
Пасажирів із райцентру Волині до 
столиці протягом трьох років 

перевозили водії, з якими не було 
укладено жодних трудових угод. Пе-
ревізник не подавав у контролюючі 
служби відомостей про нарахуван-
ня заробітної плати, не сплачував 
податок на доходи фізичних осіб та 
єдиний податок. Про це інформують 
у ДПС у Волинській області.

«Для невеликого міста це досить 
масштабне, але, на жаль, не єдине 
виявлене нами порушення у галу-
зі пасажирських перевезень. Хочу 
звернути особливу увагу на той мо-
мент, що кожен такий випадок — це 
не тільки ігнорування вимог чинно-
го законодавства, ненадходження 
коштів до бюджету, але й серйозна 
загроза безпеці громадян», — під-

креслив голова ДПС у Волинській 
області Володимир Михалчич. 

Наразі за цими фактами переві-
знику нарахували більше 11 тисяч 
гривень податку на доходи фізич-
них осіб, понад п’ять тисяч гривень 
єдиного податку та зобов’язали 
оформити належним чином трудові 
відносини зі своїми найманими пра-
цівниками.
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На Волині 
розпочалися 
осінні продуктові 
ярмарки 

У перевізника з Каменя-Каширського виявили вісім нелегальних 
водіїв

У Луцьку ятки розгорнули у 
двох мікрорайонах міста — 

на Дружби Народів і Єршова. 
Покупцям пропонували продук-
цію безпосередньо від вироб-
ника та за значно дешевшими 
цінами, ніж у супермаркетах. Зо-
крема, цукор коштував 5,4 грив-
ні за кілограм, борошно — 3,7, 
гречка — 8,5, рис — 5,5, пшоно 
— 4, макарони — 4,7. 

Щодо м’яса, то кілограм 
свинини (рубанки) на ярмарку 
можна було придбати за 35-38 
гривень, шинки — за 40, сала — 
за 25-30. 

За кілограм картоплі проси-
ли одну гривню. Моркву, буряк 
столовий, капусту продавали по 
дві гривні за кілограм, цибулю — 
по 1,2.

Мали попит і молочні про-
дукти. Крім цього, місцеві гос-
подарі продавали яйця, живу 
рибу, олію, яблука та мед. По-
купцям запропонували широ-
кий асортимент хлібобулочних і 
кондитерських виробів, а також 
саджанців плодових дерев і роз-
сади полуниці.

До участі у ярмарках долу-
чилося близько 70 підприємств, 
фермерів і одноосібників. 

Горів головний корпус 
університету імені Лесі Українки 
Минулої п’ятниці вночі до служби порятунку «101» надій-
шло повідомлення про задимлення на горищі головного 
корпусу Східноєвропейського університету імені Лесі 
Українки, що на проспекті Волі, 13. На місце події через 
шість хвилин прибули чергові варти державних пожежно-
рятувальних частин №1 і №2, а також бійці частини спе-
ціальної пожежної техніки міста Луцька. Вогнем пошко-
джено 10 квадратних метрів покриття, стільки ж знищено. 
Причина та збитки, завдані пожежею, встановлюються.
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От що то є старе й дурне. Купували 
ми з Мотроною минулого четверга 
на нашому центральному базарі 
в Луцьку гірчицю та хрін і почули 
новину, що у п’ятницю, 28 вересня, 
відбудеться зустріч із кандидатом 
у народні депутати по нашому 
мажоритарному округу Петром 
Кравчуком. 

«Давай, — каже Мотрона, — під-
емо, послухаємо, як він обіцятиме за 
наше з тобою щастя у Верховній Раді 
боротися». «Та як він там буде боро-
тися, — заперечую, — коли знаючі 
люди кажуть, що освіти вищої він 
таки не має. Диплом купив підробле-
ний, а потім на основі того сфабри-
кованого ще два якихось схімічив». 

