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на стільки відсотків зростуть 
зарплати нових працівників 
прокуратури. В Україні стар-
тував конкурс на заміщення 
посад прокурорів. Ресурс 
планують перерозподілити на 
працівників, які залишаться. 

У селі Головне Любомльсько-
го району 41-річний чоловік 

застрелив із мисливської руш-
ниці подругу дружини, а потім 
— себе. 

Про це повідомили в прес-
службі УМВС України у Волин-
ській області. 

На місці події правоохоронці 
виявили тіло жінки із вогнепаль-
ним пораненням живота, а в га-
ражі — тіло чоловіка. 

У ході досудового розсліду-
вання було встановлено, що під 
час сварки п’яний чоловік із за-
реєстрованої мисливської руш-
ниці ТОЗ-34 вистрілив у подругу 

дружини. Внаслідок вогнепаль-
ного поранення 64-річна жи-
телька Ковеля померла на місці 
події. 

Свідків події — дружину та 
тещу — зловмисник зачинив у 
будинку, а сам, замкнувшись у 
гаражі, вистрелив із рушниці 
собі в голову. 

Відомості про подію внесено 
в Єдиний реєстр досудових роз-
слідувань. 

Відкрито кримінальне прова-
дження за ст. 115 (умисне вбив-
ство) КК України. Триває розслі-
дування. 

Використовуючи «липову» до-
відку, волинянин незаконно 

отримав академічну стипендію у 
розмірі понад 27 000 гривень.

Аби отримати академічну 
стипендію, в листопаді 2012 року 
обвинувачений використав під-
роблений документ. Довідку про 
середню заробітну плату сприт-
ник надав працівнику відділу 
аспірантури та докторантури 
навчального закладу Луцька. 
Фальшивий документ підтвер-
джував те, що чоловік нібито 
працював у філії одного із під-
приємств та отримав заробітну 
плату. 

У результаті з листопада 
2012-го по квітень 2015 року во-
линянину було виплачено акаде-
мічну стипендію. Своїми діями 
чоловік спричинив державі шко-
ду на суму понад 27 000 тисяч 
гривень. 

Луцький міськрайонний суд 
затвердив угоду про визнання 
винуватості, яка була укладена 
між прокурором та обвинуваче-
ним. За її умовами, волинянина 
визнано винним у вчиненні зло-
чинів. Суд призначив чоловікові 
850 гривень штрафу. 

Луцька міська рада підписала 
угоду з Товариством Четверто-

го Червня (Республіка Польща) про 
співробітництво в рамках реалізації 
проекту «Нове зерно». 

«Тепер луцькі молоді фахівці 
матимуть змогу отримати практич-
ні навички, працюючи у Польщі, 
— заявив перший заступник Луць-
кого міського голови Тарас Яковлев 
у своєму вітальному слові. — Саме 
така співпраця наших міст допомо-
же Луцьку та й іншим українським 
містам швидше інтегруватись у єв-
ропейське суспільство». 

Загалом підписання угоди дасть 
можливість простажувати молодих 
лучан у Польщі, де вони на власні очі 
побачать, як змінилась ця держава 

за роки, відколи перебуває у Євро-
пейському Союзі. Програма «Нове 
зерно» дозволить молодим людям 
віком до 35, які не є керівниками у 
своїх підрозділах, але перспективні 
працівники, розумні, ініціативні, 
побачити роботу найкращих євро-
пейських практиків.

«Ми вже мали дві такі групи, які 
стажувалися. Коли вони поверта-
лися, ви би бачили очі цих людей! 
Вони горять бажанням працювати, 
змінювати, творити щось нове і ре-
алізувати у своїй роботі польський 
досвід. Сказати, що діло у їхніх ру-
ках кипить, — це нічого не сказати», 
— додав секретар міської ради Сер-
гій Григоренко. 

Польська сторона в свою чергу 

теж пообіцяла передати українцям 
усі свої напрацювання, щоби ті, по-
вернувшись на Батьківщину, зміню-
вали державу на краще, передавали 
отримані знання колегам, і лише 
тоді ця співпраця буде результатив-
ною. 

