчих вже є кримінальне
провадження стосовно цього чоловіка за ч. 3 ст. 185
(Крадіжка) Кримінального кодексу України, і обрано
щодо нього міру запобіжного заходу домашній арешт.

У Луцьку на вулиці
Глушець встановлено нові
світлодіодні світильники
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За стільки мільйонів доларів Греція продає
найбільший порт країни. Укладення угоди
пройшло в грецькій столиці Афіни. Згідно з
умовами контракту, китайська компанія Cosco
отримала контроль над 51% порту Пірей, ще
16% компанія отримає через п’ять років після
того, як інвестує в порт до 350 млн євро.

64 світлодіодні світильники встановили на
вул. Глушець на відрізку дороги від Братського
моста до вул. Паркової, ще 11 — на проміжку
від вул. Паркової до вул. Винниченка. Раніше тут
були встановлені натрієві лампи, потужністю
70–100 Ват, які й замінили на 53-ватні світлодіодні.

Археологи виявили в Львівській
області стародавнє місто
Українські та польські вчені виявили древнє місто, коли проводили дослідження на території
села Ступниця, розташованому в
Дрогобицькому районі Львівської
області.
За допомогою сучасної техніки
їм вдалося заглянути під землю.
Стародавнє місто розташовувалося на пагорбі, який зараз заріс
травою і засаджений деревами. Учені впевнені, що населений пункт був
захищений оборонним валом, але
зараз знаходиться під землею. Це
місто датується приблизно XI століттям.
Спеціальний сканер, що використовує магнітний метод, дозволяє
«бачити» під землею глибині півтора
метра. Застосування сучасного апарата дозволило з’ясувати, що площа
стародавнього міста займала близько 20 гектарів, а його жителі в основному займалися ковальським і гончарним ремеслом. Будинки воєвод і
заможних городян, а також церква,
розташовувалися на найвищому
місці. Зараз вже складена приблизна карта стародавнього населеного
пункту.
Передбачається, що в цьому
місці, крім слов’ян, жили і варяги.
Принаймні, археологи вже виявили
пряжку скандинавського походження. Втім, ця знахідка може свідчити
і про те, що місто вело активну торгівлю зі Скандинавією та іншими ре-

гіонами світу.
Значна частина стародавнього
міста зараз знаходиться на приватній території. Наприклад, центр
середньовічного населеного пункту
зараз займають церковні угіддя та
будинок сім’ї Яворських. За словами місцевих жителів, вони ніколи
не знаходили тут якихось скарбів.

Однак історики впевнені, що під
ногами тут знаходяться цілі пласти
знахідок.
Передбачається, що масштабні
розкопки розпочнуться в цьому місці вже влітку. Жителі села Ступниця
не збираються заважати роботі вчених.

о чергової частини Нововолинського відділу поліції звернулась
63-річна місцева жителька. Вона повідомила, що невідомий викрав з її
будинку на вулиці Нестерова дві металеві драбини, сільськогосподарський плуг та три борони. Загальна
сума збитку склала 3 тисячі гривень.
Цього ж дня до поліцейських
звернувся 60-річний мешканець

вулиці Грушевського. Пенсіонера
також обікрали. З його квартири
винесли масляний обігрівач, перфоратор, шуруповерт та 36 листів
пінопласту. Сума збитків становить
5 тисяч гривень.
Поліцейські оперативно розкрили ці крадіжки й встановили особу
злодія. Ним виявився 28-річний місцевий житель. До слова, чоловіка ра-

ніше вже притягували до кримінальної відповідальності за крадіжку та
грабіж.
За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 185
(Крадіжка) Кримінального кодексу
України, інформує сектор комунікації ГУНП у Волинській області.
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Міський голова Микола Романюк закликав
лучан розрахуватися за спожиті теплоносії