А Мотрона не заспокоюється, 
виправдовує його. Мовляв, читала 
десь, що в нього ті дипломи кегебе 
ще за совєтів вилучило. От уперта 
баба! Не можу їй вбити в голову, що 
за ті підробки дипломів Кравчука 
судили. Тільки як інвалід під амніс-
тію попав. А то сидів би. Зараз він 
при слові «диплом» аж труситься. 
Сам тепер своєю рукою в біографії 
пише, що освіта в нього — середня. 
Що ж то за нардеп із махінатора без 
освіти. Ще й, кажуть, в армії не слу-
жив. Хоч в автобіографії пише, що 
служив. Може, не розуміє, що таке 
армія? Нічого, думаю, не скаже пут-
нього… Але Мотрона, як уже щось 
надумає, то її не перепреш. 

Сказали нам, що та зустріч на ву-
лиці Мамсурова, 9 відбудеться. Взя-
ли ми карту Луцька й стали шукати 
ту вулицю. Аж десь за ДПЗ, як на 
Вересневе їхати. І поперлися на свою 
бідну голову туди. Трохи маршрут-
кою під’їхали. Далі пішки потопали 
пустирями, стежками, бур’янами 
порослими. 

І що ви думаєте? Приходимо ми 
на те місце. Ні сісти ні впасти! Сюрп-
райз, як каже моя внучка. Паркан 
дощатий, а за ним собаки нещасні 
скиглять. Виявляється, луцький со-
бачатник. Безпритульних псів тут 
утримують. 

«Може, ти щось... теє... наплута-
ла?» — питаю Матрону. «Та ні, ви-
бачте-пробачте, — виправдовується 
вона, — я адресу записала». І папір-
чика показує. Зло мене таке взяло, 
стала з Мотроною сваритися: «Ти хоч 
тямиш, бабо, як нас підкололи!». Со-
баки, почувши нашу сварку, стали 
гавкати. Так ми з одного боку паркану 
з Мотроною лаємося, а пси — з іншо-
го. Радуйся-веселися! Точно нагадує 
зустріч із кандидатом у нардепи, і то 
не з одним, а кількома. А де ж ті кан-
дидати?

Аж тут, дивимося, червоний бус 
їде. Прямо до воріт тієї міської псар-
ні. І виходить мужик із того черво-
ного авто. У синьому костюмі, в бі-
лій сорочці, на вигляд — Брежнєв на 
схилі літ, тільки без орденів. «Та це ж 
пан Кравчук! — аж у долоні плесну-
ла Мотрона. — Власною персоною». 
І витріщилася на нього, ніби вперше 
бачить. Бодай тебе качка копнула!

Раптом іще дві іномарки 
під’їжджають до собачатника на ту 
зустріч. В одній — наші депутати з 
міськради, по телевізору їх бачила, 
як сесію по «Аверсу» транслювали. 

Привіталися. І вся делегація, десь 
так вісім чи сім осіб, у той собачий 
притулок дружно рушила. 

Мотрона рвонула за ними, а я — 
за нею. З нами ще три жіночки, що 
живуть неподалік. Хотіли подиви-
тися, хто ж це себе кандидатом об-
зиває. Проте перед самими нашими 
носами двері, точніше, ворота, різко 
закрила молода панянка.

«Це що таке! — обурилася Мо-
трона. — Ми ж на зустріч із кандида-
том у народні депутати. Ми — елек-
торат!» Тоді мене питає: «Чому вони 
самі пішли?». «Звідки я можу знати? 
Певно, у них не зустріч із виборця-
ми, а саміт», — розмірковую. «А що 
таке, вибач, саміт?» — не вгаває по-
дружка. «Та це коли у верхах самі з 
собою зустрічаються», — кажу. «То 
чого нам перед носом двері закри-
ли?» — питає. «Туго до тебе дохо-
дить. Саміти проводять за закрити-
ми дверима. Ото і все. Зрозуміло!?» 
— товкмачу їй.

