
У Львові звільнили двох праців-
ників ДАІ, які за не притягнен-

ня водія до адміністративної відпо-
відальності за порушення Правил 
дорожнього руху вимагали від нього 
по 1500 гривень кожен. Про це по-
відомляє прес-служба прокуратури 
Львівської області.

За вказаним фактом щодо пра-
цівників ДАІ складено протоколи 

про адміністративне корупційне 
правопорушення, передбачене ч.1 
ст.172-2 КУпАП.

В ході судового розгляду, завдя-
ки принциповій позиції прокурора, 
який брав участь в судових розгля-
дах, обидва правопорушники визна-
ні винними. Крім звільнення кожен 
із них заплатив штраф у розмірі 2550 
гривень.
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Двох лучан затримали з наркотиками 
прямо у під’їзді житлового будинку

Львівський педіатр протягнув зубами 
20-тонний трамвай 

До Польщі українець їхав зі старовинними 
монетами та книгами

У Львові звільнили двох працівників ДАІ, які вимагали хабар 

Днями дільничні інспектори 
міліції Луцького МВ УМВС 

України у Волинській області за-
тримали двох мешканців облас-
ного центру, у яких при собі були 
наркотики. Хлопців затримали 
в одному з під’їздів житлового 
будинку. У молодиків було два 
шприца з наркотичною речови-
ною «крокодил». 

«Крокодил» — сильний нар-
котик, котрий виготовляють у до-

машніх умовах із кодеїновістких 
медичних препаратів. Названий 
він так, тому що особа, яка його 
приймає, буквально зігниває жив-
цем за рік-два.

Окрім цього, оперативники 
Луцького РВ УМВС України у Во-
линській області за місцем прожи-
вання раніше судимого 28-річного 
мешканця району вилучили згор-
ток із речовиною, ззовні схожою 
на коноплю.

Співробітники відділу БНОН 
Ковельського МВ УМВС України 
у Волинській області під час огля-
ду автомобіля «Фольксваген» під 
керуванням 26-річного мешканця 
селища Ратне виявили два однора-
зових шприци. У них знаходилася 
коричнева речовина, подібна на 
опій ацетильований.

Наразі вилучене направле-
но на дослідження в НДЕКЦ при 
УМВС України у Волинській об-
ласті. Триває перевірка.

4 листопада у львівському ДЕПО 
№2 на вулиці Промисловій бо-

гатир Олег Скавиш встановив на-
ціональний рекорд України з трак-
пулу — протягнув зубами трамвай 
вагою 19 тонн 750 кілограмів на 
відстань 6,38 метра. Особливістю 
рекорду було те, що транспорт-
ний засіб він тягнув без жодних 
допоміжних опорних засобів. До 
трамваю спортсмен прикріпив 
спеціальний ланцюг з шкіряним 
язиком.

«Такого рекорду ще ніхто не 
робив, — розповів богатир. — 
Нічого подібного я не знайшов 
у книзі рекордів Гіннеса. Раніше 
тренувався на КаМАЗах, вагонах 
потягів і пароплавах». 

Він зауважив, що дуже важко 
це зробити без опори. Присвячує 
своє досягнення мамі та бабусі. 
На цьому силовик зупинятись не 

збирається. Хоче ще два рекорди 
поставити, заявки на які він уже 
подав до Національного реєстру 
рекордів.

Львівський педіатр задумав 
потягнути зубами трамвай 2 місяці 
тому. Тоді підійшов до працівників 
ДЕПО та спитав, чи можна потяг-
нути трамвай. Йому дозволили. 
Коли вдалось протягнути руками, 
вирішив спробувати зубами. «Ак-
цент робив на шийні м'язи, бо на 
них іде велике навантаження. Зуби 
ж не накачаєш», — сміється силач.

За словами мами рекордсмена, 
Олег завжди був ніжним та тен-
дітним: «Напевно, тому захотів 
довести собі, що він сильний». На-
прикінці хлопець додав, що тепер 
чекає пропозицій від рекламних 
компаній: «Я хотів би рекламувати 
зубні пасти, якщо надійдуть такі 
пропозиції, із задоволенням». 

