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За хабар 
затримали 
чиновника 
управління 
ветеринарної 
медицини

Правоохоронці 
повернули у храми 
викрадені ікони

Університети можуть самі заробляти на 
себе гроші

Прокуратура захистила пенсіонерку від нечесних дій кредиторів

Як інформує СЗГ УМВС Укра-
їни у Волинській області, 

головний спеціаліст управління 
ветеринарної медицини в одно-
му з районів вимагав 3 тисячі 
гривень від директора приват-
ного підприємства за видачу по-
зитивного висновку про прове-
дення ветеринарно-санітарного 
обстеження приміщення для від-
годівлі вирощування свійських 
тварин. 

Правоохоронці кваліфіку-
вали його дії як одержання ха-
бара. У ході проведення огляду 
місця події працівники міліції 
вилучили у посадовця 5,5 тисячі 
гривень та документи, які під-
тверджують його злочинну ді-
яльність. 

Начальник УМВС України у 
Волинській області Олек-

сандр Терещук разом із настоя-
телем Свято-Георгіївського хра-
му, зведеного на честь загиблих 
працівників міліції, отцем Олек-
сандром повернули прихожанам 
трьох храмів області святині, ко-
трі у них викрали зловмисники. 

До складу злочинної групи 
входили четверо осіб: організа-
тор, його громадянська дружи-
на, водій та чоловік, що скупо-
вував крадене майно. Нині вони 
підозрюються у викраденні біль-
ше чотирьох десятків образів із 
церков по всій Україні. 

Після проведення мисте-
цтвознавчої експертизи право-
охоронці прийняли рішення по-
вернути парафіям святі образи 
та Євангеліє, викрадені на тери-
торії Волині.

У Східноєвропейському націо-
нальному університеті імені 

Лесі Українки минулого тижня 
відбулась Міжнародна наукова 
конференція «Науковий парк та 
інноваційна інфраструктура уні-
верситету як основа розвитку 
освіти та науки». На конференцію 
завітало 63 делегації українських 
ВНЗ на чолі з ректорами, керів-
ники органів державної та міс-
цевої влади, підприємств різних 
галузей економіки, представники 
бізнес-структур і партнери Леси-
ного вишу з-за кордону — Італії, 
Польщі, Німеччини, Великої Бри-
танії. Також  у заході брав участь 
перший заступник міністра освіти 
і науки України Євген Суліма.

Ректор СНУ Ігор Коцан у своє-
му виступі зазначив, що виші самі 

можуть заробляти на себе гроші. 
Серед напрямків — організа-

ція наукових центрів (біотехно-
логій; здоров’я нації); відкриття 
наукових лабораторій; створення 
наукового парку, зокрема зведен-
ня студентського містечка з на-
вчальними корпусами, науковими 
лабораторіями та центрами, спор-
тивними і культурно-дозвіллєви-
ми комплексами, гуртожитками та 
багатоквартирним будинком для 
викладачів на 8,1 га землі в центрі 
міста.

Ще одним напрямом є ство-
рення ботанічного саду з фарма-
цевтичним нахилом, тобто на во-
линській землі вирощуватимуть 
лікарські рослини, які в Європі 
будуть використовувати в фарма-
цевтичній промисловості. 

Лиш завдяки втручанню прокура-
тури вдалося захиститися від дій 

нечесних підприємців жительці села 
Бережанка Горохівського району.

Як повідомили у прес-службі 
прокуратури області, через скрутне 
матеріальне становище пенсіонерка, 
яка проживає з чоловіком-інвалі-
дом, у липні 2012 року наважилася 
укласти кредитний договір задля 

отримання «безвідсоткової позики у 
групі» із ТзОВ «Аваль Інвест». 

Відповідно до умов учасни-
ка програми «Перший Страховий 
Банк», жіночка сплатила на рахунок 
«Аваль Інвесту» вступний платіж 
у розмірі 1400 грн та ще 390 грн — 
платіж до фонду учасників.

Звісно, бажаної позики — 20 ти-
сяч гривень, пенсіонерка не отрима-
ла. Договір, укладений нею з «Аваль 
Інвестом», містив пункти про те, що 
учасники програми повинні щомі-
сячно сплачувати товариству кошти, 
ТзОВ же розподіляє їх на власний 
розсуд.

Право на отримання безвідсо-
ткової позики мали лиш ті учасни-
ки системи, які зробили найбільшу 
кількість загальних платежів. Та й то 
— невідомо, у який термін. 

