
У Польщі в комплексі бункерів у 
містечку Мамерки, недалеко від 

міста Венгожева (Вармінсько-Ма-
зурське воєводство), виявили загад-
кове приміщення.

За словами співробітників міс-
цевого музею, всередині може зна-
ходиться знаменита Бурштинова 
кімната, вивезена під час Другої сві-
тової війни німецькими загарбника-
ми з території Росії.

В одному з бункерів виявлено 
замуровані приміщення розміром 
три на два метри. Відкриття було 
зроблено за допомогою георадара. 
Після отримання дозволів всереди-
ну буде введена камера, яка пови-
нна з’ясувати, що там знаходиться. 
За словами керуючого комплексом 

бункерів, у приміщенні, напевно, за-
ховане щось цінне — згадана Бурш-
тинова кімната або інші награбовані 
твори мистецтва.

«Якби шанси знайти елементи 
Бурштинової кімнати або інших цін-
ностей, замурованих гітлерівцями, 
були невеликі, то ніхто, напевно, не 
робив би двох спроб знайти прихо-
ване приміщення. Проведені в 1950–
1960-х роках вибухові роботи дають 
підставу вважати, що на території 
Мамерок насправді щось заховано», 
— розповів Бартоломей Плебань-
чік, керуючий комплексом бункерів 
«Місто Бригіди» в Мамерках.

У п’ятдесятих роках до коман-
дування підрозділу саперів Війська 
Польського, дислокованого в сусід-

ньому Венгожеві, звернувся чоло-
вік, який працював охоронцем. Він 
повідомив, що взимку 1944–1945 
року був свідком в’їзду на територію 
об’єкта № 31 німецьких  вантажівок, 
які були розвантажені всередині 
об’єкта.

«Транспорт перебував під на-
глядом, однак пост охоронця був 
розташований так далеко від місця 
розвантаження, що чоловік не зміг 
точно його визначити. Свідок ствер-
джує, що після розвантаження вміс-
ту вантажівок це місце було замуро-
ване», — додав Плебаньчік.

За його словами, на користь вер-
сії, що там захована Янтарна кімна-
та, свідчить причетність до історії 
гітлерівця Еріка Коха, гауляйтера 
Східної Пруссії. Саме він міг знати 
місце, де заховали скарб.

Бурштинова кімната (або Бурш-
тиновий кабінет) розміром 10,5 на 
11,5 метра була створена на початку 
XVIII століття на замовлення Фрі-
дріха I Гогенцоллерна. Вона мала 
прикрашати його кабінет в палаці 
Шарлоттенбург під Берліном. У 1716 
році під час візиту в Потсдам росій-
ський цар Петро I, який прийшов в 
захват від цього шедевра, отримав 
його в подарунок від сина Фрідрі-
ха I, Фрідріха Вільгельма, як доказ 
дружби і підтвердження укладеного 
альянсу.

Бурштинова кімната була ви-
ставлена в Літньому палаці, потім у 
Зимовому, а потім потрапила в Цар-
ське Село, де її розширили та поліп-
шили. У 1941 році гітлерівці вивезли 
Бурштинову кімнату в замок у Кеніг-
сберзі. А 9 квітня 1945 року Червона 
Армія захопила королівську форте-
цю, однак скарбів так і не знайшли.
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Естонія незабаром 
передасть Україні меч 
епохи вікінгів
Про це розповів посол України в Таллінні 
Віктор Крижанівський. Узимку співробітники 
Податково-митного департаменту Естонії в 
ході огляду виявили у водія — громадянина 
Білорусі — меч, якому близько тисячі років, 
а на аукціонах за нього можна виручити 
не менше 17 000 євро. Було встановлено 
українське походження меча.

12-річна дівчинка втекла з полону «ІДІЛ», 
приспавши бойовиків

У 2016 році на 2 млн 
«чорнобильців» виділили 
майже 2 млрд гривень
У 2016 році на соціальний захист 1 961 904 
осіб, постраждалих в результаті аварії на 
ЧАЕС, виділили 1,92 млрд гривень. Найбільше 
постраждалих у Київській — близько 
638 тисяч людей, Рівненській — близько 
346 тисяч, Житомирській — 265 тисяч, 
Волинській — 140 тисяч та Черкаській 
областях — 111 тисяч. 

У Польщі знайшли ймовірне 
місце знаходження Бурштинової 
кімнати

У США мати залоскотала свою дитину до 
смерті

На Волині вперше відбулися випробування мисливських собак 
рангу САСТ по кров’яному сліду

Індієць відрізав руки підліткові, який два 
роки тому зґвалтував його семимісячну 
дочку

Бойовики «Ісламської Держави» 
насильно утримують безліч жі-

нок і дівчаток у сексуальному раб-
стві, практикуючи кари за відмову 
та вбиваючи їхні сім’ї. Вирватися з 
цього рабства дуже складно.

