
Незвичайне хобі має Микола 
Музичук із Ківерців — у вільний від 
роботи час (він працює директо-
ром районного центру зайнятості) 
доглядає екзотичних птахів. На 
його обійсті живе понад двадцять 
рідкісних порід голубів, більше 
десяти видів курей, індики, фазани 
— мисливські, угорські, золоті, 
срібні. Любов до пернатих у Мико-
ли Євгенійовича ще з дитинства, 
однак утілити мрію — розводити їх 
у себе вдома — вдалося лише три 
роки тому. 

До цього часу чоловік лишень 
споглядав, як інші розвивають це 
захоплення, постійно відвідуючи 
виставки птиці, які організовують 
майже щомісяця то в тому, то в тому 
місті. 

— Саме під час цих виставок по-
знайомився з Ігорем Сосовським із 
Рожища, який уже давно розводить 
пернатих, — розповідає Микола 
Євгенійович. — Він настільки мене 
заінтригував, що я вирішив і собі 
спробувати. Й закохався у цю спра-
ву: вона не так дохідна, як просто 
дає моральний відпочинок. Кожно-
го дня приходжу з роботи, переодя-
гаюсь — і до них. Відразу всю втому 
й негатив, які отримав на роботі, як 
рукою знімає. А по-друге, наскільки 
все це птаство гарне — милуєшся і 
тішишся! Внук, якому 4,5 року, при-
ходить із садочка й одразу біжить до 
мене: «Давай будемо годувати-по-
їти!». Щовечора мені допомагає. 

Сьогодні Микола Музичук і сам 
став активним учасником виставок 
— їздить у Рівне, Львів, Тернопіль. 
Обмінюється птицею зі своїми од-
нодумцями, інколи купує якісь но-

винки, переймає досвід догляду та 
розведення пернатих. 

— Не так продаємо, як обмінює-
мося, бо, щоб була яйценосність і ве-
личина, потрібно поновлювати з різ-
них виводків, — пояснює птахівник.   

На запитання, яка порода для 
нього є особливо дорогою, відповів, 
що золоті й срібні фазани. А ще кури 
— срібний і чорний кохінхін. 

— Цікава порода курей, — про-
водить господар до своїх вольєрів, 
— брама куріпкова світла, є брама 
золота — вони хоч і їдять, як звичай-
ні, але за розмірами набагато більші. 
Гляньте, ось кури пухові, є бентамки 
— декоративні карликові курочки. 

— А що це у вас за цокотуха з го-
лою шиєю? — цікавимося. 

— Це також рідкісна порода 
— голошийка, виведена у Польщі, 
— пояснює. — На зиму все птаство 
випускаю у загальний вольєр, але в 
лютому кожна порода стоїть окремо.

Також Микола Євгенійович за-
просив подивитися його голубів — 
велике різноманіття порід. Напри-
клад, римський — дуже великий, за 
розміром майже як звичайна курка. 
Англійський дутиш — із розкішним 
розпущеним хвостом, якобінці — 
ховають голову в пір’я так, що її й не 

видно. 
— То, мабуть, велику мороку з 

ними маєте, бо ж вони дуже плодю-
чі? — запитуємо. 

— Ні, — відповідає, — це сто-
сується звичайних, знаю, що як по-
селяться, то люди часто бідкаються. 
А породистих дуже важко вивести, 
від якобінців, наприклад, я вже два 
роки не можу взяти молодняк. Тому 
ці голуби дуже дорогі. 

Однак найгірше, нарікає госпо-
дар, що у нас немає хорошої ветери-
нарної служби, яка б надавала по-
слуги птахівництву. 

— От у мене пави індійські ми-
нулого року почали здихати, — роз-
повідає. — Треба, думаю, завезти 
у Луцьк у ветлабораторію, щоб 
встановили, від чого мруть. А мій 
колега каже: «Вони ставлять один 
діагноз. Гарантую, що зараз напи-
шуть: «глисти в печінці». За аналізи 
заплатив 250 гривень. І що ви дума-
єте? Точно, так і зазначили: «глисти 
в печінці». Нема спеціалістів, щоб 
надали консультації, якщо захворіє 
птиця. Тому в Інтернеті сам шукаю 
інформацію, купую ліки: деколи до-
помагає, деколи — ні. 

