
У лісовому вольєрі біля села Усічі 
Луцького району в минулі вихідні 
відбувалися Волинські обласні 
змагання мисливських собак із під-
садного кабана. 

Супроти трирічного дзіка Борь-
ки та його поросихи Машки мис-
ливці Волинської, Рівненської та 
Львівської областей виставили ла-
йок — східносибірських, західноси-
бірських, була навіть одна карело-
фінська, а ще словацьких копових, 
по одному курцхару та ягдтер’єру. 
Борька, як справжній джентльмен, 
обороняв свою пасію. Кільком со-
бакам, що переоцінили свої можли-
вості та наблизилися надто близько, 
від нього добряче перепало, але й 
Машка — не з полохливих, тож діс-
тавалося і від неї. 

Десятигектарний вольєр, зри-
тий окопами часів Другої світової, 
має болітце, гущак, завали, горбис-
ту місцевість, яри, тож не всі собаки 
змогли виявити диких свиней. Влас-
ник котроїсь пари навіть засумні-
вався, чи є в тім вольєрі дичина, але 
вже наступні чотирилапі змагальни-
ки легко знайшли Борьку і Машку в 
сушняку, повз який не раз пробігали 
і собаки недовірливого господаря. 

«Полювали» лайки парами та 

поодинці. Головним суддею зма-
гань був експерт І категорії Іван За-
дерецький з Івано-Франківщини, 
йому допомагали власник вольєра 
експерт Національної категорії Ві-
ктор Дрокін із Луцька та ковельчани 
— голова секції лайок ВОО ФМСУ 
Анатолій Кондратюк і член Федера-
ції Олександр Мельничук.

— У змаганнях взяли участь 47 
мисливських собак, — розповідає 
головний суддя Іван Задерецький. 
— Було 32 пуски, більшість собак 
спрацювали й отримали три дипло-
ми ІІ ступеня і чотирнадцять — ІІІ 
ступеня. 45% собак, на жаль, або не 
знайшли свиней, або через дві хви-
лини перервали роботу. 

Загалом же змагання вийшли 
видовищними та цікавими ще й за-
вдяки тому, що були достойні каба-
ни, які швидко переміщалися по те-
риторії, вміло маскувалися, давали 
відсіч… І вольєр відповідає найви-
щим стандартам, має яри, горбисту 
місцевість, завали, болітце… 

Іван Володимирович за три роки 
суддівської кар’єри відсудив по-
над 40 змагань різної складності в 
Коломиї, Теребовлі, Богородчанах, 
Володимир-Волинському, має до-
статній рівень кваліфікації та до-
свід. До того ж і сам захоплюється 
собаківництвом, утримує «чотири-
ногих полювальників», тож знає все 
про їхні повадки та характер. Рефе-
рі мисливських перегонів оцінював 
роботу чотирилапих мисливців за 
багатьма параметрами: зір, слух, 
нюх, швидкість пошуку, сміливість, 
спритність, в’язкість, злагодженість 
пари… Надзвичайну увагу приділяв 

інстинктові самозбереження. Со-
бакам, які потрапили «під роздачу» 
свиням, одразу знімав відповідну 
кількість балів. 

У підсумку польовим чемпіоном 
серед одиночок стала західносибір-
ська лайка Цуза дрогобичанина Іго-
ря Мороза, вона набрала 77 балів і 
отримала диплом ІІ ст. Друге місце 
виборов Ай-Дар (ЗСЛ) ковельча-
нина Володимира Черняка, він на-
брав на 1 бал більше від Цузи, але 
отримав диплом ІІІ ст., третє місце 
з 70 балами та дипломом ІІІ ст. по-
сіла Бася (ЗСЛ) Юрія Потапчука 
(с. Велицьк Ковельського району). 
Польовими чемпіонами серед пар із 
78 балами та дипломом ІІ ст. стали 
західносибірські лайки Бой і Пушок 
Василя Лесика з Радехова Львівської 
області. Друге місце з 74 балами та 
дипломом ІІ ст. зайняли західно-
сибірські лайки Агор і Айра іншого 
радехівця Любомира Скопика, тре-
тє вибороли східно-сибірські лайки 
Зеро й Амба Валентина Грищука з с. 
Селець Турійського району (75 ба-
лів, диплом ІІІ ст.). 

Це «мисливське шоу» викликало 
шалений інтерес у мисливців, адже 
не кожен день побачиш, як на вели-
чезній швидкості лісочком несеться 
«щетиниста гора», а, бува, сміливо 
й з азартом женеться за тими ж чо-
тирилапими змагальниками. Біля 
вольєра було багато глядачів, які 
захоплено спостерігали за маршами 
«щетинистих гладіаторів» та робо-
тою мисливських собак. 

