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КОРДОН 

Виставка собак у Луцьку зібрала 
650 чотирилапих конкурсантів

Німецькі та кавказькі вівчарки, 
французькі бульдоги й мальтійські 
болонки, лайки і ньюфаундленди, 
спанієлі та померанські шпіци, той-
тер’єри та добермани… Загалом 
майже вісімдесят порід чотири-
лапих друзів людини було пред-
ставлено на Міжнародній сертифі-
кованій виставці собак усіх порід 
рангу САС UA «Перлина Волині». Це 
пухнасто-хвостато-вухате дійство 
проходило 13 лютого в Луцьку, у 
спортивно-розважальному комп-
лексі «Адреналін Сіті». Особливо 
порадував цей конкурс краси (а 
інакше й не назвеш, адже песиків 
оцінювали винятково за зовнішнім 
виглядом) дітлахів, які снували між 
кудлатими учасниками, гладили, 
скубали, роздивлялися та фото-
графувалися з ними. Благо, що ви-
ставкові собаки зовсім неагресивні, 
спокійні. А, може, причина у стом-
леності від переїзду й очікування 
своєї черги вийти на ринг. 

— У Луцьку виставка собак від-
бувається третій раз, але такого ви-
сокого, міжнародного рівня — впер-
ше, — розповів організатор заходу, 
голова правління Волинської облас-
ної організації Кінологічної спілки 
України Федір Мазік. — Для участі 
зареєструвалися 650 господарів зі 
своїми підопічними з різних міст 
України, Польщі, Білорусі, Росії та 
Литви. Хочу наголосити, що до нас 
приїхали не просто породисті со-
баки з бездоганними родоводами, а 
елітні, найкращі з-поміж кращих. 

Не подумайте, що такий ажіотаж 
— заради якихось неймовірних при-
зових чи нагород. Зубасті переможці 
отримували звання, а їх власники-
наставники — свою частку слави та 
престижу в кінологічних колах.

— Виставка — титульна: пере-
можці отримують звання кандидата 
у чемпіони України з кожного рин-
гу породи, — пояснює Федір Мазік. 

— Кваліфікація суддів дуже висока, 
запрошені експерти міжнародного 
класу. Сьогодні вони судять у Луць-
ку, а завтра — у Польщі, Америці, 
інших країнах. 

Скептики скажуть, що тваринам 
ті виставки — до одного місця (тоб-
то не потрібні, як і п’ята лапа), що їм 
абсолютно байдужі титули, увага. 
Не погоджуся, оскільки на власні очі 
спостерігала, як гавкуни пишаються 
своїми успіхами, гордо демонстру-
ють свої здорові зуби та доглянуту 
шерсть.

Яскравий приклад того, що учас-
ники отримують задоволення від 
змагання з гідними суперниками, 
— бернський зенненхунд Ренат. Він 

приваблював багато поглядів. Але 
не тільки своїм хорошим настроєм, 
що виявлявся у грайливих підскоках 
навколо господарів і радісному під-
гавкуванні, а, швидше, схожістю на 
телезірку — Барона з російського се-
ріалу «Щасливі разом». Лише Ренат 
помітно крупніший за екранного зен-
ненхунда. Причина, як з’ясувалось, у 
статі — Барон насправді «баронеса», 
тобто «дівчинка». 

— «Хлопчики» швейцарської ві-
вчарки більші, товстіші. Ось нашому 
рік і чотири місяці, він ще не дорос-
лий, змагається у категорії юніорів, 
— розказує господиня Рената Євге-
нія Солдатова зі Слуцька Мінської 
області. — В Україні ми вперше. Про 
проведення цієї виставки дізнали-
ся через Інтернет, сконтактували з 
організаторами — і приїхали. Зараз 
Ренат — юний чемпіон Білорусі. По-
дорожувати вже звик. На початку бе-
резня поїдемо на виставку в Мінськ, 
а в кінці місяця — в Москву. 

Видно, що пес дуже любить своїх 
хазяїв. Постійно крутиться біля них, 
як мале щеня. А, може, просто хоче 
заслужити черговий шматочок сиру 
— його улюблені ласощі. 

Цікавлюся, чим харчується це 
чотирилапе втілення добродушнос-
ті. На вигляд у Ренатові півцентнера 
є точно. Відразу припускаю, що на 
день йому готують три десятилітро-
ві відра калорійного їдла.

— Ні, — заперечує господиня. 
— Легенький сніданок складається 
з півкіла сиру та пляшки кефіру, на 

обід — три жмені сухого корму, а на 
вечерю — шматок відвареної ялови-
чини. І все.

Перегодовувати собак понад їх 
потребу не можна. На цьому наголо-
шує Тетяна Хромінкова зі Славути 
(Хмельницька область), яка на ви-
ставку привезла двох чорних нью-
фаундлендів. 

