
Найдешевша пляшка оковитої у 
магазині подорожчала і сьогодні 
коштує майже 30 гривень. А Кабмін 
оголосив про наміри ще підняти 
акцизи. Це неминуче призведе до 
чергового подорожчання алко-
голю. В уряді аргументи залізні 
— треба наповнювати бюджет. 
Пересічні громадяни не надто пе-
реймаються цим питанням і почи-
нають усе частіше, навіть на великі 
свята, виставляти на стіл алкоголь 
домашнього виготовлення — 
самогонку. На київських пагорбах 
таким явищем невдоволені, бо ж 
акцизи в бюджет від самогонки не 
надходять, і пропонують карди-
нально змінити ситуацію величез-
ними штрафами та… тюремним 
ув’язненням. 

Дозволити застосування пока-
рання у вигляді позбавлення волі 
на термін до 10 років за виготов-
лення міцних алкогольних напоїв у 
домашніх умовах із недоброякісної 
сировини, що є загрозою життю і 
здоров’ю людей, — такі зміни до 
законодавства пропонує внести де-
путат від Партії регіонів Владислав 
Атрошенко. Крім того, за збут неза-
конно виготовленого спиртного до-
машнього виробництва пропонують 
запровадити штрафи від 17 до 34 ти-
сяч гривень. Солідна сума, зважаю-
чи на те, що сьогодні з самогонників 
стягують лише 51–177 гривень. 

Чи змусять драконівські штрафи 
«підпільників Кіндратів» заховати 
свої самогонні апарати? Щоби дізна-
тися про це, «Відомості» вирішили 
здійснити «контрольну закупку» 
контрафактного товару, а заодно і 
поспілкуватися з продавцем. Тре-
ба сказати, що шукати «точку» до-
велося недовго. Адже така є чи не у 
кожному дворі у Луцьку, та й села у 
цьому плані не відстають. Тут у двері 
можна подзвонити у будь-яку пору 
доби — відкриють. Так от, вияви-
лося, що самогон ніхто сьогодні не 

гонить — клопітка ця справа. Про-
стіше купити спирт, розвести і про-
дати. Пляшка розбавленого етанолу 
вартує у Луцьку 16 гривень. Коли 
почали ненав’язливо говорити про 
нові штрафи, господар тільки рукою 
махнув. Каже, штрафи є і сьогод-
ні, торгує спиртом уже років вісім, 
досі ніяких неприємностей не було. 
«Треба знати, кому заплатити», — 
хитро підморгнув. 

Те, що наших людей штрафи не 
злякають, — зрозуміло. Адже при-
буток — шалений. Прості розрахун-
ки: літр чистого спирту на тіньовому 
ринку вартує залежно від якості від 
25 до 35 гривень, із нього можна зро-
бити дві літри та «чекушку» горілки. 
Якщо розводити добросовісно. Про-
давши плящину по 16 гривень, «чи-
стого» навару продавець отримує 
гривень сорок. 

Не відстає за прибутковістю і ви-
готовлення самогону. Сьогодні він 
узагалі потроху перетворюється на 
елітний напій. Адже є багато доро-
гих ресторанів, де до столу подають 

саморобну горілку. Щоправда, лише 
для перевірених клієнтів. 

Так от, щоб виготовити самогон, 
потрібні цукор, дріжджі та вода. Ми 
не будемо писати рецепт, як це зро-
бити, а скажемо лише, що 10 літрів 
оковитої можна отримати з сирови-
ни за 70 гривень. 

Тобто собівартість пляшки — сім 
гривень. І це проти 28 за магазинну. 
А якщо запарити за дідівським ре-
цептом бурячанку чи житнівку? Вза-
галі дармовий товар! 

Тому і не дивно, що при ниніш-
ньому безгрошів’ї і важкому со-
ціальному становищі громадяни 
переходять на «натурпродукт», не-
хтуючи магазинним товаром. 

А що ж правоохоронці? Невже 
закривають очі та мовчки спостері-
гають? 

