
Мене вже газети просять, щоб 
щось їм про вибори написала. Я не 
проти. Але стає страшно, бо таке в 
Луцьку робиться. Просто жах! По-
чали наші кандидати один одного 
шманати. І то так трусять, аж пір’я 
летить. Страшно стає. Я не про-
курорша і навіть не міліціонерша, 
але нюх добрий маю. Криміналом 
попахує. Певно, затруть, замнуть ті 
справи. Але про все по порядку.

ДОКУМЕНТ ЧИ ФАЛЬШИВКА?

Оце недавно Мотрона прине-
сла якогось буклєта. «Анонімус» 
називається. На блискучому папері 
надрукований. Каже, їй таке в по-
штову скриньку запхали разом із 
іншим передвиборчим паперовим 
мотлохом. А там… Простіть і про-
бачте! Пише, що наш кандидат від 
луцького мажоритарного округу 
Петро Кравчук, тобто головний опо-
зиціонер, уже регіоналам продався. 
І документ надрукували про той 
продаж під заголовком «Угода про 
співпрацю №22/2». Як прочитала, за 
серце схопилася. Чорним по сірому 
написано. Спочатку друкованими 
буквами «Кандидат у народні депу-
тати України», далі вписано ручкою 
«Кравчук П. К.», потім знову друко-
ваними: «зобов’язується після об-
рання народним депутатом України 
вступити до фракції Партії регіонів 
або будь-якої фракції провладної 
коаліції, до якої вкажуть вступити 
відповідальні особи». А за це йому 
обіцяють в оренду родовища базаль-
ту на 50 років, земельну ділянку на 
100 років (це ж скільки він збираєть-
ся жити?), компенсацію на мільйон 
доларів і щомісячні премії по 50 ти-
сяч «зелених»… 

Люди добрі, що ж то на білому 
світі робиться? «Ану, — кажу Мо-
троні, — хлюпни мені на голову хо-
лодної води!» — «Та я вже, — смієть-
ся вона, — собі до лоба холодний лід 
прикладала і ніяк не можу повірити, 
що то таки правда, бо ж, якби фаль-
шивка, пан Кравчук спростував би 
її привселюдно та вимагав би у мі-
ліції та прокуратури розслідувати, 
хто таке сотворив». А то мовчить як 
риба. Може, й собі до лоба лід при-
кладає. Пора охолодитись. У біо-
графії пише, що має середню освіту, 
а скрізь говорить, що в нього вища. 
А як то він без вищої освіти у за-
ступники міністра попав? Не можу 
зрозуміти. То так виходить, що і я, 
і Мотрона могли б заступниками 
міністрів бути, бо атестата про се-
редню освіту маємо. Говоримо з Мо-
троною і думаємо: навіщо він тим 
регіоналам потрібний? Хіба їм без 
нього проблем бракує? 

ХИТРІ «СДЄЛКИ» І КРУТІ 
«РОЗБОРКИ»

То ще цвіточки, ягідки — попере-
ду. Внучка моя гукає: «Йдіть-но, ба-
бусю, відео подивіться в Інтернеті». 
Ми з Мотроною — до комп’ютера. 
Дивимося те кіно на сайті «Під при-
цілом». Ой, неловко й розказувати, 
люди добрі. Як то воно серед крутих 
кажуть… Згадала: «сдєлка». Пані Го-
лєва продає завод за більш як півто-
ра мільйона доларів, а далі на сайті 
нам повідомляють, що документи 
офіційно оформляє на 14 тисяч гри-
вень, щоб податків державі поменше 
платити. Чоловік її в податковій ви-
сокий чин обіймав, то вона знає, як, 
що і до чого з тими податками. Ну, 
тут уже пахне не підробкою, а цілим 
криміналом. Бо ж сама пані Голєва 

за столом розсілася і всю цю коме-
дію творить. Оце таки-так! «Ану, — 
кажу до Мотрони, — стукни мене 
чим-небудь по плечах, бо не можу до 
тями прийти» — «Та сама себе стук-
ни, — злякалася Мотрона. — Ще на-
пишуть, що ми побилися через по-
літику». 