Жодної відповідальності ТзОВ 
«Аваль Інвест» за невиконання умов 

договору у документі передбачено 
не було. Як не було і будь-яких га-
рантій отримання учасником безвід-
соткової позики навіть у разі повної 
оплати всіх загальних внесків. Зро-
зумівши, що з нею вчинили нечесно, 
жінка припинила платити внески 
«Аваль Інвесту». І це товариство 
подало на неї в суд за невиконання 
умов договору.

На захист пенсіонерки стала 
прокуратура. Адже жінка через вік, 
стан здоров’я та скрутне матеріаль-
не становище не могла самостійно 
захистити свої права. Суд повністю 
задовольнив позов прокурора Горо-
хівського району і ухвалив рішення 
про визнання недійсним договору, 
укладеного пенсіонеркою з ТзОВ 
«Аваль Інвест», та стягнення з то-
вариства грошових коштів у розмірі 
1790 грн, які жінка сплатила за цим 
договором. 

Цьогоріч у зоопарку всі будуть ситі

Готуй сани влітку — каже народ-
на приказка, отож у Луцькому 
зоопарку, прислухаючись до неї, 
ще з серпня розпочали підготовку 
до морозів. Тут активно наводять 
лад у будиночках та вольєрах для 
тварин, встановлюють обігрівачі, 
запасаються харчами. 

Як розповіла директор Луцького 
зоопарку Людмила Денисенко, най-
більш насторожують прогнози си-
ноптиків, які обіцяють, що зима буде 
дуже холодною. Зважаючи на це, під-
готовку до морозної пори розпочали 
ще з кінця серпня. Пані Людмила за-
певняє, аби навести лад у зоопарку, 
до роботи взялися усі 18 працівників, 
не звертаючи уваги яка в кого посада.  
Нині для них головне завдання  —  
підготувати до зимівлі вольєри.

— Частина тварин зимуватиме 
на території зоопарку в своїх вольє-
рах, тож нині працюємо над підго-
товкою їхніх будиночків, адже десь 
треба запінити щілинки, десь щось 
підбити, перевірити, чи не протікає 
дах, подумати чим завісити вхід, аби 
не задувало снігом. Для диких каба-
нів потрохи згрібаємо листя з усієї 
території зоопарку, і вони вже мос-
тять собі купки для спання, — роз-
повіла Людмила Петрівна.

Теплолюбних тваринок в зо-
опарку гріють електрообігрівачами 
— тут це єдиний вид подачі тепла. 
Так, калорифери є у левів, але якщо 
будуть сильні морози, то парочку 
взагалі зведуть в один вольєр, аби 
гріли одне одного. Усіх птахів забе-
руть із літніх вольєрів та ставка у 
хліви, де якраз киплять роботи по 
встановленню обігрівачів. Обіцяють 
дати тепло і в будиночки дикобразів, 
зараз до них підводять лінію елек-
тропередач. Раніше ж цих тварин 

мусили переносити на зиму в хліви. 
Ще частину звірів відвезуть у 

підсобне господарство зоопарку по-
близу села Промінь. Там тваринки 
житимуть у приміщеннях колиш-
ньої ферми.

Людмила Денисенко зауважує, 
що цього року потрібно налашту-
ватись не лише на холодну зиму, а 
й продумати куди дівати сніг, аби 
зоопарк менше страждав від підто-
плень.

Наступний складник підготовки 
— заготівля кормів. Звірів почина-
ють догодовувати кормами з серед-
ини вересня, оскільки трава стає 
недостатньо поживною. Тож запаса-
тись їжею потрібно аж на 7 місяців. 
Так, картоплі на цей час необхідно 
близько 90 тонн, а кормового буряка 
— як мінімум 7 тонн. 

— Вже почали завозити корми. 
Закупили вдосталь зернових, по-
трохи підвозимо картоплю,  буряк, 
моркву. На своєму підсобному гос-
подарстві цього року сіяли траву, 
тож  тепер маємо 1300 тюків сіна. 
Потрохи на території звіринцю роз-
чищаємо закинуті приміщення і 
привозимо харчі сюди, бо взимку 
це дуже проблематично. А от овочі 
не можемо одразу всі завезти, бо тут 
вони змерзнуть, тож зберігаємо їх 
на підсобному господарстві, — каже 
очільниця зоопарку.

Людмила Денисенко зазначає, 
що звіринець співпрацює з різними 
фермерськими господарствами та 
зернопереробними підприємства-
ми, тож якщо раптом запасів не ви-
стачить, завжди є де їх поповнити. 
Тим паче, підприємці можуть дати 
продукцію у борг.

