
Невдало пройшло полювання для 
18-річного мешканця Івани-

чівського району. Хлопець разом із 
трьома своїми знайомими пішов на 
місцеві ставки полювати на птицю, 
однак сам отримав вогнепальне по-
ранення. 

Начальник слідчого відділу Іва-
ничівського РВ УМВС України у 
Волинській області підполковник 
міліції Леонід Фіськович повідомив:

— Молодик вирушив до очерету, 
щоби зігнати дичину, інші ж учасни-
ки полювання мали стріляти по пер-
натих. Коли качки злетіли, 35-річний 
мисливець вистрелив із рушниці, 
після чого почув крик. Усі учасники 
полювання побігли на голос знайо-
мого. Діставшись туди, хлопці по-
бачили, що кілька дробин влучило 
їхньому товаришу в голову та грудну 

клітку. Після цього вони відразу від-
везли потерпілого у лікарню.

35-річний мисливець пояснив, 
що це трапилося випадково, він не 
мав наміру стріляти у знайомого. До 
слова, у чоловіків були всі дозволи 
на полювання, зброя зареєстрована 
у встановленому законом порядку.

За цим фактом правоохоронці 
порушили кримінальну справу за 
ознаками злочину, передбаченого 
ст. 128 (необережне тяжке або серед-
ньої тяжкості тілесне ушкодження) 
КК України. Проводяться слідчі дії.
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Події

300
майже стільки декларацій 
із доходом понад мільйон 
гривень нарахувала у 2012 
році Державна податкова 
інспекція в Донецькій області. 
Це на 65% більше, ніж у 2011 
році.

В Україні нарахували понад 
400 тисяч безробітних
На сьогодні офіційний рівень безробіття в Україні 
становить 2,9%, або 416 тисяч громадян, повідомили 
у Держстаті. При цьому допомогу по безробіттю 
отримували 70,3% осіб. Кожен другий громадянин, 
що лишився без праці, раніше обіймав посаду 
робітника, кожний третій — службовця, решта не 
мала професійної підготовки. Нагадаємо, за словами 
голови Незалежної конфедерації профспілок України 
Михайла Волинця, реальний показник безробіття в 
країні значно вищий і становить п’ять мільйонів осіб. 

Майно заводу «Коктебель» 
продадуть із аукціону
Ліквідатор заводу вин і коньяків «Коктебель» 
оголосив конкурс із продажу активів підприємства. 
Про це повідомляється в газеті «Урядовий кур’єр». 
Він пройде 8 листопада в одному з павільйонів 
столичного виставкового комплексу «Експоцентр». 
Крім автомобілів і меблів, що належать ЗАТ «ЗМВК 
«Коктебель», на продаж виставлений персиковий сад 
площею 10,5 га зі стартовою ціною продажу 218,2 тис. 
грн. На торги виставлено також 11 знаків для товарів і 
послуг на різні марки вин заводу. 

На полюванні підстрелили молодого хлопця

Бойовий гопак
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Українських листонош пересадять на 
волинські фірмові велосипеди

«Укрпошта» закупить для лис-
тонош більше 13 тисяч ве-

лосипедів. Угоду за результатами 
тендера держпідприємство пошто-
вого зв’язку уклало з ТОВ «Плане-
та Аква». Вартість угоди склала 13 
мільйонів 340 тисяч гривень, пише 
«Вісник державних закупівель». 

Загалом збираються придбати 
13017 жовто-сірих дорожніх рове-
рів із сірим металевим кошиком на 
6 кг попереду та сірим багажником 

на 14 кг ззаду. 
Велосипеди по 1025 гривень 

закуповують за кошти «Укрпо-
шти», отримати їх повинні до кін-
ця цього року. 

Засновником ТОВ «Планета 
Аква» є Анатолій Місюк із села 
Федорівка Володимир-Волинсько-
го району Волинської області, ди-
ректором є Анжела Пилипенко. 

Наразі в Україні діє майже 14 
тисяч поштових відділень.

Всі охочі могли скуштувати козацький куліш

Минулої неділі у Луцьку вперше 
відбувся фестиваль «Бабине літо». 
Треба зауважити, що його назва, 
як то кажуть, попала «у яблучко». 
Не по-осінньому тепла погода 
сприяла сонячному настрою лучан. 
На Театральному майдані зібралося 
заледве не пів-Луцька, адже органі-
затори склали надзвичайно цікаву 
програму. 