Крім «сдєлок», ще й пішли «роз-
борки». На іншому сайті фотографії 
дивимося. На офіс Голєвої невідомі 
напали, майже десять чоловік. Меблі 
та папери порозкидали. Вимагали, 
щоб пані Олена їм повернула гроші, 
які винна. У її кабінет проривалися. 
Добре, що кандидатка в депутати на 
ключ зачинилася. Нам із Мотроною 
від прочитаного аж мороз по шкі-
рі пішов. Де ж міліція? А тут ще й, 
читаємо, на вулиці мітинг був із ви-
могою віддати гроші. Кілька десят-
ків людей зібралось. Я собі й думаю: 
якщо молода та файно підмальована 
жіночка стільком людям заборгува-
ла і не віддає гроші, то де вона від 
них може сховатися? Треба тільки в 
парламент. Там — недоторканність.

ЗАЛЯПАНІ БІЛБОРДИ

Минулої неділі вирішила я по-
їхати на «Варшавський» базар. Внуч-
ці моїй купити шапочку. Діло ж до 
зими йде. На мосту через залізницю 
виглянула з тролейбуса. А білборд 
іще одного кандидата в нардепи, 
Козюри, якимось болотом чи чор-
ною фарбою заляпаний. Прямо на 
обличчі. І з обох боків. «Дивіться, — 
кажу пасажирам, — хто ж таку па-
кість зробив? Це ж, як пишуть газе-
ти, брудні технології. Не можна нам 
такого допускати, бо нині білборди 
— то обличчя міста. Скоро їх у Луць-
ку буде більше, як дерев». А люди 
сміються. «То, — каже один поваж-
ний чоловік, — той Козюра сам себе 
заляпав, щоб усі на нього увагу звер-
тали, бо ж так його ніхто не знає. 
Хоче продатися за великі гроші. Ду-
має, що йому заплатять, і тоді свою 
кандидатуру зніме з виборів. Йому 
ж треба помагати родичам «Бураті-
но» розбирати». А я собі думаю: хто 
ж такому заляпаному платитиме? 
Хай там що кажуть, я не вірю, що 
нормальна людина може власну ре-
кламу передвиборчу так спаскудити. 
І Мотрона не повірила, коли їй роз-
повіла. Може, він кого найняв, каже. 
З нею можна погодитися. Така версія 
має право на існування, бо так бага-
то лучан думає. Все ж робиться зара-
ди піару. Чого тільки не придумують 
кандидати. І фальшивки один на од-
ного сочиняють. І пікети та мітинги 
різні влаштовують. Але щоб самому 
на себе чорну фарбу лити, то таке 
може бути тільки в Луцьку! 

Що тут скажеш? Комедія та й 
годі! Які кандидати — такий у них і 
піар! З того всього видно: чим вони 
досі займалися, тим будуть займа-
тися і далі. Розкажу сусідкам усі ці 
передвиборчі жахівочки — до ранку 
сміятися будуть. 

Ваша баба Галя,
корінна лучанка 

Медики закликають українців 
розпочинати вакцинацію, адже 

щепитися потрібно встигнути до 
грудня.

Цієї зими здоров’я українців бу-
дуть випробовувати на міцність од-
разу три штами грипу. Очікують, що 
в країні розгуляються каліфорній-
ський грип і «Вікторія» (так званий 
«свинячий грип»), якими українці 
встигли перехворіти в минулі роки. 

Також з’явиться зовсім новий 
грип типу В, до якого поки немає 
імунітету, — «Вісконсін». За симп-
томами він не відрізняється від ін-
ших типів: висока температура, біль 

у горлі та в м’язах, головний біль та 
інше. Але оскільки до нього немає 
імунітету, то ймовірність його під-
хопити зростає.