На Волині прикордонники 
Луцького загону спільно з 

митниками вилучили старовин-
ні монети та книги. Їх виявили у 
пункті пропуску «Ягодин». Про це 
розповіли у прес-службі Луцького 
прикордонного загону.

Водій автомобіля «Фольксва-
ген», 42-річний українець, про 
перевезення ним предметів, які 
становлять культурну та історичну 
цінність, не вказував. Не було нічо-
го знайдено і в транспортному за-
собі, яким він прямував до Польщі. 

Але під час огляду сумки, яку 
чоловік тримав на плечі і яку йому 
запропонували відкрити, було ви-
явлено 33 монети ХVII-XVIII сто-
ліття, орден Великої Вітчизняної 
війни, значок про закінчення ви-

щої освіти часів СРСР і дві книги 
1818 та 1932 років видання.

Усі предмети вилучили та на-
правили для додаткової експерти-
зи. 

У Луцьку знайшли 
вибухонебезпечні снаряди
На Волині виявлено небезпечні знахідки часів Великої 
Вітчизняної війни. До луцьких правоохоронців звер-
нувся житель обласного центру. Чоловік повідомив, 
що під час прокопування канави для проведення 
газової лінії на одній із вулиць міста Луцька виявив 
снаряд. Окрім того, неподалік від небезпечного пред-
мета знайшли ще два снаряди калібру 76 мм. На місці 
події відразу було виставлено охорону. Про воєнні 
знахідки поінформовано працівників управління МНС 
в області.

У Маневицькому районі 
виявили віртуальну 
спортшколу
У селі Гораймівка Маневицького району зна-
йшли віртуальну спортивну школу. За неіснуючим 
закладом числився штат, зарплатні оклади. Та 
насправді всього цього не було, повідомив під час 
оперативної наради голова Волинської облдержад-
міністрації Борис Клімчук. За його словами, гроші 
отримував вчитель фізкультури, який по вечорах 
відкривав спортзал для охочих позайматися.  

Капітан «Баффало» завжди у грі 
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Луцьк 10-11 листопада прийматиме 
Lubart Ultimate Cap — Кубок Лю-
барта з алтимат-фризбі. Наразі для 
участі зареєструвались три коман-
ди зі Львова, по одній — із Луцька, 
Києва, Івано-Франківська, Одеси, 
Бреста, надійшла заявка з Польщі. 
Цей вид спорту — пасування «літа-
ючою тарілкою» — поки не надто 
популярний в Україні. Та з кожним 
роком кількість бажаючих побігати 
на полі чи в залі за диском фризбі 
зростає, відповідно з’являються 
нові команди, влаштовується 
більше турнірів. Про специфіку гри, 
особливості тренувань і змагань 
розповів капітан луцької коман-
ди фризбістів «Баффало» Богдан 
Алексєєв.

— Ця гра зародилася в Америці 
близько 50-60 років тому. А в Укра-
їні перший відкритий чемпіонат 
пройшов тільки у 2006 році, коли 
склались команди у Луцьку, Львові. 
До того була одна команда в Києві, 
відповідно розвитку як такого не 
було, — розповідає Богдан. 

Поштовхом до формування 
луцької команди стала поява у місті 
спеціального снаряду — справжньої 
американської тарілки фризбі.

— Знайомий поїхав у Штати по 
обміну на навчання, там побачив цю 
гру, освоїв правила і придбав диск, 
який привіз додому. Почали збира-
тися по вихідних, щоб покидати та-
рілку. Та оскільки на весь Луцьк був 
один диск, то доводилось чекати, 
поки всі зберуться. Грали зазвичай 
на стадіоні за зоопарком, неподалік 
від вольєра зубра, і поки народ схо-
дився, підгодовували тварину. Так і 
з’явилась назва «Баффало»: з англій-
ської buffalo — зубр, бізон. 

Відтоді через руки хлопців про-
йшло чимало тарілок, тож тепер 
вони знають, які снаряди якісні і де 
їх купити. 