Одній із 12-річних дівчаток та 
її 17-річній родичці вдалося по-
збутися важкої долі та вдало схо-
ватися, діставшись до кордону. 
Втеча не була спонтанною, дівчата 
все заздалегідь спланували і, зі-
славшись на безсоння, отримали 

трохи снодійного, яким згодом і 
обпоїли свого сторожа.

План був дуже ризикованим, 
однак доля дівчат виявилася щас-
ливою, вони змогли дістатися з 
Іраку до курдської території та 
потім повернутися в свою сім’ю, 
надавши справі розголосу. У поло-
ні дівчата пробули чотири місяці. 
Зараз, згідно з висновком лікарів, 
їхньому здоров’ю нічого не загро-
жує. 

Мешканка американського 
штату Огайо Тріна Вільямс 

постане перед судом за злочин, 
скоєний проти власної дитини.

Її трирічна дочка померла від 
асфіксії. Виявилося, що до такого 
стану дитину довела її мати — вона 
гралася з дівчинкою і лоскотала її, 
після чого та перестала дихати. 
Мати одразу ж зателефонувала до 
швидкої допомоги, однак врятува-
ти дитину не вдалося. За словами 
експертів, у результаті лоскоту в 
дитини зупинилося серце.

Уже на допиті жінка ствер-
джувала, що вона просто гралася 
з дитиною, і не зрозуміла, чому ді-
вчинка, яка до цього голосно смі-
ялася, перестала рухатися. Однак 
поліцейські не вірять її словам і 
вважають це ненавмисним убив-

ством. Жінка ж свою провину не 
визнає та наполягає на звільненні.

Як каже начальник поліції 
Геральд Ватсон, у дівчинки були 
виявлені синці по всьому тілу. 
Мати ж стверджує, що ці синці 
з’явилися від лоскоту.

Зараз Тріна Вільямс, у якої є 
ще шестеро дітей, перебуває під 
вартою без можливості внесення 
застави. Обвинувачена може від-
правитися у в’язницю на десять 
років. Відомо, що її діти були пере-
дані службі з захисту дітей.

Тим часом фахівці попереджа-
ють батьків про те, що інтенсив-
ний лоскіт не настільки нешкід-
ливий, як це прийнято вважати, 
— він може викликати асфіксію в 
дітей, молодших 7 років.

Минулої неділі вперше на Волині 
відбулися Всеукраїнські випро-
бування мисливських собак рангу 
САСТ по кров’яному сліду. Їхнім 
організатором виступила обласна 
організація ФМСУ. Судити змагання 
з м. Гадяча Полтавської області при-
їхав рефері національної категорії 
Анатолій Дементій.

— Згідно з правилами, за 12 
годин до початку змагань прокла-
дається 400-метровий кров’яний 
слід, — каже голова ВО ФМСУ Ігор 
Жмурко. — По ньому «чотирилапі 
мисливці» і мають вивести до дикої 
свині, яка, за змагальною легендою, 
після невдалого пострілу мисливця 
зуміла зникнути з місця полювання.

Для Всеукраїнських випробу-
вань вибрали лісове урочище непо-
далік Шацька в районі колишнього 
цегельного заводу обабіч об’їзної 
траси на Світязь. Після жеребку-
вання першою на чотиристаметрів-
ку вийшла західносибірська лайка 
ковельчанина Романа Цешинського. 
Господар не сумнівався в можли-
востях своєї Vejy, яка стала улюбле-
ницею мисливського товариства та 
живою легендою всіх полювань.

Та, щоб здобути диплом І ступе-
ня, собака має виступити без повід-
ка — взяти слід, самостійно знайти 
здобич і… «доповісти» господареві 
про трофей голосом або ж, повер-
нувшись до мисливця, повідомити 
про це в будь-який інший спосіб. І 
суддя наперед хоче знати, як пово-
дитиметься чотирилапий помічник: 
гавкатиме чи прибіжить «кликати» 
до здобичі? На повідку ж, поряд із 
господарем, можна заробити лише 
диплом не вище ІІ ступеня. Такі пра-
вила. Забігаючи наперед, скажу, що 
пускати самих собак ніхто з учас-

ників не зважився. Але й на повідку 
знайти слід, прокладений 12 годин 
тому, виявилося непросто.

