
Незаконний цех для виготовлення 
фальсифікату лучанин облаштував 
у підвалі свого будинку, інформує 
оперативне управління ГУ ДФС у 
Волинській області.

Весь цикл незаконного вироб-
ництва, що здійснювалося у вкрай 
неприйнятних санітарних умовах, 
вдалося документально зафіксувати, 
коли проводився обшук житлового, 
гаражного та підвального примі-
щень. 

Більше того, під час обшуку 
правоохоронці застали на «гарячо-
му» трьох чоловіків та жінку, котрі 
забезпечували процедуру вироб-
ництва оковитої. Оперативники та 
слідчі ГУ ДФС Волині з’ясували, що 
серед зловмисників — організатор 
та керівник незаконного бізнесу.

Правоохоронці вилучили 1380 
літрів готової горілчаної продук-
ції під виглядом відомих торгових 
марок («Хлібний дар», «Хортиця», 
«Немирів», «Медофф», «Первак», 
«Пшенична» та «Пшенична Біг-
Бег») вартістю 137 тис. грн, рідину з 
характерним запахом спирту, що ви-
користовувалася при виробництві 
фальсифікованої горілки в кількос-
ті 400 літрів загальною вартістю 48 
тис. грн, а також 75 марок акцизного 
податку з очевидними ознаками під-
робки, порожні скляні пляшки, кор-
ки, пластикову тару, шланги, лійки, 
спиртометри та електричний насос 
загальною вартістю 7,5 тис. грн, що 

використовувалися в ході здійснен-
ня протиправної діяльності.

Окрім цього, у гаражі виявлено 
та вилучено тютюнові вироби без 
марок акцизного податку встанов-
леного зразка, що перебували в обігу 
теж незаконно. 570 пачок цигарок на 
загальну суму 7,5 тис. грн та грошо-
ві кошти, отримані в ході реалізації 
незаконно виготовленої підакцизної 
продукції, теж вилучено.

Наразі вирішується питання про 
призначення судових експертиз, 
а підакцизну продукцію вартістю 
192,5 тис. грн та обладнання на суму 
7,5 тис. грн вилучено.
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Організаторів цікавив розвиток 
племінної роботи з породами, 

які культивуються в Україні.
У мальовничому лісовому масиві 

на околиці м. Житомира (с. Тетерів-
ка) відбулася IX Всеукраїнська зимо-
ва виставка мисливських лайок. Цей 
святковий захід завжди проводить-
ся після закінчення мисливського 
сезону, аби можна було побачити, як 
«вдягнуті» собаки, який стан поро-
ди, визначити кращих плідників для 
підбору пар при в’язках та створенні 
нових племінних гнізд і ліній. Тоб-
то організаторів цікавив розвиток 
племінної роботи з породами, які 
культивуються в Україні. А це за-
хідносибірські (ЗСЛ), східносибір-
ські (ССЛ), російсько-європейські 
(РЄЛ), карело-фінські (КФ) лайки. 
Загалом на виставці було 310 собак. 
Кожну породу, залежно від віку, роз-
бивали на групи: від 9 місяців до 1,5 
року — молодша, 1,5–3 р. — середня, 
3–10 р. — старша (окремо песики, 
«дівчатка»). Волинський осередок 
ФМСУ виставив 8 лайок ЗСЛ. У мо-

лодшій віковій групі серед 39 собак 
(ринг кобелів) Алтай Олександра 
Наумича (Шацьке мисливське гос-
подарство) з оцінкою «дуже добре» 
(вища оцінка) став п’ятим, а Аркан 
ковельчанина Андрія Кашика з та-
кою ж оцінкою — десятим у ринзі. 
Середньовікову групу (ринг кобелів) 
представляло 48 собак, з них — дві 
від Волині: Путік лучанина Віктора 
Дрокіна з оцінкою «відмінно» став 
двадцятим, а Ай-Дар ковельчани-
на Володимира Черняка з такою ж 
оцінкою — десятим у ринзі. Найкра-
ще виступили волиняни в старшій 
віковій групі. Зокрема, Малиш ко-
вельчанина Валерія Жука з оцінкою 
«відмінно» вийшов на 15-у, Таїр-Хан 
та Воля Володимира Хомука з таки-
ми ж оцінками – відповідно на шос-
ту та четверту позицію в ринзі! Та 
всі рекорди побив Жук-Кунак жите-
ля смт Торчин Луцького р-ну Воло-
димира Замелюка, який став другим 
у ринзі. 

Володимир ЧЕРНЯК

Життя

У Стратфорді-на-Ейвоні 
проведено сканування 
могили Шекспіра
Як передає BBC, поруч із могилою є ще чотири 
надгробки, під якими покояться останки членів 
сім’ї драматурга. Існують недоведені версії, що 
під надгробками може виявитися сімейний склеп, 
а могила поета і зовсім порожня. У будь-якому 
випадку, результати сканування допоможуть це 
прояснити. Проведення дослідження приурочене 
до 400-річчя від дня смерті Шекспіра.

9-річна дівчинка померла 
на борту літака, що летів із 
Шанхая в Мюнхен
9-річна дівчинка померла на борту літака, що летів з 
Шанхая в Мюнхен. Інцидент стався в літаку авіа-
компанії «Люфтганза» в небі над російським містом 
Красноярськом. Літак приземлився на запасному 
аеродромі. На місце прибула бригада медиків, яка 
констатувала смерть дитини. Батьки вирішили летіти 
з тілом далі. Померла дівчинка була громадянкою 
Італії. Причину смерті не називають.