— У спортмагазинах тарілки 
фризбі китайського виробництва, 
вони швидко шкрябаються і дають 
тріщини. Диски американського ви-
робництва довговічні, відповідають 
міжнародним стандартам, тільки 
такими грають на змаганнях. Вони 
не дуже дорогі, близько 10 доларів, 
просто дістати їх в Україні не мож-
на, треба або привозити зі США, або 

замовляти по Інтернету і платити за 
доставку. 

Зазвичай гравці «Баффало» тре-
нуються три-чотири рази в тиждень. 
Влітку заняття проходять на вулиці 
за графіком: в один день — фізичні 
навантаження і кидки, другий – від-
працювання техніки й вироблення 
стратегії, ще два дні — просто гра. 
Взимку фризбісти для практики зна-
ходять зал, зараз тренуються у гім-
назії №4, в спорткомплексі «Адрена-
лін». Це дає результати — в активі 
команди до 20 трофеїв.

— Три роки від початку створен-
ня ми були другими в Україні після 
київської команди. Потім майже 
весь основний склад пішов — хлопці 
переїхали у Київ, Львів на роботу чи 
на навчання. Вони стали ходити на 
тренування до інших команд, відпо-
відно підсилили склади суперників. 
Ми набрали нових гравців, тож на 
змаганнях не могли показати най-
кращу гру. Два роки активно тре-
нувались і на останніх змаганнях 
— Західноукраїнській лізі алтимату 
в Тернополі — виграли всі ігри та 
зайняли перше місце. Ми показали, 
що повернулись у топ кращих ко-
манд. Загалом за всю історію нашої 
команди пройшло до ста гравців.

В алтимат-фризбі є три види гри: 
закритий алтимат (у залі), пляжні 

змагання (на полі 60 метрів завдовж-
ки) — проходять у форматі п’ять на 
п’ять, і основний вид — на траві, де 
на великому полі довжиною 100 ме-
трів і 35 метрів у ширину сходяться 
дві команди по сім чоловік. 

— Приміром, на пляжний чем-
піонат відправляється команда з 
восьми чоловік — основні гравці 
плюс заміни, у залі теж вистачить 
8-10 гравців. А якщо на траві, то лю-
дей треба значно більше, — пояснює 
Богдан. — Американські команди 
збираються на змагання по 25-30 чо-
ловік. Проводиться багато замін, на-
приклад, на перший пойнт виходить 
один склад, на наступний — може 
повністю команда змінитись. 

Сьогодні в Україні є офіційна 
Федерація літаючих дисків, в яку 
входить 14 команд. Фризбісти є май-
же у всіх великих містах, а в мільйон-
никах (Київ, Львів, Харків, Одеса) —  
навіть по дві-три чоловічі й жіночі 
команди. Щоб увійти до Федерації, 
потрібно виконати деякі умови: взя-
ти участь у двох виїзних змаганнях 
під егідою Федерації — пляжний 
чемпіонат України, зальний чемпіо-
нат і відкритий чемпіонат на траві. 
Також команда повинна мати графік 
тренувань, склад мінімум із десяти 
гравців, капітана. 

— Три роки тому проводилось 
чотири-п’ять турнірів у рік, аби 
набути досвід, їздили на всі. Та з 
кожним роком усе більше змагань, 
щонайменше двічі в місяць мож-
на кудись їхати — в різних містах 
України, в Росії, Білорусі, Польщі, 
— каже Богдан. — Тож тепер може-
мо вибирати, складаємо графік пріо-
ритетних змагань. Всі анонси можна 
побачити на офіційному форумі Фе-
дерації, такі ж форуми є в білорусь-
ких і російських фризбістів. Також 
запрошення на турніри організато-
ри розсилають на мейли капітанам. 
Фризбісти — народ активний, ми 
любимо подорожувати, бачитися з 
друзями з інших міст. Спонсорів на 
змаганнях майже нема, заходи опла-
чують самі спортсмени. Здається 
командний внесок організаторам, 
які орендують зали чи поля, роздя-
гальні, музику, купують призи. Від 
фризбі одне задоволення — це цікаві 
зустрічі, екскурсії і великий бонус — 
пограти в свою улюблену гру.

Спілкувалась Ольга ЮЗЕПЧУК

Події
Луцькі фризбісти повернулись 
у топ кращих команд України 