— Торік у Волинській області ви-
явлено 143 злочини, пов’язаних із 
незаконним обігом спирту і фальси-
фікованих алкогольних товарів. Це 
злочини кримінального характеру, 
— пояснив начальник відділу діль-

ничних інспекторів міліції УМВС 
України у Волинській області Ігор 
Скромний. — 5 тисяч 853 громадя-
нина за порушення антиалкоголь-
ного законодавства притягнуто до 
адміністративної відповідальності. 
З них 671 особа — за виготовлення, 
зберігання самогону й апаратів його 
виробництва. 

«Відомості» цікавило ще одне: 
якщо практично у кожному дворі 
міста живе людина, яка підпільно 
торгує спиртом, то невже дільничні 
інспектори про це не знають, а якщо 
знають, то чому лише 670 осіб при-
тягнуто до відповідальності? Вияв-
ляється, згідно з нашим законодав-
ством, знати — це одне, а довести 
— це зовсім інше. 

— Щоб увійти до приміщення 
особи, треба рішення суду, — по-
яснив Ігор Скромний. — Раніше як 
було? Дільничний має інформацію, 
що людина продає самогон. Він міг 
просто зайти до її помешкання, 
все побачити на власні очі, скласти 
протокол. Тепер процедура усклад-
нилася. Спочатку треба, щоб хтось 
написав заяву про те, що якийсь 
громадянин виготовляє самогон, і 
зареєструвати її, потім — написати 
подання до суду, щоб отримати по-
станову на огляд приміщення. Для 
суду необхідно зібрати докази, що 
ця людина дійсно гонить самогон. 
Заява сусідів — це не доказ. Нам тре-
ба виявити особу, яка купила пляш-
ку та виходить із цього приміщення, 
взяти у неї пояснення під протокол. 
Проблема у тому, що усно наші люди 
що завгодно тобі розкажуть, а вже 
під протокол говорити не дуже хо-
чуть. 

От і виходить, що в питанні 
саморобного алкоголю українці 
пов’язані круговою порукою. Воно 
й не дивно. Хто ж при постійному 
зростанні вартості легального то-
вару здаватиме продавців дешевого 
контрафакту? 

Наталка СЛЮСАР 
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Події

Кварцяний знову тренуватиме 
футболістів «Волині» 
Футболістам та адмінперсоналу ФК «Волинь» 
представили нового виконувача обов’язків головного 
тренера. У команду повертається Віталій Кварцяний, 
який уже керував «Волинню» у 1989–1990, 1994–1996, 
2001–2011 рр. і очолював її в 698 матчах. Основне 
завдання клубу нині — залишитись у Прем’єр-лізі, й 
усіх зусиль буде докладено саме для досягнення цього. 
Тренером голкіперів основної команди буде Сергій 
Чабан, помічником Віталія Кварцяного — Володимир 
Дикий. 

За крадіжку курей чоловіку 
загрожує шість років тюрми 
До чергової частини Рожищенського районного 
відділу УМВС із заявою про крадіжку звернулася 
34-річна мешканка району. Жінка повідомила, 
що невідомий вночі викрав із її господарства 
двох індиків і п’ять курок. За скоєння крадіжки 
оперативники затримали 40-річного місцевого 
жителя. Наразі у справі відкрите кримінальне 
провадження, злодію загрожує покарання у 
вигляді позбавлення волі на термін від трьох до 
шести років.
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Телегід

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 19:30, 
23:45 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»

06:45, 07:10, 07:30, 08:05, 09:10 
«Сніданок з 1+1»

07:25 М/ф «Бернард»
10:00, 03:45 Х/ф «Вій»
11:40, 02:20 Х/ф «Кур’єр»
13:35 «Не бреши мені - 4»
14:40 «Сімейні мелодрами - 3»
15:40 «Секретні матеріали шоу-

бізнесу»
16:45, 00:00 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана - 3» 
20:15, 21:25 Т/с «Розвідниці» 
22:30, 05:00 «Гроші»
00:25 Т/с «Next - 2. Наступний - 2»