Старт. Veja бере слід. Суддя, за 
лише йому відомими помітками, ба-
чить і помилки, і правильні рішення 
чотирилапої полювальниці. Госпо-
дар же, навпаки, не знаючи про по-
таємні суддівські підказки, може 
лише зашкодити своєю непрофесій-
ною поведінкою пошуку. З асфаль-
тівки видно, що після десятка-дру-
гого метрів західносибірська лайка 
збивається зі сліду… Виходить, пе-
рехвалив її власник… За сорок хви-
лин вона все ж виходить до трофею, 
але зовсім байдужа до знахідки…

Для кожної собаки слід прокла-
дався новою місциною… З минуло-
го вечора там ніхто не ходив, тож, за 
вимогами випробувань, досвідченій 
собаці «почути» запах дзіка не скла-
де труднощів. На ділі виявилося по-
іншому. Багато собак, взявши слід, 
невдовзі його втрачали, знаходили 
та знову збивалися з правильного 
курсу.

У цих випробуваннях брали 
участь ягдтер’єри, лайка та бігль… 
Остання Terra Odtrochtabiel луча-
нина Антона Демчука була єдиною 
собакою, що на весь ліс голосним 
погавкуванням сповістила про зна-
йденого кабана. До речі, його в цих 
випробуваннях символізувала шку-
ра справжньої дикої свині, яку утри-
мував у своєму господарстві голова 
ВО ФМСУ.

У середньому кожному собаці 
на цю «чотиристаметрівку» знадо-
билося від 20 до 40 хв. Погода, як 
підсумував суддя, цьому сприяла. 
Учасників до того ж дуже пораду-
вала мальовнича поліська природа 
— сосновий ліс із домішками беріз, 
а ще пишне цвітіння диких груш, 

черемхи, терену. Додало харизми і 
вишукане мисливське товариство з 
усієї України.

У підсумку перемогу здобув 
ягдтер’єр Олексія Адамського з м. 
Бучі Київської області, друге місце 
зайняв ягдтер’єр Ena Vapec киянина 
Сергія Лагути, третє виборов бігль 
Terra Odtrochtabiel лучанина Антона 
Демчука.

Організатори й учасники визна-
ли, що нюхові та слідопитські зді-
бності собак залежать від якісного 
навчання та постійних тренувань. 

Сергій ЦЮРИЦЬ

19 квітня в околицях міста Бха-
тінда, що в індійському шта-

ті Пенджаб, 25-річний чоловік вла-
штував самосуд, розправившись із 
підлітком, який зґвалтував його 
семимісячну дочку два роки тому.

Як з’ясувалося, на 19 квітня 
було призначено засідання суду, 
на якому має розглядатися справа 
про зґвалтування, проте його від-
клали. У той день батько постраж-
далої запропонував підозрюва-
ному підвезти його на мотоциклі. 
Але додому він підлітка не відвіз. 
Розгніваний батько постраждалої 
дівчинки не став чекати вироку 
суду, а прив’язав свого кривдника 
до дерева та побив його. А потім 
відсік йому обидві руки. Покаліче-
ний хлопець був залишений ним у 
селі Джумбан.

Почувши крики нещасного, 

місцеві жителі прийшли йому на 
допомогу, завдяки чому сімнад-
цятирічний підліток вижив. За 
словами лікарів, зараз його стан 
стабільний.

Правоохоронці поки не уточ-
нюють, яке покарання може поне-
сти батько зґвалтованої дівчинки. 
Відомо, що чоловік і підліток були 
односельцями. Вони проживали в 
селі Котли-Аблу округу Муктсар.

Варто відзначити, що останнім 
часом в Індії ведеться боротьба зі 
злочинами, скоєними на сексу-
альному ґрунті. Так, у цій країні 
був прийнятий закон про смертну 
кару для ґвалтівників. Однак ж це 
не рятує націю — кількість злочи-
нів проти жінок і дітей продовжує 
зростати в середньому на 10 тисяч 
випадків у рік.

У Чорнобильській зоні — 16 тисяч 
гектарів вигорілого лісу

У 30-кілометровій зоні відчу-
ження Чорнобильської атом-

ної електростанції знаходиться 
16 тисяч гектарів вигорілого лісу. 
Про це в ефірі «Громадського» 
розповів міністр екології та при-
родних ресурсів Остап Семерак. 
«Існує так званий «ліс, який го-
рів». І такого лісу аж 16 тисяч 
гектарів. Це величезна проблема. 
Цей ліс є найбільш ураженим для 

майбутніх пожеж, тому ми пови-
нні з цією проблемою впоратися», 
— сказав міністр. За його словами, 
вигорілий ліс «потрібно зрізати й 
утилізувати». Також Семерак пові-
домив, що зараз українська влада 
фактично не контролює незакон-
ну вирубку лісу в зоні відчуження: 
«Розмір нелегальної вирубки лісу 
ніхто не може точно оцінити». 