До речі, за весь період, поки у 
Миколи Євгенійовича живуть пта-
хи, він жодного не зарубав. Каже, 
шкода. 

Людмила ШИШКО 
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На Волині 
порахували, 
скільки учнів 
здобуває освіту за 
кордоном 

Збільшилася кількість ДТП, із місць 
скоєння яких зникають винуватці 

Злодії обкрадали 
будинок на очах 
у господаря 

Здобувати професійну освіту 
за кордоном цього року ви-

рушило 267 випускників 11-х 
класів шкіл Волині. Стільки на-
рахували в обласному управлін-
ні освіти й науки. 

Найбільше волинян навча-
ється у Польщі — 252 учні. По 
одному — в Італії, Австрії, Фран-
ції, Англії, Канаді, Білорусі, по 
два — у Німеччині та Росії, п’ять 
— у Чехії. 

Серед випускників 9-х кла-
сів за кордоном продовжили на-
вчання тільки чотири учні: по 
одному — в Італії й Ізраїлі, два 
— в Польщі. 

В області за цей рік сталося 474 
ДТП із потерпілими, у яких 

590 осіб травмовано і 77 загинуло. 
Про це розповів начальник УМВС 
України у Волинській області 
Олександр Терещук. 

Найпоширенішими причина-
ми автопригод із постраждалими є 
перевищення безпечної швидкості 
руху, порушення правил маневру-
вання, керування транспортним 
засобом у нетверезому стані, виїзд 
на смугу зустрічного руху тощо. 

Внаслідок керування тран-
спортними засобами особами в 
стані алкогольного сп’яніння ско-
єно 150 ДТП. Окрім того, зареє-
стровано 78 автопригод із участю 
дітей, із яких, на жаль, семеро за-
гинуло та 102 отримали тілесні 
ушкодження. 

Варто відзначити, що цього 
року побільшало ДТП, із місць 
скоєння яких зникають винуват-
ці. Усього зареєстровано 38 таких 
автопригод. Останній випадок: 
13 грудня, близько 18-ї години, у 
селищі Заболоття Ратнівського ра-
йону в чергову частину надійшло 
повідомлення про те, що невідо-

ма особа, керуючи автомобілем 
Volkswagen синього кольору, скої-
ла наїзд на 13-річну дівчинку. Авто 
зникло з місця події. Потерпілу 
з важкими травмами доставили 
у реанімаційне відділення цен-
тральної районної лікарні. 

На пошуки машини відразу 
були орієнтовані всі правоохо-
ронці. Зрештою працівники ДАІ 
затримали винуватця ДТП. При 
цьому водій проігнорував закон-
ну вимогу держінспекторів про 
зупинку транспортного засобу, 
чинив опір і нецензурно вислов-
лювався. Вже встановлено, що 
чоловік перебував за кермом на-
підпитку. 

О першій годині ночі автомо-
біль із шашкою таксі зупи-

нився біля одного з житлових 
будинків міста Володимира-Во-
линського. Двоє чоловіків зі-
рвали навісні замки з дверей на 
цокольному поверсі, а за лічені 
хвилини вже виносили з помеш-
кання два телевізори та пилосос. 

Власник будинку, зрозумів-
ши, що коїться, зателефонував у 
міліцію. Правоохоронці миттєво 
зреагували і затримали злодіїв 
за гарячими слідами. Ними ви-
явилися 31-річні жителі Ново-
волинська. 

За цим фактом розпочато 
кримінальне провадження за 
вчинення злочину, передбаченого 
ст. 185 (крадіжка) Кримінального 
кодексу України. Санкція перед-
бачає позбавлення волі строком 
від трьох до шести років. 

Любов до птахів переросла у 
захоплення 

Чорнобильцю з Горохова 
придбали житло 
«Житлові питання волинських чорнобильців поступово 
вирішуються», — на цьому наголосила директор 
департаменту соціального захисту ОДА Світлана 
Мишковець. «Цього тижня один ліквідатор аварії на ЧАЕС 
отримав квартиру в Горохові, — повідомила вона. — 
Троє громадян одержали відшкодування за самостійно 
збудоване житло, документи ще трьох чорнобильців — у 
роботі. Також у планах — придбання ще трьох квартир», 
— зазначила Світлана Мишковець. 

