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На Волині тридцятирічна жін-
ка вбила щойно народженого 

малюка, а потім поїхала зі старшим 
сином у гості до сестри. Якби не до-
питливі сільські жіночки, про дітов-
бивство, найпевніше, так ніхто б і не 
дізнався. Вони першими запідозри-
ли недобре, бо жінка ходила вагіт-
ною, а потім живіт пропав.

У міліції підозрювана все запе-
речувала. І тільки коли їй запропо-

нували медичний огляд, зізналась у 
скоєному. Народжувала вдома само-
тужки, розповіла жінка. Синові вона 
дала життя лише на 15 хвилин, а по-
тім задушила. Тіло дитини загорнула 
в мішок і сховала у хліві серед непо-
требу: хотіла закопати у саду, щойно 
розмерзнеться земля. Дитина наро-
дилася доношеною, здоровою, жит-
тєздатною, живою, — кажуть слідчі.

Жінка твердить, що цієї дитини 

вона не хотіла. І поки чоловік був на 
заробітках у Росії, народила та вбила 
сина.

Слідство з’ясувало, що і першо-
го свого сина, народженого у шлюбі, 
підозрювана також не хотіла. Плану-
вала залишити у пологовому будин-
ку. Та родичі настояли, щоб мама за-
брала дитину. Суд наполягатиме на 
позбавленні волі для матері-вбивці 
щонайменше на п’ять років. 
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БРАКОНЬЄРСТВО 

Хоч як дивно, хазяїна завжди 
важче вчити, ніж його собаку

Давно відомо, що собака — друг 
людини, свого роду її захисник і 
помічник. Але чи стане він таким, 
залежить від того, як господар 
тварину виховає. Навчити простим 
командам типу «дай лапу, Бобик» 
можна, якщо дуже вже постаратися, 
навіть будь-яку безпородну дво-
рняжку. А примусити її виконувати 
серйозні речі на кшталт «шукати», 
«охороняти» — непросто: тут по-
трібне спеціальне дресирування. 
Саме цим вже десять років про-
фесійно займається лучанин Роман 
Трофимчук. Він погодився розпові-
сти «Відомостям» про всі труднощі 
й особливості такої незвичної про-
фесії, як кінолог-дресирувальник. 

Роман є членом Кінологічної 
спілки України, кілька років тому 
займався у клубі службового со-
баківництва (був такий у Луцьку 
при ДОСАФ). З клубу керівник на-
правив його на навчання до школи 
інструкторів та дресирувальників 
у Дніпропетровськ. Там Роман удо-
сконалював свої знання та навики 
два роки. Тепер він — дипломований 
професійний дресирувальник. Каже, 
ця школа багато чому навчила, вза-
галі змінила підхід до дресури. Якщо 
раніше застосовували такі методи, 
коли собаку силоміць змушували 
виконувати команду, то тепер усе 
побудоване на грі та заохоченні.

— Весь процес дресирування — 
концентрація погляду, — пояснює 
Роман. — Щойно пес глянув тобі в 
очі, відразу даєш йому лакомство — 
приміром, шматочок м’яса, доводиш 
таким чином до того, що собака по-
чинає дивитися лише на свого хазя-
їна, якщо він є поруч, а не на інших 
собак, котів, людей.

— Тобто шлях до довіри пса ле-
жить через його шлунок? — жар-
тую.

— Саме так, — відповідає кіно-
лог. — Має бути заохочення м’ясом 
або грою, м’ячиком. Тоді собака 
жвава і хоче працювати. В жодному 
разі — совання на мотузці, електро-
нашийник чи щось подібне. Пес, 
звичайно, виконуватиме команди, 
але мляво і від страху, або й узагалі 
відмовиться. Але при новій методиці 
також є своє покарання, яке полягає 
в тому, щоб собаку не заохочувати. 
Приміром, при команді «місце» вона 
зайняла відповідну позицію, але по-
винна в ній перебувати, доки госпо-
дар не дозволить підвестися. Одначе 
пес раніше встав, підходить до мене, 
а я відвертаюся й ігнорую його, за-
мість того, щоб давати ласощі. Так 
тварина зрозуміє, що провинилася. 
Дресирувальників є багато, — про-
довжує, — але толкових мало, часто 
вони просто «вбивають» собак.

— ?
— Я маю на увазі психологіч-

но, — пояснює, — зроблять так, що 
собака боятиметься вилізти з-під 
столу, проте зараз не хочу називати  
прізвищ цих «фахівців». До них і так 
люди вже не звертаються, а Бог ка-
рає за такі речі.

У Романа ж завжди роботи ви-
стачає, допомагають йому колеги. 
Інколи вони працюють на виїзді, 

але частіше хазяї привозять своїх 
чотирилапих друзів до них. Роман 
забирає тварину або додому, або у 
розплідник, що розміщений у райо-
ні ДПЗ, оскільки там є більше вольє-
рів. Сьогодні вдома у нього живе 11 
собак: шість своїх, а решта — чужі. 
Дресирування займає від одного мі-
сяця до року, залежно від того, чому 
вчити песика. Наприклад, аби соба-
ка навчився стерегти дім, достатньо 
два місяці, а дресура, що складаєть-
ся з трьох розділів — слідова робота, 
слухняність і захист — потребує до 
року часу. Нещодавно Роман почав 
займатися дресируванням мислив-
ських собак. На запитання, яка по-
рода є найрозумнішою, кінолог від-
повів, що в кожній породі є розумні 
та нерозумні собаки.