Волинянка з Горохівщини стала 
учасницею телевізійного шоу «Холостяк» 

Волиняни взяли участь у IX Всеукраїнській 
зимовій виставці мисливських лайок

У Тихому океані знайшли яхту із мумією 
німецького яхтсмена

У Китаї жінку зварили живцем, щоб 
вигнати Диявола

Художниця з Канади вразила Інтернет 
супергеройським боді-артом

Подружжя росіян 
намагалося здати 
в оренду свою 
дитину

Біля узбережжя філіппінського 
міста Баробо виявили яхту, на 

борту якої знайшли тіло померло-
го чоловіка.

Через довге перебування тіла 
на кораблі, мрець встиг перетво-
ритися на мумію. Покійним ви-
явився 59-річний мандрівник із 
Німеччини Манфред Фріц Байо-
рат, який навічно застиг біля теле-
фону, намагаючись подати сигнал 
лиха перед смертю, повідомляє 
Spectrnews. Невідомо, що спри-
чинило смерть Байората. Місцева 

поліція намагається зрозуміти, які 
місця відвідував чоловік і хто спіл-
кувався з ним в останній раз.

Велика 12-метрова яхта пере-
бувала в океані 20 років. Манфред 
Байорат був досвідченим моряком 
і багато подорожував по світу. 
Коли знайшли яхту, велика її час-
тина була залита водою, але людям 
вдалося знайти фотоальбоми, одяг 
і залишки їжі. Завдяки деяким до-
кументам, знайденим на борту 
човна, вдалося встановити особу 
померлого.

Двоє «магів» у китайській про-
вінції Сичуань заживо звари-

ли жінку в дерев’яній бочці.
Чоловіки, які вважають себе 

чаклунами, хотіли вигнати з неї 
диявола та вилікувати хворобу, від 
якої місцева жителька страждала 
кілька років. При цьому спроби 
позбутися від хвороби ні до чого 
не призвели, повідомляє Lenta.ru.

Увечері в суботу, 27 лютого, 
почувши крики, додому до жінки 
прибігли її односельці. Потім вони 

привели до неї двох місцевих жи-
телів, які нібито володіли надпри-
родними здібностями. Вони заяви-
ли, що крики видавала не людина, 
а диявол, який оселився в її тілі, і 
засунули «одержиму» в бочку.

Коли жінку нарешті звільнили, 
її обличчя було чорного кольору. 
Стояти на ногах вона не могла. 
Постраждала померла незабаром 
після прибуття медиків. Місцеві 
поліцейські взяли «цілителів» під 
варту.

28-річна художниця з канад-
ського міста Калгарі Кей 

Пайк давно займалася косплеєм 
(відображенням певних відомих 
персонажів за допомогою костю-

ма та характерних аксесуарів), а в 
кінці минулого року вона всерйоз 
зацікавилася боді-артом. Канадка 
досить швидко освоїла всі тонкощі 
розпису людського тіла. Але ма-
лює Кей не на моделях, а розписує 
власне тіло, перевтілюючись що-
раз у різних супергероїв із попу-
лярних коміксів і фільмів.

Малює Пайк не на голому тілі 
— вона наносить фарби на тонкий 
латексний костюм. На створення 
одного супергероя в художниці 
йде як мінімум 15 годин і витрача-
ється матеріалів на суму приблиз-
но в 150 доларів.

Свої роботи Кей публікує 
на сторінці в соціальній мережі  
Instagram. 

У російському місті Улан-Уде 
розгорається інтернет-скан-

дал, громадськість обурена по-
ведінкою батьків маленької ді-
вчинки. Річ у тім, що батьки 
пропонують всім охочим поба-
вити годину свою дитину за гро-
шову винагороду.

«Всім, у кого не втілений ма-
теринський інстинкт», сімейна 
пара надає можливість побути в 
ролі матері або батька, пронянь-
чившись зі справжньою дити-
ною цілу годину. Саме таке ого-
лошення з’явилося в Мережі з 
фотографією чарівного малятка.

Як виявилося, сімейна пара 
опинилася без засобів до існу-
вання, тому вирішила здати до-
чку на прокат за 1 000 рублів на 
годину. 28-річний батько дитини 
працював на одній із заправок 
міста, але через кризу в Росії по-
трапив під скорочення. Тепер 
сім’я перебивається випадкови-
ми заробітками, яких не виста-
чає на всі потреби.

Мати дівчинки пропонує 
послуги аніматора та гримера, а 
батько може виступити на свят-
ковому заході в ролі тамади. А 
спосіб заробити на рідній доньці 
батьки побачили в Інтернеті.

Зараз, коли навколо оголо-
шення піднявся галас, молоді 
люди запевняють, що погратися 
з дівчинкою можна буде тільки в 
присутності одного з них. Однак 
це не гарантує дитині безпеки, 
адже пара зовсім не знає людей, 
яким пропонує гратися з дити-
ною.

Тепер, коли оголошення ви-
кликало резонанс у суспільстві, 
сімейною парою зацікавилися 
органи соцопіки Бурятії, які вже 
з’ясовують обставини події.

У Луцьку організували 
підпільний цех із виробництва 
горілчаного фальсифікату Горохівчани не часто наважу-

ються стати учасниками теле-
візійних передач і тому були при-
ємно здивовані, коли дізналися, 
що Іванна Клевчук із Новосілок є 
учасницею такого шоу.

Чи вдасться дівчині завоювати 
серце холостяка, поки невідомо, 
але односельчани щиро вболівати-
муть за неї. 

Поспілкуватися наразі з нею не 
вдається, бо йдуть зйомки та й не 
дозволяють умови контракту. За-
значимо, Іванна Клевчук навчала-
ся в Горохівському коледжі ЛНАУ, 
має вдачу щирої українки та ладна 
до всієї сільської роботи.

Ми зможемо побачити кон-

курсантку Іванну на телеканалі 
«СТБ» у телешоу «Холостяк» уже в 
п’ятницю, 5 березня, о 20.00.