Волинські аграрії виробили 
продукції на понад 6 млрд грн
З початку року волинськими аграріями вироблено 
продукції на понад 6 млрд грн, що на 2,5% більше, ніж 
було торік. Серед них — 123 тис. тонн м’яса, 442 тис. 
тонн молока та 181 млн штук яєць. Аграрії вже підбили 
підсумки зернової кампанії. Цьогоріч намолотили 
910 тис. тонн, при цьому досягли найвищих показників у 
зборі кукурудзи — 175 тис. тонн.

$67
у стільки мільярдів оцінюються 
загальні статки сотні 
найзаможніших українців. Це 
більше, ніж усі заощадження решти 
громадян України у банках (трохи 
більше $52 млрд). 

Як оформити заповіт, якщо заповідач не може власноруч його 
підписати 
З цим запитанням до нас зверну-
лася наша читачка Галина Кравчук. 
Прокоментувати погодилася при-
ватний нотаріус Ірина Онищук. 

— Передовсім відзначу, що, 
згідно зі ст. 1233 Цивільного ко-
дексу України, заповітом є особис-
те розпорядження фізичної осо-
би (заповідача) на випадок смерті 
стосовно належного йому майна, 
майнових прав та обов’язків. За-
пис заповіту, здійснений нотаріу-
сом, має бути вголос прочитаний 
заповідачем і підписаний ним. Від-
повідно до закону, право на заповіт 
здійснюється особисто. Вчинення 
заповіту через представника не 
допускається. Це означає, що но-
таріусу доводиться мати справу з 
випадками, коли заповідач, будучи 
особою з повною цивільною дієз-
датністю, з певних причин (унаслі-
док фізичної вади, хвороби тощо) 
не може прочитати або власноруч-
но підписати заповіт. 

Якщо заповідач із відповідних 
причин не може власноручно підпи-
сати заповіт, то текст заповіту може 
бути підписаний іншою визначеною 

заповідачем особою у присутності 
заповідача та нотаріуса. Про причи-
ни, з яких заповідач не зміг підписа-
ти документ особисто, зазначається 
у тексті заповіту й у посвідчуваль-
ному написі. При цьому документ не 
може підписувати особа, на користь 
якої складено заповіт. 

Якщо заповідач через вади зору 
не може прочитати текст документа, 
посвідчення заповіту відбувається 
обов’язково при свідках, яких має 
бути не менше двох. При цьому но-
таріус прочитує такому заповідачу 
текст документа вголос, про що на 
документі робиться відповідна від-
мітка. Якщо заповідач у змозі підпи-
сати документ, то він підписує його 
власноручно, якщо ж ні, то засто-
совується згадана вище процедура. 
Аналогічним чином посвідчується 
заповіт у разі, коли заповідач є не-
письменним. 

Окремо слід сказати про випад-
ки, коли за посвідченням заповіту 
звертається глуха, німа, глухоніма 
фізична особа, яка не в змозі під-
писати або прочитати документ. 
Складання та посвідчення заповіту 
відбувається в такому ж порядку, як 

це було зазначено вище, однак при 
цьому обов’язково повинна бути 
присутня особа (сурдоперекладач), 
котра може порозумітися з глухою, 
німою або глухонімою особою і під-
твердити своїм підписом, що зміст 
заповіту відповідає волі заповіда-
ча. Від зазначеної особи (сурдопе-
рекладача) вимагається документ, 
який підтверджує її кваліфікацію. 
Зрозуміло, що нотаріус має також 
встановити особу сурдоперекладача 
та кожного зі свідків, їхню дієздат-
ність. 

Щодо свідків, то ними не можуть 
бути: нотаріус, спадкоємці за запові-
том, члени їхніх сімей і родичі, а та-
кож особи, які не можуть прочита-
ти чи поставити підпис на заповіті. 
Хоча закон не врегульовує питання, 
хто обирає свідків, вважаю, що но-
таріус має утримуватись від своїх 
пропозицій щодо їх складу. В іншо-
му разі можуть виникати сумніви 
щодо його упередженості. 

Отже, фізичні вади не можуть 
бути перешкодою в реалізації права 
особи на заповіт. Реалізувати це пра-
во допоможе нотаріус. 

У господарстві Миколи Музичука живуть рідкісні породи пернатих 