— Найпростіше мені працювати 
з собакою, яка має вроджений ін-
стинкт здобичі, — розповідає кіно-
лог. — Аби перевірити, наскільки він 
розвинутий, треба кинути м’яч чи 
інший предмет: щеня має бути у них 
зацікавлене.

А ще, за його словами, собака по-
винна бути соціалізованою, тобто з 
нею треба гуляти всюди, щоб вона 
не боялася транспорту, натовпу лю-
дей тощо.

Та, зізнається Роман, хоч як див-
но, найважче вчити хазяїна твари-
ни: 

— Приїжджають люди через два 
місяці по собаку, і я їм розповідаю, 
як давати команди, пояснюю до-
кладно, як робив це я. За практику 
було два-три господарі взагалі «ну-
льових» — собака слухає, а хазяїн 
не може зрозуміти. Забирають пса, а 

потім постійно дзвонять — то те, то 
інше у них не виходить. Є такі хазяї, 
які думають, що гроші заплатили, 
значить, усе буде нормально, але так 
не буває, треба й самому докладати 
зусиль. Хоча є й дуже здібні, що схо-
плюють усе на льоту. Можна собаку 
у нас не лишати, а приходити разом 
з нею на курси, де навчаємо навикам 
дресури. Це дешевше й краще, бо пес 
не переживає стресу, коли з ним за-
ймається чужа людина.

Як виявилося, господарі бува-
ють не лише нетямущими, а й без-
відповідальними. Так, один чоловік 
відмовився від пса, і тепер той живе 
у Романа вдома. Дорослий породис-
тий ротвейлер. Його хазяїн віддав 
на дресуру, потім виїхав за кордон і 
сказав, що Роман може пса залиши-
ти собі.

— А він мені навіщо? — обурю-
ється кінолог. — Це не моя собака, не 
моя порода. 

— Ротвейлер не злий?
— Він своєрідний, — відповідає 

Роман, — наприклад, маму мою не 
признає, та це зрозуміло, бо вона 
його не годує і біля нього не ходить. 
А от син доглядає за ним, то його 
знає, одначе, бувало, забере у нього 
тапок і не віддає. 

— А ваша улюблена порода яка?
— Німецька вівчарка. 
Були й неприємні моменти у ро-

боті з чотирилапими. Одного разу 
пес так вкусив Романа, що довелося 
робити операцію. А ще якось під час 
дресирування лопнув повідок і кара-
бін вдарив просто в око. Тоді три дні 
на нього не бачив, але, слава Богу, 
все обійшлося. 

На запитання, як вдома свого 
чотирилапого друга навчити вико-
нувати, скажімо, команду «лежати», 
кінолог пояснив: 

— Собака повинна бути напівго-
лодною. Ви берете шматочок м’яса, 
даєте їй понюхати і поступово руку 
тягнете до землі та кладете. Пес, звіс-
но, нагинається і тільки тоді, коли 
займе правильне положення, віддає-
те лакомство. І так кілька разів.  

— Ви, певно, дуже любите собак? 
— запитую.

— Ні,  я їх поважаю, — відпові-
дає Роман.

Людмила ШИШКО

ВБИВСТВО 

АВАРІЯ 

42,3
стільки відсотків опитаних 
Інститутом Горшеніна українців 
планують повністю оплачувати 
рахунки за електроенергію 
після підвищення тарифів. 

Прикордонники вилучили у 
лучанина 115 кг бджолиної 
перги
На кордоні з Польщею затримали незвичну контр-
абанду. В автомобілі «Фіат», яким повертався додому 
32-річний лучанин, митники знайшли 115 кілограмів 
бджолиної перги. Речовина, яка є їжею для бджіл, а 
також використовується як косметичний засіб, була 
розфасована у 25 поліетиленових пакетів, які знахо-
дились у багажному відділенні транспортного засобу. 
Контрабанду вилучили та передали в митницю.

В аварії на Ковельщині 
загинув водій
21 січня на автодорозі Київ – Ковель – Ягодин у 
ДТП зіткнулися одразу три авто — ВАЗ, «Фіат» та 
«Ауді». ВАЗ, який рухався у напрямку Любомля, 
з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного 
руху, де зіткнувся з автомобілем «Фіат-Дукато». 
Коли автомобілі перебували на проїжджій частині, 
на них наїхав ще й легковик «Ауді А8», що рухався 
позаду «Фіата» на відстані близько 50 метрів. Вна-
слідок ДТП водій ВАЗа загинув на місці аварії. 

У Володимирі-Волинському 
п’яничка побила чоловіка до 
смерті

46-річна володимирчанка Ма-
рія Н. побила співмешканця, 

73-річного Павла О., який після 
отриманих побоїв пожив кілька 
днів і помер. 