Три жіночки відразу пішли. 
Правда, сказали про того кандидата 
таке, що вуха в’януть. Ще й плюну-
ли в бік його буса. І я думаю: добре, 
що не пустили нас із Мотроною, бо 
дуже собак боюся. Їх стільки в Луць-
ку розвелося, хоч ґвалт кричи. Мене 

вже раз біля Сапалаївки серед біло-
го дня, коли я білборда роздивляла-
ся, одна біла сучка за ногу вкусила 
і мало сукенку не порвала. Не ви-
стачало тепер, щоб собаки порвали 
нову спідницю, на останні гроші з 
пенсії куплену.

«Ідемо!» — стоїть на своєму Мо-
трона. «Страшно, покусають пси» 
— втихомирюю її запал. «Кандидат 
у нардепи собак не боїться, а ми 
що, такі вже перелякані?» — не за-
спокоюється. «Ти бачиш, скільки з 
кандидатом мужиків іде, вони від 
нього собак будуть відганяти. А від 
нас ніхто не віджене», — заперечую. 

Не пустила я таки туди Мотрону. 
Тож ідемо вдвох додому, сумні-неве-
селі, і так собі міркуємо. Це ж нині 28 
вересня — Всесвітній день боротьби 
зі сказом. Напевно, кандидат у депу-
тати хотів цей день разом із друзя-
ми відзначити саме там, де той сказ 
найбільше можливий, і цим довести 
виборцям, що сміливий, бо сказу не 
боїться. А ми тут припленталися, 
непрошені гості. Хай собі проводять 
той саміт самі з собою та з «братами 
нашими меншими». Це, мабуть, така 
їхня виборча «технологія».

Ваша баба Галя, 
корінна лучанка

Восьмирічна 
дівчинка померла 
в реанімації після 
наїзду автомобіля

Близько одинадцятої години 
дня у чергову частину Ка-

мінь-Каширського РВ УМВС 
звернулася секретар сільської 
ради села Раків Ліс і повідомила 
про те, що на вулиці Довга Нива 
трапилася дорожньо-транспорт-
на пригода з участю восьмиріч-
ної дівчинки.

Виїхавши на місце події, 
правоохоронці встановили, 
що 27-річний водій автомобіля 
ВАЗ-210700-20 скоїв наїзд на ді-
вчинку, яка раптово вибігла на 
проїзну частину дороги, повідо-
мили в УДАІ УМВС України у 
Волинській області. 

У результаті ДТП дівчинка 
отримала травму голови. Дитину 
доставили в Камінь-Каширську 
центральну районну лікарню. На 
жаль, невдовзі у реанімаційному 
відділенні потерпіла померла.

Вибори - 2012

Дивний саміт у собачатнику 
Або зустріч із кандидатом у нардепи за закритими дверима 

Різне

  Продам. Цуценя вівчарки, 3 місяці, 
хлопчик. Собаку ретривера, 4 роки, 
сука, неагресивна. (067) 3857686; 
(050) 8319959

  Продам. Жом, дрова, торфобри-
кет, торфокрихта. Доставка. (095) 
5355663; (097) 7516430

  Продам. Саджанці голландської 
малини, сортові, можлива гуртова 
партія. (0332) 757593; (067) 3329246

  Продам. Картоплю малу. (067) 
4276926; (067) 7486801

  Продам. Солому в тюках; картоплю 
дрібну, насінневу та велику; зерно 
пшениці. (098) 6409879, Віталій

  Куплю. Картоплю: "Бела Росса", 
"Слов'янка", столовий буряк. (095) 
4171194; (067) 4282642

  Продам. Стінку "гірку", б/в, 3.20м, 
світлий бук, у хорошому стані; люстру 
рожеву, 5-ти ріжкову "тюльпани" та 
бра в комплекті, все нове, 230грн. 
(095) 6075660, після 18.00