Сергій Цюриць
На фото автора: під час змагань з 

підсадного кабана
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Польща та Росія повернуться 
за стіл переговорів у спра-

ві вантажних перевезень. За ін-
формацією речниці польського 
Міністерства інфраструктури та 
будівництва Ельжбєти Кісіль, екс-
перти зустрінуться в четвер у Мо-
скві. Темою розмов будуть умови 
повернення товарного руху між 
Польщею та Росією. На цей момент 
польські вантажівки не можуть 
в’їхати на територію Російської Фе-
дерації, а російські — до Польщі:

«Міністр Єжи Шміт запропо-
нував, що коли вдасться опрацю-
вати пропозицію, з якою будуть 
схильними погодитися обидві 
сторони, то в п’ятницю до розмов 
експертів включаться теж віце-мі-
ністри обох країн, і вже в п’ятницю 
можна буде підписати протокол. 
Але зустріч у п’ятницю стане мож-
ливою тільки в тому випадку, якщо 
експерти опрацюють у четвер 
якусь конкретну пропозицію», — 
зазначила речниця.

Уже понад два тижні Москва 

не може досягти порозуміння із 
Варшавою щодо правил транспорт-
них перевезень. 31 січня втратили 
свою силу домовленості про до-
зволи та квоти на в’їзд польських 
вантажівок до Росії. Нових поки що 
не опрацьовано. До 15 лютого всі 
польські перевізники були змушені 
виїхати з території РФ. Польща теж 
заблокувала в’їзд на свою територію 
для російських вантажівок.

Життя

В Одесі затримали 
поліціянтку за 
розповсюдження 
наркотиків
12 лютого за підозрою в розповсюдженні нарко-
тичних речовин була затримана працівник відділу 
логістики Управління патрульної поліції м. Одеси.
Департаментом патрульної поліції України прово-
диться службове розслідування, інформує Депар-
тамент комунікації Національної поліції України.

Через 100 років люди будуть 
«викачувати» їжу з Інтернету
Через 100 років 3D-принтери стануть звичайною 
справою, і для людей не важко буде «скачати» 
смачну вечерю через Інтернет. Про це заявили вчені 
з Вестмінстерського університету. Крім скачування 
їжі, людство матиме супер-хмарочоси, які злетять 
не тільки в небо, але й під землю на 25 поверхів. 
Крім того, будуть розвиватися поселення під водою, 
а засобом пересування стануть виключно безпі-
лотники — як літаючі, так і ті, що пересуваються по 
автодорогах.

«Вантажну кризу», можливо, вдасться 
вирішити вже цього тижня

У білоруських підручниках 2015 року Крим 
вказано територією України

Луцька поліція втрачає «штики»

Запрошуємо долучитися до акції «Гостинці 
для звірів»

На Волині 
розшукують 
злодіїв, які викрали 
автомобіль

Білоруські діти вчаться за під-
ручниками, у яких тимчасо-

во окупований Росією півострів 
Крим вважається територією 
України. Про це свідчать геогра-
фічні карти, на яких анексія ніяк 
не відображена.

Так, зокрема, в підручнику 
«Атлас географії материків і країн» 
для 8–9 класів середньої школи, 
виданому в Мінську в 2015 році 
(тобто вже після російської окупа-
ції) Республіканським унітарним 
підприємством «Белкартография», 
Крим, як і вся інша Україна, позна-
чений світло-зеленим кольором. 
Це означає, що влада Білорусі, де 
дуже строго й уважно ставляться 
до будь-яких політичних моментів 
у шкільних підручниках, російську 
анексію півострова не визнала і 
визнавати не збирається.

До речі, український Крим — 
не єдина деталь у білоруських під-
ручниках географії, стосовно яких 
північний сусід України не збира-
ється йти на поводу в «хотілок» 
Москви. Окуповані Росією маріо-
неткові псевдореспубліки Півден-
на Осетія й Абхазія в навчальних 
посібниках білоруських школярів 
теж позначені як суверенна тери-
торія Грузії.

Розумний консерватизм Мі-
носвіти Білорусі проявило й щодо 
інших змін карти Європи. Так, не-

визнана республіка Косово позна-
чена в білоруських підручниках 
географії як територія Сербії.

Нагадаємо, що Білорусь не ви-
знає незаконно окупований Крим 
російською територією не тільки 
в шкільних підручниках. Зокрема, 
авіакомпанія «Бєлавіа» відразу 
після анексії півострова припини-
ла рейси до Сімферополя, оскіль-
ки це було рекомендовано «Єв-
роконтролем» — європейською 
організацією з безпеки авіаційно-
го сполучення. Проте білоруська 
авіакомпанія освоїла для польотів 
інші міста України, куди раніше 
рейси не виконувалися. А «Біло-
руська залізниця» відправила по-
їзди, які раніше ходили в Крим, на 
інші курорти України.