05:30 Т/с «Сімейний детектив»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 

12:00, 18:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 

з ІНТЕРом»
09:10, 12:20 Т/с «Дар’я»
13:15 «Судові справи»
14:35 «Сімейний суд»
15:35 «Жди меня»
18:10 Т/с «Жіночий лікар 2»
20:00, 04:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Людмила»
22:25 Т/с «Собача робота»
00:25 Т/с «Одну тебе кохаю» 

06:00 «Чужі помилки. Проклята 
попелюшка»

06:45, 16:00 «Все буде добре!»
08:30, 18:20 «Неймовірна правда 

про зірок»
10:05 «Зіркове життя. Зірки та 

армія»
11:00 «Один за всіх»
12:55 «Зважені та щасливі - 2»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
20:00 «Слідство ведуть екстра-

сенси»
21:00 Т/с «Маша Пірогова - на-

родний юрист» 
22:25 «Детектор брехні - 3»
00:00 «Битва екстрасенсів»
01:00 Т/с «Доктор Хаус» 
01:50 Х/ф «Шлях до «Сатурну» 

05:20 Служба розшуку дітей
05:30 Світанок
06:30, 07:40 Ділові факти
06:40 Т/с «Таксі»
07:05 Т/с «Леся+Рома»
07:45 Стоп-10
08:45, 12:45 Факти
09:15, 19:20, 00:55 Надзвичайні 

новини
10:10 Х/ф «Сорокоп’ятка»
12:00, 13:00 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів»
13:10 Т/с «Знайти або знищити»
16:50 Т/с «Топтуни»
18:45 Факты. Вечір
20:05 Т/с «Чужий район»
21:50 Т/с «Прокурорська пере-

вірка»
23:00, 03:25 Свобода слова
01:55 Про-Zікаве.ua

06:10 Найкращий кухар на 
селі - 

07:00, 17:00, 19:00, 03:30 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20, 13:50, 17:20 Т/с «Слід» 
10:00 Т/с «Князівна з хрущовки» 


15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Критична точка
18:00 Т/с «Нерівний шлюб» 
19:20, 03:50 «Говорить Україна»
20:00 Т/с «Глухар» 
21:50 Х/ф «Особливо небез-

печний» 
23:45 Х/ф «Шпигунські ігри» 
02:00 Х/ф «Бугімен» 
04:25 «Нехай говорять»
05:15 Т/с «Дорожній патруль 

- 7» 

07:00 Мультфільми
10:30 Х/ф «Нові Робінзони» 
12:20 «Пороблено в Україні»
13:45, 19:00 «Таємний кухар»
14:45, 18:00 «Звана вечеря»
15:45 «КВН»
20:00 «Лямур Тужур»
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 М/ф «Шрек 2» 
23:45 Х/ф «Американська неза-

ймана» 
01:10 Х/ф «Пам’ятай мене» 
02:50 «Нічне життя»

06:00 Мультфільми 
07:20 М/с «Бен 10: Інопланетна 

суперсила» 
08:00 «Шалене відео по-

українськи»
09:00, 21:00 «Новини 2+2»
09:25 «Ударна сила»
10:05 Х/ф «Чудовисько» 
12:15 Х/ф «Професіонал» 
14:45 Х/ф «Воїни-привиди: Напад 

на острів Диявола» 
16:45 Х/ф «Напад на острів Дия-

вола-2: Гора смерті» 
18:45 Т/с «Десантура» 
21:25 Т/с «Секретні матеріа-

ли» 
00:25 Х/ф «Щури» 
02:15 «Дорожні війни»
02:35 Х/ф «Дорога на Січ» 
03:55 Х/ф «Іван та кобила» 

05:00, 08:00, 11:00, 14:00, 04:00 
Новини

05:05, 08:15 «Доброго ранку»
09:05 «Контрольна закупівля»
09:30 «Жити здорово!»
10:25, 17:45 «Зрозуміти. Про-