  Продам. М'яку частину "Сальвія": 
диван та два крісла на колесах, 
коричневі, у відмінному стані, 800грн. 
(095) 8163090

  Продам. Стіл новий, журнальний, 
світлого кольору, 50х100; стіл оваль-
ний, великий, розсувний, новий, 
65х190см. (095) 0827178

  Продам. Коляску для двійнят, зимо-
во-літню, Німеччина. Дитячий одяг: 
комбінезони, куртки, взуття 3міс-2.5р; 
автомобільні крісла "Recaro", Німеч-
чина, ціна за домовленістю. (0332) 
740150; (050) 2046949

  Продам. Коляску дитячу зимово-
літню АВС, у відмінному стані; коляску 
літню, м'які іграшки, балдахін та 
захист на дитяче ліжечко. (067) 
3326100

  Продам. Велосипеди, б/в, з Німеч-
чини (гірські, "дамки", звичайні), ціна 
від 600грн. (095) 9149231; (066) 
0965685, після 18.00

Куплю колекційні алкогольні 
мініатюри до 50мл. (маленькі 

пляшечки: коньяк, горілка, віскі). 
(095) 5888139

  КУПЛЮ СТАРІ ГАЗОВІ КОЛОНКИ, 
ГАЗОВІ ПЛИТИ, КОТЛИ, ХОЛОДИЛЬНИ-
КИ, ПРАЛЬНІ МАШИНИ (УСІХ ВИДІВ), 
ЛАМПОВІ ТЕЛЕВІЗОРИ, НЕРОБОЧІ 
КОНДИЦІОНЕРИ. (098) 6730579

  Хочете знайти скарб? Ви хочете 
проводити вільний час з користю? 
Продаємо металошукачі фірми 
"Garrett", "Fisher", "Mirelab", "Кощей". 
(095) 8288066; (098) 0353350, www.
kyrkyl.at.ua

  Втрачені документи: техпаспорт 
права та пенсійне посвідчення ви-
дані на Ім'я Барановського Миколи 
Васильовича прохання повернути за 
винагороду. (066) 8752698

  Втрачену спортивну сумку з доку-
ментами виданими на ім'я Лесюка М. 
В., прохання повернути за винагоро-
ду. (050) 6701974

  Втрачений акт на право власності 
на землю II-ВЛ №005311, виданий 
15.10.2001р., на ім'я  Доброжанського 
Володимира Михайловича, вважати 
недійсним.

  Втрачений договір дарування 
№1221 від 04.08.2010, виданий на 
ім'я Кумарової Ольги Миколаївни, 
посвідчений приватним нотаріусом 
Луцького міського нотокругу Хода-
чинським Р. О, ввачати недійсним

  Втрачені: договір дарування 
квартири, витяг про право власності, 
домова книга, видані на квартиру за 
адр: Луцьк, просп.Відродження, 9, 
кв.135, на ім'я Олександрук Людмили 
Степанівни, вважати недійсними.

Купуємо стружку кольорових металів: 
мідь, алюміній, бронзу, латунь, свинець, 

н/ж; акумулятори, можливий демон-
таж, самовивіз. Ліц. АВ №501444 від 

24.11.09р.; АБ№580658 від 22.02.2011р.; 
Ліц АБ№58067722.02.2011р.МППУ 
(0332) 767992; (095) 4091285; (098) 
5266032; (067) 6492168; (095) 1264199 

Громада "Христового 
воскресіння"Апостольної Право-

славної Церкви (настоятель 
- Єпископ Олег Ведмеденко) 

запрошує всіх, хто шукає духо-
вного просвітлення, на спільні 

Богослужіння. Божественна Літур-
гія відправляється щонеділі та у 

святкові дні о 9.00 за адр: м.Луцьк. 
вул.Зв'язківців, 1. При громаді діє 

недільня школа для дітей. Миру 
й відради Вам духовної... (096) 

2301777


