
Жителька Луцька вже не перший 
рік у своїх квартирах утримує 
чималу кількість котів і собак. Благі, 
здавалося б, наміри жіночки на-
справді перетворюють життя її су-
сідів у справжнісіньке пекло. Адже 
щодня їм доводиться миритись із 
неймовірним смородом, що через 
усі шпарки проникає до їхніх квар-
тир. Неодноразово на будинок на 
вулиці Грушевського, де з заґрато-
ваних вікон на першому та другому 
поверхах час від часу визирають 
«ув’язнені» пси та коти, звертали 
увагу й пересічні городяни. Днями 
ж туди з перевіркою навідалися 
правоохоронці. 

Від мешканців одного з будин-
ків на вулиці Грушевського постійно 
надходили скарги на те, що їхня су-
сідка пані Тамара в своїх трьох квар-
тирах утримує величезну кількість 
тварин. За словами людей, котів і со-
бак було близько сотні. 

— Я живу в цьому будинку сьо-
мий рік. Ця громадянка з тваринами 
займає тут три квартири, — ділить-
ся пані Наталія, що мешкає над «со-
бачим притулком». — Сморід до нас 
потрапляє через витяжку, тріщини 
у підлозі, літом я відчинити вікно 
взагалі не можу, бо вона відкриває 
свої — і сморід піднімається догори. 
Я навіть кондиціонер не можу ввім-
кнути, бо він захоплює повітря з ву-
лиці з цим запахом. У 2010 році вже 
було примусове обстеження, і на той 
момент у сусідки нарахували 84 коти 
і 15 псів. 

Щоб оглянути квартири, по-
рахувати чотирилапих, які там жи-
вуть, з’ясувати, в яких умовах вони 
перебувають, згідно з постановою 
суду до «добродійки» навідалися 
правоохоронці з Луцького РВ УМВ 
у супроводі представників прокура-
тури, санітарного лікаря, ветеринара 
та членів товариства захисту тварин. 

Разом із ними заглянути в квар-
тиру вдалось і кореспонденту «Відо-
мостей». Уже підіймаючись на дру-

гий поверх, усі відчули нестерпний 
запах фекалій тварин. Перевіряль-
ників зустріла власниця квартир, 
міцно тримаючи на повідку чима-
лого пса. В самих же помешканнях 
виявилося ще гірше: гидкий сморід 
просто виїдав очі, наштовхуючи на 
думку, що про потребу вигулювати 
кудлатих тут не знають. Підсилюва-
ли враження й антисанітарні умови 
та гавкіт псів. Далі для журналістів 
екскурсія квартирою-притулком 
завершилася: не вельми привітна 
господиня попросила залишити її 
приватну територію, дозволивши, 
проте, правоохоронцям та іншим 
службам складати протокол. 

— Під час цього огляду було ви-
явлено чотири собаки та стільки ж 
котів, — зазначила слідча Луцького 
МВ УМВС України у Волинській об-
ласті Іванна Мороз. 

Натомість сусіди припускають, 
що пані Тамара знала про перевірку 
і встигла частину тварин заздалегідь 
відвезти в інше місце. Крім цього, 
чільниця Волинського товариства 
захисту тварин Дана Новарчук пові-
домила, що кількома днями раніше 
Тамара Миколаївна таки погодилася 

на співпрацю та добровільно віддала 
в притулок п’ять собак.

— Це розсадник різних захворю-
вань, глистів, інфекцій, може бути, 
що й дуже страшної хвороби — ска-
зу, — висловився після відвідин по-
мешкання лікар-гігієніст Микола 
Лупай. 

До того ж він зауважив, що гос-
подарка не показала жодних доку-
ментів, які б засвідчували, що твари-
нам робили бодай якісь щеплення. 
Слідча у свою чергу зазначила, що 
під час огляду було встановлено, що 
тварини проживають у неналежних 
умовах, санітарно-гігієнічні норми 
недотримані, крім цього, й стан са-
мих собак не найкращий. 

— Вона не доглядає за ними так, 
як потрібно. Не купає їх, не вигу-
лює. Я як біолог кажу, що це просто 
знущання над тваринами, — додала 
одна з мешканок багатоповерхівки. 