— Реї дев’ять місяців, а Лючіку — 
сім (коштує такий цуцик від шести 
до 10 тисяч гривень). Вони ставали 
найкращими бейбіками (дітками) у 
Рівному, Вінниці, Львові, — розпові-
дає хмельничанка, поки її вихованці 
мирно посапують біля ніг. — Нюфи 
— важка порода, якщо не дотриму-
ватися раціону, можуть падати на 
ноги. Мої зараз мають по 45 кілогра-
мів, для дорослих оптимальна вага 
— 65 кг. У побуті дуже акуратні: самі 
себе вичісують і вилизують. Але пе-
ред виставками треба трохи навести 
марафет. Дуже люблять митися, час-
то купаємо їх у ванні.

До слова, ньюфаундлендів по-
простонародному називають водо-
лазами (хоча це неправильно, бо так 
можна називати лише різновид по-
роди, виведений у Росії). Серед усіх 
собак лише у нюфів є перетинки між 
пальцями. Для чого? Батьківщиною 
цієї породи вважається канадський 
острів Ньюфаундленд. Масивні пси 
з чималим жировим прошарком під 
густим хутром допомагали місцевим 
рибалкам витягати важкі сіті. Нюфи 
не тонуть, не мерзнуть, не бояться 

роботи. А ще вони — прекрасні м’які 
створіння з глибокими поглядами, 
сповненими ніжності та довіри. 

Йдемо далі й натикаємося на 
коричнево-персиковий вибух шер-
сті. Це чау-чау Мішаня з Києва.

— Мішаня — двадцятикратний 
чемпіон України, чемпіон п’яти кра-
їн — Росії, України, Румунії, Болгарії 
і Словенії, віце-чемпіон світу 2010 
року, — представляє свого красеня 
господар. — Йому подобається, коли 
його вичісують, любить «користу-
ватися» засобом для підвищення 
пухнастості. Сюди приїхали на мо-
новиставку породи — підтримати 
любителів чау-чау, оскільки змагати-
ся вже нема сенсу — все, що могли, 
завоювали. До речі, сьогодні його 
син Єрмак (чорний, вдався у маму), 
чемпіон України і Росії, обіграв тата 
на демонстрації монопороди.

За даними кінологів, у світі на-
лічується 780 порід собак, із них 
досить поширені 156. А трійку най-
популярніших порід складають ла-
брадори, золотисті ретривери та 
німецькі вівчарки. Та на виставці 
у Луцьку переможцем «the best in 
show», тобто найгарнішим з-поміж 
усіх порід, визнали представника 
кане корсо-італьяно (друга група 
«молоси-шнауцери-пінчери»). За 
родоводом симпатягу з Києва зва-
ти Джорджіо Вікторі Брінгер Фор 
Докторс Містері. Але, безперечно, 
власник має для нього коротшу «до-
машню» кличку.

Ольга ЮЗЕПЧУК

ЖАХ 

200
стільки доларів тепер коштує 
вартість авіаперельоту з 
України до Ізраїлю. Причина — 
відміна візового режиму між 
країнами. До цього квитки на 
літак вартували 800 доларів.

Луцькі прикордонники 
вилучили 300 ящиків цигарок
Прикордонники спільно з міліціянтами провели 
перевірку кількох мешканців Ковеля та Любомля, 
яких запідозрили у розповсюдженні підакцизних то-
варів. У результаті було вилучено 287 ящиків сигарет 
молдовського виробництва — «Флуераш», «Фокус», 
«Префект», білоруського виробництва — «Фест», 
«Мінськ», а також українського виробництва — «ЛМ», 
«Класік» і «Джін Лінг», можливо, контрафактних. 
Вартість вилученого товару буде встановлено після 
проведення експертизи.

У Рівному самогубця впала 
з мосту випадково
12 лютого в диспетчерську службу МНС Рівно-
го повідомили, що на мосту через річку Устя 
жінка хоче вчинити самогубство. За три хвилини 
прибули рятувальники. На опорі посеред мосту 
стояла 30-річна мешканка Рівненського району. 
Дві години співробітники МНС переконували її від-
мовитися від суїциду. Раптом жінка послизнулася, 
втратила рівновагу та полетіла у воду. Бійці МНС 
кинулися на порятунок, і вже за кілька секунд по-
терпіла на човні була доставлена на берег. 

Гість із Білорусі Ренат

На Любомльщині син убив матір, 
бо вона забрала у нього 12 гривень

9 лютого любомльські меди-
ки повідомили правоохорон-

ців про те, що до них доставлено 
41-річну жительку села Підгоро-
дне Валентину П. із численними 
травмами, які призвели до смерті. 
Як з’ясували правоохоронці, жінці 
вкоротив віку рідний син. 

Зі слів начальника слідчого від-
ділення Любомльського РВ УМВС 
України у Волинській області Во-
лодимира Грищука стало відомо, 
що мати з сином провадили не 
зовсім пристойний спосіб життя 
— систематично зловживали ал-
коголем. Причиною побиття по-
терпілої стали банальні… 12 гри-
вень. Виявляється, прокинувшись 

зранку, син не знайшов на столі 
залишених звечора грошей. Вирі-
шив, що мати їх забрала на черго-
ву порцію оковитої. Між рідними 
виник конфлікт, під час якого син 
заподіяв матері смертельні травми 
топорищем сокири.