«Розбудова місцевого самовря-
дування у Луцьку саме реформами 
дасть величезний результат, із поль-
ського досвіду можемо про це го-
ворити. Бо за 11 років перебування 
Польщі в ЄС ми лише шляхом ре-
форм відбудовували нашу державу. 
Тому повірте: все у ваших руках», 
— додав на завершення зустрічі ві-
це-голова Товариства Четвертого 
Червня Збігнєв Буяк.

Любов ШЕКЕЛЬ

Використовуючи 
«липову» довідку, 
волинянин 
незаконно 
отримав 
стипендію 

Молодих луцьких фахівців відправлять стажуватися до Польщі 

Сільський голова Марковичів 
просить знизити тарифи 
на газ для односельчан 
Із цим проханням він звернувся до голови ОДА Воло-
димира Гунчика. Адже газове родовище розміщене 
на території Локачинського району. Також сільський 
голова порушував питання виділення коштів на 
капітальний ремонт даху дитячого садка у с. Марко-
вичі. Володимир Гунчик сказав, що буде ухвалювати 
відповідні рішення, тільки коли особисто відвідає ці 
об’єкти. 

Чоловік застрелив подругу дружини, 
а потім застрелився сам 

Діти зі Сходу 
відпочиватимуть у 
таборі «Сонячний» 

Майже сотня сумних 
нагород волинян 
97 волинських героїв, котрі поклали життя на олтар 
цілісності України, посмертно нагороджено висо-
кими державними відзнаками відповідно до Указу 
Президента № 436. «Загалом за час проведення 
АТО загинуло 124 мешканці області, — повідомив 
сумну статистику голова ОДА Володимир Гунчик 
на оперативній нараді. — Всі представлені до на-
город. Нині ж нагороджено 97. Орденом Богдана 
Хмельницького — 5 волинян, «За мужність ІІІ ступе-
ня» — 82, ще 10 — медаллю «Захиснику Вітчизни».

50 дітей із Луганської області 
відпочиватимуть на Воли-

ні у таборі «Сонячний» облас-
ного Центру туризму, спорту і 
екскурсій. Перша група заїхала 
21 липня, а друга — з 5 серпня.

Для юних гостей із Луганщи-
ни працівники табору підготу-
вали цікаву програму з різнома-
нітними культурно-масовими та 
спортивно-ігровими заходами, 
а це змагання, веселі естафети, 
розважальні свята, шоу-програ-
ми, спортивні ігри, конкурси, 
дискотеки, пісні біля вечірнього 
вогнища та багато-багато ін-
шого. А ще — плавання на ка-
тамарані, байдарках і човнах, 
катання на велосипедах, занят-
тя на туристському навчально-
тренувальному полігоні, цікаві 
пішохідні походи й екскурсії. 
Сумувати буде просто ніколи. 
Уважні вожаті й інструктори до-
кладуть максимум зусиль, аби 
веселий сміх і хороший настрій 
наповнював дітей позитивом. 

Ольга ЯЦЮК,
зав. інформаційним 

відділом ЦТСЕ

Напевно, кожен у своєму житті 
потрапляв хоча би раз у «сутичку» 
із бездомним собакою, та мало 
хто знає, що тварин-безхатьків 
відловлюють у притулки не лише в 
американських фільмах.

У Луцьку теж здійснюють відлов 
бездомних тварин. Як це відбуваєть-
ся, дізнавалися «Відомості», прові-
вши один день на «ловах».