Епідеміологи прогнозують, що 
грип може початись у грудні. «При-
пускаємо, що першим проявить-
ся «Вікторія», а за нею у лютому 
з’явиться новий штам. Хоча не ви-
ключено, що пік епідемії може при-
пасти на березень. Очікуємо, що 
найменше люди будуть хворіти калі-
форнійським вірусом — в українців 
вже встиг виробитися імунітет про-
ти нього. Втім, він найнебезпечні-
ший серед цієї трійки і переносить-

ся важче», — розповіла заввідділом 
респіраторних та інших вірусних ін-
фекцій Інституту епідеміології та ін-
фекційних хвороб Алла Мироненко. 

«Українці самі створюють вірусу 
грипу сприятливі умови. Адже в нас 
прищеплюється дуже мало людей 
— усього 0,5% населення. Для по-
рівняння, в Канаді — 30%. Українці 
ж воліють відлежатися вдома, а не 
йти в лікарню. А коли звертаються 
по допомогу до медиків, то нерідко 
буває пізно, тож важких наслідків 
уникнути складно», — стверджує 
фахівець.
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стільки мільярдів гривень 
за перше півріччя цього 
року витратили українці на 
алкоголь, на сигарети — 12,4 
мільярда, а на хліб — лише 1,8 
мільярда.

Волинь першою в країні 
повністю позбудеться 
отрутохімікатів
До кінця вересня з території Волині вивезуть 
залишки отрутохімікатів, які залишилися у Камінь-
Каширському районі. Два роки тому область 
позбулася 101 тонни отрути, а в кінці минулого року 
з’ясувалося, що на Камінь-Каширщині залишилося ще 
16 тонн хімії. Голова ОДА Борис Клімчук стверджує, 
що небезпечні хімікати вже вивезені, залишається 
позбутися лише тари, в якій вони зберігалися.

У Луцьку капітально 
ремонтують прибудинкові 
території
У Луцьку розпочали капітальні роботи на чотирьох 
прибудинкових територіях. Загальна сума, виділена 
облдержадміністрацією на ці потреби, перевищує 
два мільйони гривень. За ці ресурси відремонтують 
доріжки й облаштують подвір’я на проспекті Волі 
(будинки 9-11), вул. Грабовського, вул. Кравчука (26-30), 
проспекті Молоді (17-17а). Ще 18 об’єктів на загальну 
суму 4,5 мільйона профінансує міський бюджет. 

Українців попереджають про нові віруси грипу

Засуджено викладача, який торгував 
оцінками
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Луцькі передвиборчі жахівочки,

Маневицький районний суд 
виніс вирок викладачу ра-

йонного спортивно-технічного 
клубу Товариства сприяння обо-
роні, члену екзаменаційної комісії 
з прийняття випускних іспитів та 
іспитів для отримання права керу-
вання транспортними засобами. 
Про це повідомили у прес-службі 
прокуратури області.

Освітянин визнаний винним 
у тому, що вимагав та отримав не-
правомірну вигоду в розмірі 12 ти-
сяч гривень від слухачів груп, які 
складали іспити з Правил дорож-

нього руху та будови і технічного 
обслуговування транспортних 
засобів, а також вніс неправдиві 
відомості про успішне складання 
ними цих іспитів у офіційні доку-
менти.

Викладачу призначено по-
карання у вигляді штрафу (127 
500 гривень) із позбавленням на 
два роки права бути членом при-
ймальної комісії зі здачею будь-
яких державних іспитів і кон-
фіскацією на користь держави 
половини майна, належного йому 
на праві приватної власності.

Підсобні приміщення Луцького зоопарку 
схожі на сільський туалет

Депутати міської ради побува-
ли на території Луцького зо-

опарку, який встиг прославитися 
на всю країну чи то продажем, чи 
то обміном ведмежат. Обранців 
громади передовсім цікавили не 
лише умови, в яких утримуються 
тварини, а й фінансова звітність 
і штатний розпис комунального 
підприємства.

Як розповів депутат Роман Ро-
манюк, поштовхом до створення 
окремої комісії, яка має на меті 
перевірити діяльність звіринцю, 
стали події останніх місяців, осо-
бливо маніпуляції з ведмежатами, 
що обурили громадськість.