А тон святу задали дівчата-бара-
банщиці Східноєвропейського уні-
верситету. Від скверу «Зоряний» до 
Театрального майдану вони разом із 
народними колективами пройшлися 
вулицею Лесі Українки. Дійство ви-
кликало надзвичайно великий ін-
терес як у дорослих, так і у дітлахів. 

Офіційно ж фестиваль «Бабине 
літо» відкрило подружжя князя Лю-
барта. Вони побажали сучасним лу-
чанам «процвітання та ласки Божої 
у кожній домівці».

Із привітанням і подякою ор-
ганізаторам виступив перший за-
ступник Луцького міського голови 
Святослав Кравчук. Він відзначив, 
що Луцьк останніми роками здобу-
ває славу фестивального міста. Не в 
останню чергу завдяки ініціаторам 
свят. У разі з «Бабиним літом» це 
кандидат у народні депутати Ігор 

Палиця. До речі, сам ініціатор і ме-
ценат народних гулянь на сцену того 
дня не піднімався. Натомість він із 
родиною фестивалив разом із луча-
нами на майдані. Щоправда, заодно 
йому доводилося вирішувати і про-
блеми, з якими до нього зверталися 
люди. Про саму ж ідею свята Ігор 

Палиця говорить просто: 
— Ми подивилися прогноз пого-

ди і вирішили організувати народні 
гуляння. Щоб людям запам’яталася 
на зиму по-літньому тепла погода, 
щоб у них залишилося відчуття свя-
та. Плануємо зробити його тради-
ційним. Що більше буде свят, різних 
фестивалів, то менше часу люди ду-
матимуть про негативне, у них буде 
позитивний настрій. Думаю, жителі 
обласного центру мене в цьому під-
тримають. 

Ігор Палиця зауважив, що луцькі 
фестивалі дадуть поштовх розвитку 
туристичної інфраструктури: готе-
лів, закладів громадського харчу-
вання тощо. Це може стати основою 
добробуту значної частини луцьких 
родин. Особливо, коли заходи ви-
йдуть на міжнародний рівень. 

Що ж, поки колективів із інших 
країн на цьогорічному «Бабиному 
літі» не було. Але, гадаю, лучани не 
засмутилися. Адже перед ними ви-
ступали артисти Волинського на-
родного хору (до речі, у костюмах, 
пошитих за безпосередньої мате-
ріальної участі чинного народного 
депутата Ігоря Палиці), козацький 
гурт «Тризуб» і дитячі ансамблі міс-
та. Крім того, поспівати у неділю мо-

гли всі охочі: у програмі свята було 
народне караоке. Тішив лучан своєю 
творчістю і артист Адам Горбатюк, 
який став популярним саме завдя-
ки телепрограмі «Караоке на майда-
ні». Справжнє видовище показали 
артисти театру вогню Fire Dance. 
Тішили лучан гурти Kozak System і 
«Мандри». 

Безліч цікавого відбувалося і 
поза сценою: під час фестивалю на 
майдані гомонів великий ярмарок, 
де продавали вироби народних ре-
місників. Можна було спробувати 
свої сили й у козацьких забавах. І не 
лише для того, щоби силу молодечу 
показати, а й гроші заробити влуч-
ним пострілом із лука або ж повисів-
ши дві хвилини на поперечині. 

Тут же, на майдані, гостей свята 
пригощали смачним козацьким ку-
лешем і справжнім українським чер-
воним борщем. Його приготували 
аж 200 літрів. 

Одне слово, гуляння вдалися і 
були по-справжньому народними. 
Думаю, що лучани пам’ятатимуть 
і згадуватимуть «Бабине літо» всю 
зиму. Власне, як і хотів того їх ініці-
атор, кандидат у народні депутати 
Ігор Палиця.

Наталка СЛЮСАР

У Луцьку відкружляло-відгриміло «Бабине літо»

Кандидат у народні депутати Ігор Палиця спілкується з лучанами

Народні гуляння були зініційовані кандидатом у народні депутати Ігорем Палицею 

Тон святу задали барабанщиці

Складові борщу дівчата нарізали на очах у лучан

У цьому казані готуватимуть борщ