Як підсумували луцькі правоо-
хоронці, найближчим часом тварин 
із квартири на Грушевського можуть 
примусово вивезти до притулку. Та 
чи зупинить це «захисницю» братів 
наших менших, чи не «прихистить» 
вона у себе нових чотирилапих? 
Адже, як зазначає Дана Новарчук, 
українське законодавство не обмеж-
ує кількість котів і собак, яких мож-
на утримувати на приватній терито-
рії. Інша річ — у яких умовах вони 
проживатимуть. 

Ольга УРИНА

До чергової частини Ковельського 
МВ УМВС України у Волинській 

області надійшло повідомлення з лі-
карні про те, що до них доставлено 
25-річного чоловіка з численними 
ножовими пораненнями. На місце 
події відразу виїхала слідчо-опера-
тивна група. 

Старший слідчий Ковельського 
МВ УМВС України у Волинській об-
ласті капітан міліції Віталій Кондра-
тюк розповів, що тієї ночі 44-річний 
мешканець Ковельщини прокинув-
ся близько півночі та побачив, що 
поряд немає дружини. Чоловік ви-
рішив сходити до брата, адже думав, 
що жінка може бути у нього. Та її там 
не застав, тому повернувся додому. 
Дорогою він почув голос дружини, 
яка йшла разом із 25-річним кохан-
цем. Побачивши це, він розлютився, 
дістав ніж. Збивши з ніг молодика, 
завдав йому сім ударів. У цей момент 
жінка почала втікати, проте рев-
нивець наздогнав її на сусідському 
подвір’ї і двічі вдарив ножем. Один 
із ударів виявився смертельним. 

Перше, що спало чоловіку на 
думку, — піти повіситися. Він навіть 
пішов додому, взяв мотузку і виру-
шив до лісу. Згодом трохи заспоко-
ївся і повернувся. Душогуб ліг спати 
у хліві на сіні, а зранку хотів піти у 
міліцію і зізнатись у скоєному. Але 
співробітники органів внутрішніх 
справ його випередили. 

Молодик після отримання тілес-
них ушкоджень дістався до будинку 

друзів і попросив викликати медич-
ну допомогу. Перелякані товариші 
не могли зрозуміти, що трапилося. 
Спочатку вирішили, що друг сильно 
замерз, і намагалися посадити його 
коло печі, а згодом викликали меди-
ків. Через добу потерпілий помер. 

Зловмисник пояснив міліціоне-
рам, що вже два роки він знав про 
зради дружини. Неодноразово го-
ворив із нею, пояснював, що сильно 
кохає її і ревнує. Зрештою чоловік не 
витримав і сам поклав кінець їхнім 
стосункам. 

44-річний чоловік арештований 
і перебуває в ізоляторі тимчасового 
тримання Ковельського МВ УМВС 
України у Волинській області. Від-
носно нього відкрите кримінальне 
провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне 
вбивство двох або більше осіб) Кри-
мінального кодексу України. Санк-
цією цієї статті передбачено пока-
рання у вигляді позбавлення волі 
на строк від десяти до п’ятнадцяти 
років або ж довічне ув’язнення. 

Юлія ЛОКОТЬКО

У селі Городок Маневицького 
району урочисто відкрили но-

вий дитячий садок, будівництво 
якого переважно профінансовано 
з держбюджету. Загалом у спору-

дження закладу інвестовано понад 
три мільйони гривень. Субвенція 
— понад 2,3 мільйона, решта — 
гроші меценатів і місцевої казни. 

Дошкільний заклад для ді-
тлахів звели місцеві майстри за 
короткий термін. 24 серпня 2012 
року голова облдержадміністра-
ції Борис Клімчук закладав кап-
сулу під будівництво ДНЗ. І вже 
сьогодні сільська дітвора — з но-
вим садком. 

Як розповіла директор до-
шкільного навчального закладу 
Євгенія Крисик, на садок громада 
чекала ще з 1993 року. Нині у селі 
постала двоповерхова будівля, де 
у двох групах виховуватиметься 
близько 40 малят. 

Загалом у 2012 році на Волині 
збудували та реконструювали 34 
дошкільних навчальних заклади.
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на стільки відсотків в Україні 
у 2012 році знизилися обсяги 
виробництва продукції 
сільського господарства в 
порівнянні з попереднім 
роком, доповідає Державна 
служба статистики.