«Н

а жаль, НАК «Нафтогаз
України» прийняв рішення
щодо відключення гарячої води.
Поки що не вдається домовитися
про відновлення гарячого водопостачання. Засоби масової інформації повідомляють, що більше 70% міст України відключено
від газопостачання. Я сьогодні
розмовляв з першим заступником
голови НАК «Нафтогаз України»,
просив дати нам певний ліміт на
обласну дитячу лікарню, пологовий будинок, міську клінічну лікарню, на військовий госпіталь,
Будинок дитини. На жаль, він відмовив. Таку позицію «Нафтогазу»
я вважаю неправильною, недержавницькою», — заявив міський
голова Микола Романюк.
За його словами, робота щодо
виходу з непростої ситуації триває, підготовлено лист, голова обласної державної адміністрації
Володимир Гунчик їде до Києва в
Адміністрацію Президента, у Кабмін, щоб вирішити це питання.
«Станом на сьогодні, борг населення — понад 50 мільйонів гривень. Усі, хто мав оформити субсидії, — оформили, усі, хто хотів
реструктуризувати свою заборгованість, — реструктуризували, залишилися ті, що мають кошти, але
не платять ДКП «Луцьктепло» за

отриману теплову енергію. Я хочу
повідомити, що ми будемо більш
жорстко підходити до неплатників. Відбулося засідання комісії з
питань стягнення заборгованості з плати за спожиті комунальні послуги та енергоносії міської
ради, на якій прийнято рішення:
боржникам відключати воду, перекривати каналізацію, у випадку
неузгодження позицій квартири
будуть виставлені на аукціон для
продажу, а за виручені кошти погашатимуться борги.
Я змушений вперше за шість
років роботи на посаді міського
голови йти на такі непопулярні
кроки. Я хочу, щоб боржники подумали про новонароджених дітей у пологовому будинку, хворих
людей, які перебувають у лікарнях, і вчинили чесно. Чому через
неплатників мають страждати добросовісні люди?» — сказав міський голова. Він закликав лучан
розрахуватися за спожиті теплоносії, щоб у квартирах була гаряча
вода і люди нормально почувалися
в опалювальний сезон.
«Ми не припиняємо працювати з НАК «Нафтогаз України», не
перекладаємо вирішення питання
на жителів, але ця сума непосильна для міського бюджету», — наголосив міський голова.

Тигр ледь не загриз 13-річну школярку

10

У Нововолинську поліція викрила серійного злодія

Д

9

квітня пізно ввечері в парку «Лесная сказка» (Барнаул, Алтайський край РФ) сталася
надзвичайна подія. Дві школярки
забралися на територію зоопарку та почали дражнити молодого
тигра, у результаті чого хижак, зачепивши одну з дівчаток лапою за
куртку, підтяг її до клітки і почав
гризти ноги нещасної. Тигра не
відволікло навіть спеціально куплене в магазині м’ясо.
«Добре, що в парку було 6 або
7 осіб, рятували дівчинку близько
40 хвилин. Усі в шоці, як тільки не

намагалися врятувати її, а це тільки злило тигреня, і воно все більше намагався відкусити ногу. Бачити, як він гриз і облизував ногу,
було неможливо, — розповідають
очевидці. — Поліція та лікарі навіть нічого вдіяти не могли (єдине,
чим допомогли, це те, що тигреня
відволіклося на ліхтар, яким лікар
маячив йому в обличчя). Бігали
навіть в магазин за м’ясом, але,
на жаль, тигру більше «свіже» за
смаком». Врятовану дівчинку терміново прооперували, наразі її
життю нічого не загрожує.

Телегід
Понеділок, 18 квітня
1+1

ІНТЕР

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, 02:30 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
07:35 «Маша і ведмідь» 
09:30, 12:20 «Міняю жінку - 9»
13:55 «Сімейні мелодрами - 4»
14:50 «Сімейні мелодрами - 6»
15:45 «Найкращий ресторан з
Русланом Сенічкіним»
17:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана - 3» 
20:30 «Чистоnews 2016»
21:00 Т/с «Останній москаль 2» 
22:00 «Гроші»
23:30 «Мінкульт»
00:00, 02:55 Т/с «Як вийти заміж
за мільйонера - 2» 

06:10, 11:50, 12:25 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00,
12:00, 14:00, 17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок
з ІНТЕРом»
09:20 Х/ф «Жіноча інтуїція»
13:10 «Судові справи»
14:20 «Сімейний суд»
15:20 «Жди меня»
18:05 «Стосується кожного»
20:00, 01:45 «Подробиці»
21:00 Т/с «Гречанка»
23:45 Т/с «Дурна кров» 
02:30 Д/с «Україна: забута історія»
03:15 Х/ф «Знахар» 