Павло та Марія проживали ра-
зом близько року. Обоє полюбля-
ли випити, і частенько їхні п’янки 
переростали у сварки та бійки. 
Перед Різдвом пара була в гостях, 
там добряче випили, а коли повер-
талися додому, зчинилася чергова 
суперечка. Входячи до під’їзду, 
співмешканці почали штовхатися, 
чоловік упав і вдарився головою 
об цементні східці. Потім жінка за-
вдала йому ще кількох ударів. Чо-
ловіку стало зле, але підвестися та 
увійти до квартири йому вдалось. 
Наступного дня він скаржився на 

погане самопочуття, яке тривало 
ще два дні. Коли йому зовсім по-
гіршало, Марія викликала швид-
ку, котра, на жаль, уже нічого не 
змогла вдіяти. Було встановлено, 
що причиною смерті стали саме 
заподіяні співмешканкою чис-
ленні тілесні ушкодження. Зі слів 
сусідів, 73-річний Павло О. був 
спокійною, ввічливою та доброю 
людиною. Єдиний недолік — це те, 
що полюбляв випити. Коли з ним 
почала жити Марія, то вони вже 
випивали разом і постійно свари-
лися. Причому ініціатором завжди 
була жінка. 

Сьогодні Марія Н. затримана 
та знаходиться в ізоляторі тим-
часового тримання Володимир-
Волинського міськвідділу міліції.

У волинських лісах вже піймали 
десяток браконьєрів

Два випадки браконьєрства ви-
явили у цьому році праців-

ники ДП «МГ «Старовижівське». 
Зокрема впіймали «на гарячому» 
мешканця села Хотівель, який 
підстрелив козулю. Полювати на 
цих тварин зараз суворо заборо-
нено, тому мисливець заявив, що 
помилився. Мовляв, полював на 
лисиць, почув у гущавині шарудін-
ня й подумав, що це одна з них. У 
чоловіка вилучили дві мисливські 
рушниці, а за «помилку» його че-
кають штрафні санкції.

МГ «Старовижівське», зокре-
ма обхід №7 Сьомаківського ліс-
ництва, славиться дичиною. Тому 
охочих поживитися дармовим 
м’ясом тут не бракує. На початку 
січня єгері виявили сімох брако-
ньєрів, жителів села Смідин, які 
вполювали дикого кабана.

За повідомленням прес-служби 
обласного управління лісового і 
мисливського господарства, мате-
ріали за фактами браконьєрства 
направлено у Старовижівський 
райвідділ міліції. Триває слідство.

На Ківерцівщині ДТП — троє осіб 
у реанімації

Ввечері 20 січня на автодорозі 
Устилуг — Луцьк — Рівне по-

близу села Звірів Ківерцівського 
району трапилась аварія.

При зустрічному роз’їзді легко-
вого автомобіля марки «Лексус» і 

вантажного мікроавтобуса «Рено» 
відбулося їх зіткнення. Водій і ще 
двоє пасажирів «Лексуса» отрима-
ли численні травми, з якими були 
госпіталізовані до реанімаційно-
го відділення центральної лікарні  
Луцька. В автомобілі «Рено» пере-
бували водій і пасажир, які тілес-
них ушкоджень не зазнали.

Що стало причиною скоєння 
дорожньо-транспортної пригоди, 
поки невідомо. На момент ДТП 
були дуже несприятливі погодні 
умови (сильний снігопад, нали-
пання мокрого снігу, недостатня 
видимість), хоча проїжджа части-
на від снігу була очищена. Наразі 
триває слідство.

МИТНИЦЯ 

На Ягодині затримали майже п’ять 
тонн холодильників 

На автомобільному пункті про-
пуску через державний кордон 

«Ягодин» спеціалісти Державної 
екологічної інспекції у Волинській 
області не допустили ввезення на 
територію України холодильників 
загальною вагою 4914 т. Вантаж 
прямував сполученням Польща 
— Київ. Про це повідомляє прес-
служба Держекоінспекції.

Причиною затримання стала 
відсутність документів, які дають 
право на перевезення цього ванта-
жу через держкордон України.

Всього з початку 2010 року 

спеціалістами Державної екологіч-
ної інспекції у Волинській області 
було затримано 133 автомобілі, 
котрі транспортували з країн Єв-
ропи в Україну кондиціонери й 
установки для охолодження, ні-
кель, одяг б/в, антибіотики, пести-
циди, толуолендіізоціанат, шини 
б/в, ангідрид хромовий, продукти 
хімічного виробництва та інше без 
відповідних дозволів, висновків 
чи листів-роз’яснень Мінприроди 
України. Загальна вага затрима-
них автомобілів становить 753,1 
тонни.

... господарі бувають не 
лише нетямущими, а й 
безвідповідальними. Так, 
один чоловік відмовився 
від пса, і тепер той живе у 
Романа вдома. Дорослий 
породистий ротвейлер. 

ГОРЕ-МАТІР 

На Волині жінка задушила новонародженого сина

Каже кінолог-дресирувальник із Луцька Роман Трофимчук