Центр надання адмінпослуг         
у Луцьку відкриється в березні
Начальником Центру надання адміністративних послуг 
Луцької міської ради призначили нинішнього керівника 
відділу звернень міськради Ларису Карп’як. Міський 
голова Микола Романюк представив нового керівника 
центру на оперативній нараді та зазначив, що установа 
запрацює до кінця березня 2013 року. Центр буде 
працювати у приміщенні колишнього Будинку побуту 
на вулиці Лесі Українки, що за книжковим пасажем, і 
надаватиме адміністративні послуги громадянам за 
принципом «єдиного вікна». 

Ковельчанин побив машини, що 
паркувалися на дитмайданчику 
Жителю Ковеля допекли автомобілі, припарковані у дворі 
багатоповерхівки. У 37-річного чоловіка — двоє дітей, 
він часто виходить із ними гуляти. Та на дитмайданчику 
завжди стоять авто жильців із навколишніх будинків, 
через це нерідко виникали сварки з їх власниками. 
«Якось чоловік, добряче випивши, не витримав і 
пошкодив чотири автомобілі», — розповів заступник 
начальника слідчого відділення Ковельського МВ УМВС 
Олександр Ципко. Йому інкримінують хуліганство.

За продаж алкоголю і тютюну 
неповнолітнім волинські бізнесмени 
сплатять 170 тисяч гривень штрафів

Про це  інформує сектор вза-
ємодії зі ЗМІ та громадськістю 

ДПС у Волинській області.
В 2012 році працівники регіо-

нального управління Департамен-
ту контролю за виробництвом та 
обігом спирту, алкогольних напоїв 
і тютюнових виробів у нашій об-
ласті, перевіряючи підприємців, 
які через свої торгові точки про-
дають волинянам алкогольні напої 
та тютюнові вироби, виявили 25 
фактів реалізації цих підакцизних 

товарів особам, які ще не досягли 
повноліття.

Тільки у грудні минулого року 
волинські податківці зафіксували 
два випадки, які не додають по-
ваги деяким волинським бізнес-
менам. Задля комерційної вигоди 
ці підприємливі торговці реалізу-
вали слабоалкогольні напої своїм 
неповнолітнім відвідувачам. І такі 
факти податківці встановлюють 
щомісяця.

На Маневиччині відкрили 
довгоочікуваний дитсадок 

На Волині презентували електро-
нний проект eBooking, запро-

ваджений митними органами Респу-
бліки Польща. Щоби пояснити суть 
проекту, до Луцька прибули пред-
ставники митного пункту пропуску 
«Дорогуськ» (РП). 

Головна мета проекту eBooking, 
як пояснили гості з Польщі, полягає 
в попередньому електронному пові-
домленні Митної служби Республіки 
Польща про прибуття туристичних 
груп до пунктів пропуску, щоб ско-
ротити час перебування туристич-

них автобусів на території пункту 
пропуску. 

Як розповів інспектор ПП «До-
рогуськ» Мартін Харасін, система 
передбачає реєстрацію транспорт-
ного засобу з пасажирами на сайті  
(granica.gov.pl/ebooking) за добу до 
перетину кордону. До речі, реєстра-
ція автобусів є безкоштовною для 
всіх туроператорів і перевізників. 
Коли на пункт пропуску надійде таке 
повідомлення, працівники поль-
ської митниці до прибуття автобуса 
проведуть необхідні перевірки, тому 

туристам не доведеться довго чекати 
в черзі на контроль. Система діє на 
в’їзд і виїзд із Польщі. 

Заступник голови облдержадмі-
ністрації Едуард Стоєв наголосив, 
що впровадження проекту створить 
сприятливі умови для швидкого 
перетину туристичними групами 
українсько-польської ділянки дер-
жавного кордону України, а також 
пожвавить туристичні та ділові 
контакти між жителями України та 
Польщі. 

Ольга ЮЗЕПЧУК

Зрадливість дружини штовхнула чоловіка на подвійне вбивство 

Польські митники пропонують приймати туристів по-новому
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Серед безладу зачаївся один із мешканців квартири

Лучанка влаштувала притулок для собак у квартирі 

У таких жахливих умовах живе господарка зі своїми чотирилапими 