бачити»
11:15, 04:05 «Модний вирок»
12:10, 03:10 Т/с «Торговельний 

центр»
13:00 Інші новини
13:20 «Час обідати!»
14:20 «Доброго здоров’ячка!»
15:15 «Поки є час»
16:05, 01:55 «Я подаю на роз-

лучення»
17:00 Вечірні новини
18:10, 01:05 «Давай одружимося!»
19:05, 23:50 «Нехай говорять»
20:00 «Час»
20:30 Т/с «Анна Герман»
23:15 «Слід»
00:45 Нічні новини

04:40, 05:50 Teen Time
04:45 Т/с «АйКарлі»
05:55, 22:50 Т/с «Світлофор»
06:40, 07:10, 07:40, 08:45 Підйом
06:45, 19:15 Піраньї
07:30, 08:30, 19:00, 23:55 

Репортер
09:00 Х/ф «Одного разу у Вегасі»
11:00, 18:00, 19:55 Т/с «Вороніни»
13:40, 14:45 «Kids Time»
13:45 М/c «Качині історії»
15:00 Т/с «Друзі»
16:00 Т/с «Кадетство»
17:00 Т/с «Щасливі разом»
21:00 Ревізор-2
00:15 Т/с «Таємне коло»
01:10, 01:55 Т/с «Вероніка Марс»
02:40 Служба розшуку дітей
02:45 Зона ночі

05:40 Бойові сили
06:30, 12:20 В очікуванні кінця 

світу
07:20, 13:10 Воїни
08:10, 14:00 Загадки планети
09:00 Таємні знаки
09:50, 19:20 В пошуках пригод
10:40 Планета людей
11:30 Секретна зона 51
14:50, 23:40 Земля: еволюція 

планети
15:40 Слідчі та екстрасенси
16:40, 20:10 Фантастичні історії
17:40, 21:10 Гучна справа
18:30 Д/ф «Смерть Комсомольця»
22:00 Д/ф «Комсомолець. 20 років 

потому»
22:50 Життя
00:30 Покер
01:20 Жива історія
02:10 Д/ф «Франклін Рузвельт - 

сучасна людина»
03:00 Смартшоу
03:30 Т/с «4исла»
05:10 Містична Україна

06:00 «Легенди карного розшуку»
06:30 Х/ф «Час «Зеро»
08:05 «Агенти впливу»
09:00 «Православні святі». Адмірал 

Ушаков
10:00 «Православні святі». 

Преподобний Лаврентій 
Чернігівський»

10:55 Т/с «Доктор Тирса»
14:30 Т/с «Даїшники»
18:30 «Лохотрон»
19:00, 23:30, 02:10, 04:35 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 10»
21:30 Т/с «Криміналісти: мислити 

як злочинець» 
22:30 Т/с «CSI: Нью-Йорк» 
00:00 Х/ф «Засуджений» 
02:40 Т/с «Вогнем і мечем» 
05:05 «Уроки тітоньки Сови»
05:30 «Правда життя»

05:45 Радянські мультфільми
10:35, 15:45 Х/ф «У пошуках 

капітана Гранта»
11:50 Т/с «Я лечу»
13:40 Т/с «Імперія під ударом»
14:45 Т/с «Утьосов. Пісня довжи-

ною в життя»
17:10 Х/ф «Благі наміри»
18:45 Х/ф «Життєві дрібниці»
20:00 Т/с «17 миттєвостей весни 

(Сімнадцять миттєвостей 
весни)»

22:55 Х/ф «Загін особливого при-
значення»

00:25 Х/ф «Чекаю і сподіваюся»
02:40 Х/ф «Блакитні блискавки»
04:00 Х/ф «Вечір напередодні 

Івана Купала»
05:10 Саундтреки

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Байдиківка
07:30, 08:25 М/с «Даша-дослід-