НОВИЙ КАНАЛ
03:00 Про що говорять тварини
03:55, 02:55 Зона ночі
05:55, 07:15 Kids Time
05:57 М/с «Кунг-фу Панда: Легенди
крутості»
07:17 Т/с «Друзі»
10:05 Х/ф «Керування гнівом» 
12:10 Х/ф «DOA: Живим або
мертвим» 
14:00 Хто зверху
18:00 Абзац!
19:00 Дешево і сердито
20:10 Ревізор
23:15 Страсті за ревізором
01:50 Проект Любов
02:50 Служба розшуку дітей

МЕГА
06:00 Планета горобців
06:50 Шукачі пригод
07:40, 21:50 Вижити попри все
08:30, 00:20 Правда життя
09:30, 14:30 Правила життя
10:30 Паралельний світ
11:30, 19:10 Містична Україна
12:30 Голокост зсередини
13:30 У пошуках істини
15:20, 20:00 НЛО з минулого
16:10, 20:50 Скарби зі сховищ
17:10, 22:40 Найнебезпечніші
тварини
18:10 Дикі острови
23:30 Покер

СТБ
06:45, 16:00 «Все буде добре!»
08:45 «Зіркове життя»
09:35 Х/ф «Дочка» 
11:15 Х/ф «Службовий роман» 
14:20 «Битва екстрасенсів»
18:00, 22:00 «Вiкна-Новини»
18:30 Т/с «Коли ми вдома» 
20:00, 01:15 «Слідство ведуть
екстрасенси»
22:35 «Детектор брехні 9»
00:00 «Один за всіх»

НТН
06:05 Т/с «Мертвий. Живий. Небезпечний» 
10:15 «Кримінальні справи»
11:05, 17:25 Т/с «Детективи» 
12:10 Х/ф «День залежності» 
13:45, 14:20, 21:30 Т/с «CSI: НьюЙорк - 7» 
14:00, 19:00, 23:15, 02:25 «Свідок»
15:35 Т/с «Копи-новобранці» 
19:30 Т/с «Кулагін та партнери» 
23:45 Т/с «Код 100» 
00:40 Т/с «Поліція Маямі» 
02:55 «Випадковий свідок»
03:25 «Речовий доказ»
04:55 «Легенди бандитської
Одеси»

ICTV
05:00 М/с «Муча Луча»
05:20 М/с «Скубі-Ду»
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’єрміністром України
09:15 Надзвичайні новини.
Підсумки
10:10 Труба містера Сосиски
11:10 Без гальм
11:45 М і Ж
12:05, 13:10 Дивитись усім!
14:25, 16:20 Х/ф «Суперфорсаж!» 
16:45 Х/ф «Загублений світ» 
20:20 Патрульні. Цілодобово
21:25 Т/с «На трьох-2» 
22:20 Свобода слова
00:55 Х/ф «Інший світ. Пробудження» 
02:25 Х/ф «Корупціонер» 

К2
06:00, 10:00 Головні люди
06:30 Телеторгівля
07:30, 14:00, 20:50 Неймовірні
історії кохання
08:15 Мультфільми 
10:35, 16:10 Квадратний метр
11:20, 18:10 Жіноча форма
13:10, 00:30 Не у грошах щастя
15:00, 20:00 Удачний проект
16:50 Королева декору
17:15, 19:00 Квартирне питання
22:30, 01:30 Без жертв
23:30 Гардероб навиліт
02:25 Позаочі
03:10 Глянець
03:45 Колір ночі

ТРК «УКРАЇНА»
06:50, 07:15, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
02:05 Події
09:15, 03:50 Зірковий шлях
11:30 Реальна містика
13:30, 15:30 Т/с «Занадто гарна
дружина» 
18:00, 04:35 Т/с «Не зарікайся» 
19:45, 02:50 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Вікно життя» 
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «12 мавп» 

НЛО TV
06:00, 04:20 Т/с «Онлайн» 
08:10, 22:20 Т/с «Сишиш-шоу» 
11:00 Д/с «Руйнівники міфів»
13:00 Мамахохотала шоу.-3
14:00 Т/с «Як гартувався стайл-2»