Два звільнення за такий малий 
термін в одному регіоні — це 

забагато. Однак реальність є та-
кою, що люди, які перебувають на 
державній службі, головне завдан-
ня котрої стежити за порядком 
на ввіреній території, дозволяють 
собі вживати спиртне на робочому 
місці. За це вони, звісно, повинні 
бути звільнені. Як результат — 
із лав патрульної поліції Луцька 
«пішли» вже другого працівника.

Нагадаємо, за водіння служ-
бового авто в нетверезому стані 
звільнено поліцейську Наталію 
Жилко. Подейкують, поліцейська 
звільнилася за власним бажанням. 
А тепер пішов і Максим Матвіюк. 
Він теж написав заяву про звіль-
нення за власним бажанням.

Ці два приклади свідчать, що 
не все так просто з підбором ка-

дрів на службу в поліцію. Незважа-
ючи на обіцяні високі заробітки, 
престижність роботи, суспільство 
не готове до кінця змінюватися. Бо 
якщо на Волині наразі лише два 
негативні факти, то по Україні чи 
не кожен день хтось втрачає по-
ліцейське посвідчення. Приміром, 
у Києві вже кілька чоловік було 
взято на хабарі. В Одесі зафіксова-
ні факти побиття поліцейськими 
водія, розповсюдження людьми 
у формі наркотиків, причому на 
робочому місці. І за цим теж ішли 
звільнення, ба, навіть відкрито 
кримінальні справи, про які вже 
писали «Відомості».

А скільки автомобільних ава-
рій за участі поліцейських. Ми вже 
не говоримо про стрілянину в Ки-
єві і смерть пасажира авто...

І коли Аваков каже, мовляв, 
з ким не буває, це лише свідчить 
про те, що міністр або до кінця не 
розуміє, що відбувається, або він 
хитрить перед суспільством. По-
ліцейські — це не прості громадя-
ни, це свого роду військові, і якщо 
вони не знають, куди стріляти, 
або не вміють це робити, значить 
непрофесіонали. Значить, прості 
громадяни не можуть розрахову-
вати на захист з їхнього боку. 

Оксана ПРОКОПЧУК

Міський центр туризму, спорту 
та краєзнавства, Волинський 

туристичний клуб «МИ», СГО 
«Молодіжна платформа»  запро-
шують приєднатися до акції «Гос-
тинці для звірів». 

Зима — це холодна та голодна 
пора для тварин, адже їжі в цей час 
дуже мало. Тому брати наші менші 
змушені бігати в пошуках їжі по 
лісу та невтомно шукати якийсь 
харч, щоб прогодувати себе та 
своє потомство. За зиму лісові 
мешканці Звірівського мислив-
ського господарства з’їдають до 
100 тонн харчів.  Середина зими, 
особливо лютий, є найважчою 
порою. Незважаючи на те, що ни-
нішня зима є відносно теплою та 
малосніжною, тварини все одно 
потребують допомоги… Отже, 

гостинці, привезені небайдужими,  
урізноманітнять їхнє харчування.

Акція відбудеться  18 лютого, 
збір гостинців о 9.30 біля входу 
в Луцьку ЗОШ № 23. Охочі долу-
читися можуть принести: овочі, 
зерно, сухий хліб для тварин. Усі 
гостинці організатори покладуть 
у годівниці тваринам Звірівського 
лісництва, аби ті не голодували в 
цю пору року.

Також організатори вважають, 
що необхідно робити розрядку від 
буденності, повертаючись до При-
роди, адже саме вона є невичерп-
ним джерелом сил, здоров’я, енер-
гії, які потрібні кожному. Адже 
люди мають бути здорові: мораль-
но, фізично та духовно.

Руслана МЕЛЬНИК

До чергової частини Нововолин-
ського відділу поліції із заявою 

про крадіжку звернувся 75-річний 
місцевий житель. У чоловіка вкрали 
автомобіль «ГАЗ-69», 1972 року ви-
пуску. Невідомі особи пошкодили 
замок на воротах огорожі й про-
никли на територію дачної ділянки 
пенсіонера в масиві «Мічуринець», 
що в місті Нововолинську. Вони 
незаконно заволоділи його автомо-
білем марки «ГАЗ-69». Реєстрацій-
ний номер транспортного засобу 
«05379 ВО».

Працівники поліції проводять 
оперативно-розшукові та слідчі за-
ходи з метою встановлення місцез-
находження викраденої автівки та 
особи злочинців. Правоохоронці 
звертаються до свідків та очевидців 
з проханням надати інформацію 
щодо злочину за номером телефону 
102. Анонімність гарантують.

Мисливські собаки змагалися за 
титул польового чемпіона