ниця»
07:55 Мультик з Лунтіком
09:00 Т/с «Ранетки»
10:00, 18:10 Т/с «Всі жінки - 

відьми»
11:00 Т/с «Та, що говорить з при-

видами»
12:00 Т/с «Помста»
13:00, 19:10 Богиня шопінгу
15:05 Т/с «Студенти»
16:10, 19:45 Т/с «Вісімдесяті»
17:10, 01:25 Досвідос
20:45 Віталька
22:25 У ТЕТа в Інтернеті
23:00 Дурнєв+1
23:35 МосГорСмєх
00:00 Т/с «Притулок» 
01:00 Твою маму!
02:15 Теорія зради
03:05 До світанку

05:10 Жіночий погляд
06:00 Дачні історії
06:45 Телеторгівля
07:30 Мультфільми 
09:00 Сім’я від А до Я
10:25 Бебі-бум
11:00, 11:40 Школа доктора 

Комаровського
12:25, 17:15 Жіноча форма
13:25, 18:15 Час краси
14:15 Справа смаку
15:15 Тиждень їжі
16:15, 22:35 Модний вирок
19:00, 23:40 Міста світу
20:00 Запитайте у кухаря
20:50, 00:30 Глянець
21:40 Т/с «Тетянин день» 
01:10 Світ зірок
02:00 Колір Ночі

06:00 Православний календар
06:05, 07:00, 08:00, 12:30, 15:00, 

18:20, 01:20, 02:15, 03:25 
Новини

06:15, 07:15 Хазяїн у домі
06:20 Країна on line
06:30 Худ. фільм «Управа». 39 с.
07:20 Країна on line
07:25 Ера бізнесу
07:30 Клуб гумору
08:15 Док. фільм «С.Никоненко. 

О, везунчик!» ПЕРШИЙ НА-
ЦІОНАЛЬНИЙ

09:05 Підсумки тижня
09:40 Без цензури
10:10 Т/с «Маруся. Випробу-

вання»
12:45 Віра. Надія. Любов. Спец-

випуск
13:00 Театральні сезони
13:40 «Про життя» з 

А.Пальчевським
14:40 Вікно в Америку
15:05 Діловий світ. Агросектор
15:20 Життя на рівних
15:35 Т/с «Угро-2»

18:40 Діловий світ
18:55 Агро-News
19:15 Сільрада
19:30 Останнє попередження
19:45 «Про життя» з 

А.Пальчевським
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:30 ПКЄ 2013 г.
21:40 «Трагедія і доблесть Афгану»
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:20 Док. фільм «В.Тихонов. Мит-

тєвості тривалістю в життя»
00:25 Від першої особи
01:45 Про головне
02:25 ТелеАкадемія
03:35 Життя на рівних
03:50 Театральні сезони
04:30 Музична академія. Євро-

бачення
05:25 Підсумки дня
05:45 Служба розшуку дітей
05:50 Діловий світ. Агросектор

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

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 ПЕРШИЙ КАНАЛ ЄВРОПА

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 13 травня

За виготовлення самогону 
пропонують саджати до в’язниці 

30 квітня, о 12:40, у держав-
ну пожежно-рятувальну 

частину селища Рокитне Рівнен-
ської області надійшло повідо-
млення, що на вулиці Соборній 
унаслідок власної необережності 
у криницю впала літня жінка. На 
місце події негайно було направ-
лено чергову варту рятувальни-
ків, розповіли у ГУ ДСНС Укра-
їни у Рівненській області. 

Прибувши за вказаною адре-
сою, рятувальники почули, як на 
п’ятиметровій глибині криниці 
кричить про допомогу жінка. 
Не гаючи часу, один із чоловіків 
спустився у колодязь та обв’язав 
бабусю мотузкою. 

За хвилину потерпіла була 
вже на поверхні. Працівники ме-
дичної служби госпіталізували 
72-річну стареньку до Рокитнів-
ської районної лікарні. Зараз її 
стан стабільний. Наразі всі об-
ставини випадку встановлюють-
ся. 

На Рівненщині 
врятували бабусю, 
яка впала 
у п’ятиметровий 
колодязь 