15:00 Т/с «Універ-3» 
18:00 Т/с «Універ. Нова общага» 
20:00 Х/ф «Білосніжка і мисливець» 
23:30 М/с «Південний Парк-6» 
00:20 Мамахохотала шоу-1
01:15 Мамахохотала шоу-2
02:15 Роздовбаї
03:05 Роздовбаї-4

К1
05:10 «Рецепти щастя»
06:00 «Свати біля плити»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфільми» 
09:00, 01:45 Т/с «90210: Нове
покоління» 
10:40, 19:10 «Орел і Решка. Шопінг»
12:30 Т/с «Дикий ангел» 
14:00, 20:10 «Орел і Решка. Незвідана Європа»
15:00, 21:00 «Орел і Решка. Ювілейний 2»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:20 «Розсміши коміка»
18:15 «Звана вечеря»
22:00 Х/ф «Весільний розгром» 
23:50 Х/ф «Побачення наосліп» 
03:10 «Нічне життя»

ТЕТ
06:00 Малята-твійнята
06:50 М/с «Підлітки мутанти черепашки ніндзя» 
07:35 М/с «Ча´інгтон» 
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вінкс: Школа
чарівниць» 
11:00 Т/с «Якось у казці» 
11:50 Т/с «Усі жінки - відьми» 
14:10 Любов онлайн
15:10, 21:00 Країна У
16:45 Казки У
17:45 Віталька
20:00 Одного разу в Одесі
22:00 Т/с «Світлофор» 
00:00 Дайош молодьож!
01:00 Т/с «Помста» 
01:50 ТЕТ-Інтернет
02:40 17+
03:25 Т/с «Щоденники Темного»

04:35 У ТЕТа тато!

2+2
06:00 Мультфільми
06:20 «Нове Шалене відео поукраїнськи»
06:50 «Вайпаут»
08:40, 19:00, 00:00 «ДжеДАІ»
09:00 «Українські сенсації»
10:00, 16:00 Д/ф «Помста природи»
11:00, 02:30 «Облом.UA.»
11:35 «Відеобімба»
12:50 «Top Gear»
14:05 Х/ф «Вогняна пастка» 
18:30, 23:30 «Спецкор»
19:20 «Цілком таємно»
20:20 Т/с «Мисливці за реліквіями»
21:15 Х/ф «Втеча» 
00:20 Х/ф «Залізний кулак» 

ЕНТЕРФІЛЬМ
05:45, 08:00, 09:30 Мультфільми
07:30, 09:00 «Top Shop»
11:25, 23:20 «Моя правда»
12:15 «Розсмішить клоуна!»
14:40, 19:40 Т/с «Комісар Рекс»
16:30 Х/ф «Доброго ранку!»
18:10 Х/ф «Альошчине кохання»
21:30 Т/с «Розслідування
Мердока»
00:10 «Смішні люди»
01:45 Х/ф «Поживемо - побачимо»
03:00 Кіноляпи
04:00 Саундтреки
04:55 Кінотрейлери

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 07:00, 08:00, 13:00, 18:30,
21:00, 01:30 Новини
06:10, 07:20 АгроЕра
06:20, 07:50, 08:25 Смакота
06:45, 07:15, 08:15 Спорт
07:30 Ера будівництва
07:35, 00:55 На слуху
08:30 Паспортний сервіс
08:40, 23:25 Золотий гусак
09:00 Вічне
09:15 Уряд на зв’язку з громадянами
10:05 Д/ф «Сіон на річці Шпреє»
10:35 Д/с «Візит до Кореї»
11:50 Чоловічий клуб. Спорт
13:35 Казки Лірника Сашка
13:45 Хто в домі хазяїн?
14:15 Суспільний університет
14:55 Х/ф «Нескорений»
17:00 Вікно в Америку
17:30 Word on the street
18:05 Час-Ч
18:15, 01:20 Новини. Світ
18:55 Про головне
19:30 РЕ:ФОРМА

20:00 Перша шпальта
20:30 Вересень
21:30 Новини. Спорт
21:50 Подорожні
22:45 З перших вуст
23:00 Підсумки
01:45 Надвечір’я. Долі
02:35 Т/с «Роксолана»
03:30 Т/с «Білявка»