За цим фактом порушено кри-
мінальну справу за ст.121 ч.2 (умис-
не тяжке тілесне ушкодження, що 
спричинило смерть потерпілого) 
Кримінального кодексу України, 
що передбачає позбавлення волі 
строком до десяти років.

Лікарі ж розповідають, що якби 
жінці вчасно була надана медична 
допомога, вона могла б вижити.

У вантажівці з гербіцидами везли 
33 ящики червоної ікри

Співробітники Луцького при-
кордонного загону спільно з 

митниками в міжнародному пунк-
ті пропуску «Ягодин» завадили 
незаконному ввезенню в Україну 

червоної ікри та харчових добавок. 
Контрабанду ховали у вантажному 
автомобілі. Водій транспортного 
засобу, наш співвітчизник, надав 
на контроль документи, згідно 
з якими він віз із Німеччини на 
адресу приватної фірми в Київ-
ській області гербіциди.

Володіючи оперативною ін-
формацією про можливу проти-
правну діяльність, прикордонники 
прийняли рішення про проведен-
ня поглибленої перевірки ванта-
жівки. У причепі оглядова група 
виявила, крім задекларованого 
товару, 33 ящики червоної ікри та 
118 ящиків білкових харчових до-
бавок для нарощування м’язової 
маси. Наразі триває експертна 
оцінка вилучених товарів, після 
якої буде визначена їх вартість.

ПРАВОВА ПІДТРИМКА 

На Волині ромам допомагатимуть 
отримати паспорти

За результатами дослідження 
Інституту соціології НАН вста-

новлено, що на території Украї-
ни близько 50% ромів не мають 
паспорта громадянина України, у 
значної частини немає й свідоцтва 
про народження. Не кращою є си-
туація на Волині.

За відсутності паспорта, сві-
доцтва про народження людина 
не може оформити будь-який до-
говір, купити хату чи квартиру, 
оформити соціальну допомогу, 
вступити до вищого навчального 
закладу та багато чого іншого.

Як виявилося, багато з ромів 
і не поспішають обзавестися хоча 
б якимись документами, проте є і 
такі, що хочуть бути повноправ-
ними членами суспільства.

З метою допомагати ромам Во-
лині отримувати ідентифікаційні 
документи (паспорт громадянина 
України, свідоцтво про народжен-
ня) в області почала діяти громад-
ська приймальня, в якій юристи 
безкоштовно надають консульта-
ції, допомагають оформлювати за-
яви.

Приймальню відкрито в рам-
ках проекту Волинської обласної 
громадської організації «Терне 
Рома» «Через правову допомогу — 
до соціальної справедливості» за 
фінансової допомоги Міжнарод-
ного фонду «Відродження».

Як зазначив керівник проекту 
Віктор Пенько, однією з причин 
відсутності у циган будь-яких до-
кументів є історично сформована 
замкнутість їхнього етносу. Мов-
ляв, саме через це роми самостій-
но бояться звертись у будь-які 
державні служби. Та лишатися без 
документів, на думку пана Віктора, 
теж не вихід. У такому разі ці люди 

в нашій державі ніхто, ними легко 
маніпулювати, втягуючи в афери, 
зокрема і з власністю.

Часто проблема отримання 
паспорта полягає ще й у тому, що в 
ромів відсутні необхідні для цього 
документи та довідки. Так, 19-ти-
річна циганка з села Прилуцьке-
Ківерцівського району й не проти 
отримати паспорт, але цього вона 
зробити не може, бо не має ні сві-
доцтва про народження, ні випис-
ки з пологового будинку. В ідеалі 
останню вона могла б узяти й нині, 
та в пологовому будинку, де вона 
народилася, згорів архів.

—Це дуже складна ситуація, 
— резюмує Віктор Панько. — Щоб 
отримати хоч якісь документи, що 
ідентифікуватимуть її особу, жінці 
потрібно шукати свідків свого на-
родження, звертатися до суду. Але 
хто буде це робити?

Як розповіла сама циганка, 
якби мала документи, то б могла 
розраховувати на соціальну допо-
могу від держави. Каже, що ці гро-
ші витратила б на операцію дитині, 
яка має дві вроджені вади. До сло-
ва, маля теж поки без документів, 
оскільки такі відсутні в мами.

9 лютого в приміщенні Цен-
тру реабілітації, соціального та 
юридичного захисту ромів Волині 
проведено комплексну консуль-
тацію з набуття ідентифікаційних 
документів для лідерів районних 
осередків «Терне Рома». Консуль-
тацію провела спеціаліст ГІРФО 
Інна Остапович. 

Присутнім був розданий до-
відник «Як отримати паспорт гро-
мадянина України та свідоцтво 
про народження», в якому все роз-
писано простою мовою. 

 Ольга УРИНА

Любителі купатися ньюфаундленди Рея і Лючік

Двадцятиразований чемпіон України Мішаня