Коли я прийшла на територію 
КП «Ласка», там саме збиралися в 
чергову поїздку. Попросилась, аби 
мене взяли із собою, щоб побачити, 
як усе відбувається. Директор мені 

не заперечує, і ось ми уже їдемо на 
виклик — на вулиці Винниченка 
сидить пес у під’їзді та кидається до 
людей.  Декілька хвилин шукаємо 
потрібний будинок. Собака дійсно 
сидить на сходовому майданчику 
— із його вигляду видно, що агре-
сивний, на ньому ошийник, отже, 
він чийсь, а не бездомний. Поблизу 
хазяїна немає, тому пса забирають. 
Увечері господар, правда, таки знай-
шовся, написав заяву, що більше не 
порушуватиме правила утримання 
тварин, дозволив чипувати пса та за-
реєстрував його. Отже, тепер собака 
не загубиться і завдяки чипу відразу 
буде зрозуміло, кому він належить.

Після Винниченка був виклик до 
26-ї школи — повідомили, нібито там 
зграя диких собак. Та їх на місці не ви-
явилося. По тому — район автостан-
ції. Зловили одного собачку, згодом 
ще одного. Працівники КП «Ласка» 
насамперед стараються піймати са-
мок, адже таким чином зменшувати-
меться чисельність бродячих собак.

Наступна точка у маршруті — 
вулиця Січова. Тут уже справді цілі 
зграї собак. Один із них дикий. Аби 
піймати такого, потрібно вистрели-
ти у нього снодійним. Для тварини 
це абсолютно безпечно. Через хви-
лин десять він засне. Проте все піш-
ло не так  — постріл прийшовся так, 
що собаці вдалося вколоти лише 
половину шприца. Пес утікає. Пра-
цівники його переслідують. Головне, 
аби він приліг: тоді стане млявим 
і його буде легко зловити. І собака 

таки лягає. Працівнику вдається 
піймати його.

Підходять люди до машин. Одна 
жіночка починає нас клясти і віщує, 
що всі потрапимо у пекло. Вона пе-
реконана, що забрали її песика. Їй 
дозволяють подивитись у клітки, 
аби переконалася, що її улюбленця у 
машині немає. Жіночка не заспоко-
юється. Один чоловік, навпаки, вва-
жає, що бездомних тварин потрібно 
відловлювати, бо на його дітей напа-
дали собаки. Та і сьогодні бачив, як 
на ще одну жінку накинувся пес. Але 

вперта жінка й далі твердить, що всі 
ми будемо у пеклі, при тому запитує 
мене, чи бачила я, чим там годують 
тих собак. Їй пропонують приїхати у 
притулок на Мамсурова, 9 і подиви-
тися самій.

Через кілька хвилин ми вже 
біля іншого будинку. В собаку на-
магаються вистрелити снодійним, 
працівникам перешкоджає жінка, 
яка здіймає лемент. Намагаюся по-
яснити, що це лише снодійне. У від-
повідь жінка погрожує і намагається 
побити фотоапарат, який я тримаю в 
руках. На те, що я журналіст, вона не 
зважає і твердить одне: ми катуємо 
собак. На підмогу їй приходить ще 
чоловік. Вона так кричить, що до нас 
підходять інші люди. Запитують, що 
сталося. Знаходиться одна пані, яка 
розповідає, як її покусали собаки, 
тому дуже добре, що їх відловлюють. 
Суперечку доводиться припинити, 
бо знову виклик — у підвал будинку 
забилося щеня, яке сильно кричить 
там. Їдемо його забирати.

День швидко добігає кінця. 
Всього за кілька годин була змога 
побачити весь процес ізсередини. 
Робота доволі небезпечна, адже со-
баки часто агресивні, можуть вку-
сити. До того ж втомлива: потрібно 
бігати, і не завжди зручною доро-
гою. Розумію і тих, хто проти того, 
аби собак забирали у притулок: вони 
звикли до своїх друзів у дворі. Однак 
тут легко знайти вихід — можна за-
брати тварину собі, й тоді вона не 
буде бездомною. Якщо ж немає мож-
ливості поселити пса вдома, а відда-
вати у притулок теж не хочеться, то 
можна у дворі облаштувати будку та 
прив’язати собаку, аби не становив 
небезпеки для інших людей.

Мар’яна МЕТЕЛЬСЬКА

Собак у Луцьку відловлюють 
зі скандалами та прокльонами
«Відомості» побували на місці подій