Нині звірів годують тричі на 
день, а зимою їжу тваринкам подава-
тимуть 4-5 разів. Найбільші апетити 

у ведмедів, четверо дорослих та двоє 
малих клишоногих лише за одне 
годування споживають чотири від-
ра каші з м’ясом чи варенням, крім 
цього, ласують ще овочами, фрукта-
ми та хлібобулочними виробами. 

Гроші на харчування зоопарк 
заробляє самостійно. Так, цього-
річ за продаж вхідних квитків уже 
отримали більше 300 тисяч гривень, 
частину цієї суми віддали на пога-
шення попередніх заборгованостей. 
З міської казни в 2013 році звірин-
цю виділили 680 тисяч гривень, що 
менше як минулого року. Ці кошти 
йдуть на виплату зарплати, оплату 
електроенергії та інші господарські 
питання. Чимало грошей зоопарку 
доводиться виділяти на транспортні 
послуги.  Своєї автівки немає, а один 
виїзд найманої обходиться у 150 

гривень. При цьому лише харчі по-
трібно привозити двічі на тиждень.

Уже кілька років йде мова про 
реконструкцію звіринцю за гроші 
європейського проекту. Тепер до 
цього питання підійшли якнай-
ближче. Уже на тендері навіть ви-
значили й фірму,  яка цим займеть-
ся — ПАТ «Луцьксантехмонтаж 
№536». Загалом оновлення потягне 
на 22 мільйони гривень, більше 15 
мільйонів  з яких Луцьк отримає від 
Єврокомісії у рамках проекту з роз-
витку транскордонного природного 
туризму.

Коли саме розпочнеться онов-
лення, поки ніхто не каже, директор 
зоопарку зазначає, що вони готові в 
будь-який момент. Самі теж не си-
дять склавши руки — почали наво-
дити лад із освітлення території. 

— В рамках реконструкції укрі-
плять територію зоопарку від під-
топлень, зроблять нову огорожу, 
облаштують під’їзну дорогу до під-
собних приміщень, оновлять троту-
ари, модернізують і вхід в зоопарк. 
Також заплановані й два великі 
об’єкти — реконструкція ведмежо-
го та лев’ячого містечка. Ведмеже 
розширять. Воно буде поділене на 
дві сім’ї: одна розташується на 800 
квадратних метрах, іншій дістанеть-
ся  600 квадратів. Для левів зроблять 
експозиційну кімнату на зимовий 
період, тож відвідувачі зможуть спо-
стерігати за тваринами через скло, 
- розповідає Людмила Денисенко. - 
Крім цього, в кожному містечку зро-
блять кімнату для приготування їжі 
тваринам та приміщення для їх пе-
регону на час прибирання вольєру.

Керівник проекту Василь Бай-
цим надав інформацію, згідно якої 
кінцева реалізація проекту передба-
чена у квітні 2015 року, в той час як 
самі будівельні роботи мають бути 
завершені до кінця 2014 року.

Ольга УРИНА

П’яним за кермом планують 
збільшити штрафи
Верховна Рада зареєструвала законопроект, яким 
передбачено посилення відповідальності п’яним за 
кермом. Так, штрафи для водіїв, які попалися вперше, 
хочуть збільшити до 6800-7650 грн (зараз 2550-3400) 
або позбавити водійських прав на строк до трьох-
чотирьох років (зараз — від одного до двох). Покарання 
при повторному порушенні — штраф 8500-11900 грн 
або позбавлення прав на 4-5 років з вилученням авто. 
Також може бути і адмінарешт на строк від 10 до 15 діб з 
вилученням авто. 

Гастролер зі Львова обкрадав 
гуртожитки
У Тернополі затримано 26-річного гастролера зі Львова, 
який обкрадав кімнати у студентських гуртожитках. 
Чоловік уже двічі судимий. З’ясувалося, за два дні, 
коли львів’янин з’являвся у Тернополі, сталося шість 
крадіжок, до яких він був причетним. Збитки від відвідин 
непроханого гостя вимірювалися тисячами гривень, 
адже техніка, яку викрадав, вартує недешево. Вдалося 
довести причетність підозрюваного до викрадення 
восьми ноутбуків та двох фотоапаратів. Загалом, сума 
збитків сягає майже тридцять тисяч гривень.

34%
стільки становить у всьому світі 
рівень зайнятості для чоловіків, 
для жінок він — 18%. Таким чином, 
згідно з дослідженням Gallup, 
чоловіки перевершують жінок за 
високим рівнем зарплат в два рази. 