Екскурсію зоопарком прово-
дила виконувачка обов’язків ди-
ректора Людмила Денисенко. Як 
стало відомо, після звіту на остан-
ній сесії міськради директору Во-
лодимиру Гончарову стало зле, 
тож нині він на лікарняному.

— Показали тварин, клітки 
— все начебто добре, — каже пан 
Романюк. — Влаштували таку собі 

«показуху». Коли ж ми попросили 
показати нам господарські при-
міщення, то Денисенко почала 
хитрити: то ключів немає, то ще 
щось. Врешті-решт побували ми 
й у підсобних будівлях. Є там одна 
морозильна камера, якесь м’ясо, 
риба, кістки. В шоці ми були від 
приміщення, де перевдягаються 
працівники. Відверто скажу, воно 
схоже на сільський туалет. Води 
немає, привозять її в бочках, об-
ігріваються там узимку пічкою.

Після закінчення «оглядин» 
депутати попросили за кілька днів 
подати їм документи, зокрема ста-
тут підприємства, фінансову звіт-
ність, штатний розпис.

Крім того, їх зацікавило кафе, 
яке діє на території зоопарку. Як 
виявилося, працівникам невідомо, 
чиє воно. Або ж вони не захотіли 
розповідати. Аналогічна ситуація і 
з кафе, яке розмістилося навпроти 
входу в звіринець. Хоча, за неофі-
ційною інформацією, воно нале-
жить синові Гончарова.

На Волині прокладено ще дві лісові 
дороги

У суботу, 15 вересня, напередод-
ні Дня працівників лісу, відбу-

лося відкриття двох лісових доріг 
загальною протяжністю 21 км. Зо-
крема, введено в експлуатацію до-
рогу, яка з’єднує віддалені села від 
Кашівки Ковельського району до 
Соф’янівки Маневицького району. 
А також новозбудовану дорогу, яка 
проходить лісовими масивами ДП 
«Цуманське ЛГ»,  що дасть можли-
вість доїзду в заболочені ліси.

Спеціально на урочисте від-
криття доріг прибув голова Дер-
жавного агентства лісових ресур-
сів України Віктор Сівець.

Як розповів начальник облас-
ного управління лісового та мис-
ливського господарства Богдан 
Колісник, дороги будували влас-
ним коштом лісгоспи. Ширина 
лісового полотна, як і вимагають 
дорожні стандарти, — не менше 
чотирьох метрів. Обидві мають 
важливе протипожежне та госпо-

дарське значення, оскільки від-
кривають нові можливості для по-
ліпшення виробничої діяльності.

Нагадаємо, у 2010-му здано в 
експлуатацію 16 км новозбудова-
них лісових доріг, у 2011-му — 72 
км. У рамках обласної програми 
на 2012 рік заплановано збудувати 
84 км доріг із твердим покриттям. 
Нині вже сформовано близько 80 
км лісового полотна. 

Шановні споживачі!
У будь-якому відділенні поштового зв’язку жителі та гості Волинської 
області мають змогу купити квитки на авто-, авіа- та залізничний 
транспорт.
Для цього необхідно повідомити працівнику поштового зв’язку дату 
поїздки, що планується, пункт відправлення та прибуття, вартість квитка, 
кількість пасажирів тощо. У свою чергу працівник надає пасажиру 
відомості про можливі варіанти перевезення (номери та назви рейсів, 
час відправлення та прибуття, вартість квитка, кількість вільних місць 
тощо).
Після визначення пасажиром варіанта маршруту й оплати поїздки 
поштовим переказом працівник видає споживачеві бланк-замовлення, де 
зазначаються реквізити поїздки.
Бланк-замовлення можна обміняти в касах на проїзний документ (квиток) 
в будь-який час до відправлення транспортного засобу поза чергою та 
без додаткової оплати.
 Купуйте квитки на пошті та подорожуйте з комфортом!

Волинська дирекція 
Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»

 ОГОЛОШЕННЯ

або Кожному кандидату — порцію компромату


