
Спроба п’яного незнайомця 
вдарити ножем вагітну 30-річ-

ну жінку завершилася для ньо-
го трагічно. Про це повідомляє 
«Магнолія-ТВ».

Так, 30-річна жінка близько 
4-ї години ранку поверталася від 
подруги. Коли проходила біля 
зупинки громадського транспор-
ту, до неї підійшов незнайомець 
і запропонував випити по чарці. 
Жінка відмовилася, пояснивши це 
тим, що знаходиться на третьому 
місяці вагітності. У результаті не-
тверезий «залицяльник» дістав із 
кишені ніж та, погрожуючи ним, 
став бити вагітну.

Захищаючись, жінка перехо-
пила ніж у нелюда та вдарила його 
в груди. Зрозумівши, що накоїла, 
вона намагалася врятувати чолові-

ка, а потім, перелякавшись, втекла.
Близько сьомої ранку на зу-

пинці громадського транспорту 
перехожі знайшли мертвого чоло-
віка та зателефонували в міліцію. 
Правоохоронці встановили особу 
померлого. Ним виявився 43-річ-
ний киянин, який у минулому був 
засуджений за вбивство дівчини в 
Оболонському районі столиці.

У ході оперативно-розшукових 
заходів правоохоронці затримали 
уродженку Дніпропетровської об-
ласті.

За цим фактом відкрили кри-
мінальне провадження за ст. 118 
(Умисне вбивство при перевищен-
ні меж необхідної оборони) КК 
України. Тепер жінці загрожує по-
карання — до двох років позбав-
лення волі.

У Головному управлінні Держ-
геокадастру в  Волинській об-

ласті постійно триває робота над 
підготовкою та проведенням зе-
мельних аукціонів. 

У листопаді поточного року 
заплановано здійснити 11 конку-
рентних торгів, на які виставлено 
15 лотів різного цільового при-
значення та власності у Володи-
мир-Волинському, Ковельському, 
Ратнівському, Рожищенському, Го-
рохівському районах, а також — у 
місті Ковелі. 

Так, покупцям пропонувати-
муть право оренди на 13 земель-
них ділянок загальною площею 
202,1 га та спільною стартовою 
ціною 329,6 тис. грн. Більшість із 
цих лотів призначені для ведення 
товарного  сільськогосподарсько-

го виробництва. 
Крім цього, два наділи вистав-

лені на аукціони для продажу у 
власність. Їхня площа складає 0,22 
га, а стартова ціна — 241,9 тис. грн. 

Таким чином, у разі успіш-
ного проведення всіх запланова-
них торгів, бюджети Волині по-
повняться на понад півмільйона 
гривень, адже стартова ціна всіх 
лотів, які пропонуватимуть цього 
місяця, складає 571,6 тис. грн. 

«Практика проведення аукціо-
нів у Волинській області свідчить, 
що стартова ціна в ході торгів 
зростає, як мінімум, на 30%, а тому 
очікуємо значних надходжень до 
бюджетів», — розповідає в. о на-
чальника Головного управління 
Держгеокадстру в області Василь 
Василенко. 
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В Австрії в аварію потрапив 
український туристичний автобус
В Австрії сталася ДТП за участю туристичного автобуса з 
українськими номерами, внаслідок чого 10 осіб було трав-
мовано, двоє з них у важкому стані. За інформацією порталу 
Noe.ORF.at, аварія сталася в понеділок вранці, 2 листопада, 
близько 5.00 на шосе А4 поблизу міста Швехат, що в перед-
місті Відня. Повідомляють, що автобус, у якому перебувало 
14 пасажирів, із невідомих причин звернув із шосе, пробив 
огорожу та з’їхав у кювет. За попередніми відомостями, во-
дій  автобусу перевищив швидкість або ж заснув за кермом.

Масове отруєння в школі 
сталося через наркотичні 
речовини
Причиною отруєння дітей у вересні в школі села 
Давидівка, що в Чернівецькій області, стали нар-
котичні речовини. Це підтвердила судово-ме-
дична експертиза. В організмі хворих знайшли 
токсичні речовини, які зазвичай є компонента-
ми розчинників фарб, зазначають спеціалісти. 
Як вони потрапили в школу, експерти поки що 
не з’ясували.

4,5
стільки мільярдів доларів має на рахун-
ках олігарх Ринат Ахметов, який є найба-
гатшим українцем. Проте за останній рік 
через війну на Донбасі він утратив 56% 
своїх активів. Рейтинг сотні найбагатших 
українців склали журнал «Новое время» 
та компанія Dragon Capital.
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Події

Волиняни вкотре засвідчили, що прагнуть торжества демократії

У листопаді на Волині заплановано 
провести 11 земельних аукціонів

Якою буде Волинська обласна 
рада. Персональний склад

У Києві вагітна жінка вбила п’яного 
нападника

За попередніми даними Волинської 
обласної ТВК, в обласну раду захо-
дить 7 партій: УКРОП (21,91%), БПП 
«Солідарність» (17,8%), «Батьків-
щина» (15,96%), «Свобода» (8,71%), 
Радикальна партія Ляшка (8,26%), 
«Самопоміч» (6,51%) та «Наш Край» 
(5,17%).

УКРОП
Палиця Ігор Петрович (перший 

кандидат); Зінчук Олександр Гри-
горович, Савчук Петро Петрович, 
Ліпич Любов Григорівна, Рубльов 
Вячеслав Володимирович, Хвищун 
Надія Віталіївна, Павлович Григо-
рій Григорович, Констанкевич Іри-
на Мирославівна, Радчук Віктор 
Миколайович, Курилюк Олександр 
Іванович, Кварцяний Віталій Воло-
димирович, Леонтьєв Сергій Пав-
лович, Вахович Ірина Михайлівна 
(Луцьк); Киричик Іван Миронович 
(Маневицький р-н); Бущук Микола 
Васильович (Любешівський р-н); 
Омельчук Олександр Володимиро-
вич (Ківерцівський р-н); Філюк Ана-
толій Миколайович (Камінь-Кашир-
ський р-н).

БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
«СОЛІДАРНІСТЬ»

Гунчик Володимир Петрович 
(перший кандидат); Бондар Володи-
мир Налькович (Ратнівський р-н); 
Діброва Валерій Григорович (Во-
лодимир-Волинський р-н); Козак 
Віктор Теодосійович (Ковельський 
р-н); Гупало Юрій Володимиро-
вич (Любомльський р-н); Дунай-

чук Валерій Савович (Камінь-Ка-
ширський р-н); Кух Олег Іванович 
(Любешівський р-н); Чернецький 
Валентин Антонович (Ратнівський 
р-н); Бегаль Олег Петрович (Ма-
невицький р-н); Заремба Віта-
лій Миколайович (Луцький р-н); 
Стефанович Леонід Степанович 
(Камінь-Каширський р-н); Бегаль 
Михайло Григорович (Ратнівський 
р-н); Дейна Володимир Юрійович 
(Ківерцівський р-н).

 ОБ’ЄДНАННЯ 
«БАТЬКІВЩИНА»

Карпюк Роман Петрович (пер-
ший кандидат); Бусько Анатолій 
Федорович (Камінь-Каширський 
р-н); Турак Андрій Антонович (Го-
рохівський р-н); Лех Ігор Богдано-
вич (Ківерцівський р-н); Касарда 
Валентина Іванівна (Ківерцівський 
р-н); Курстак Валерій Люцлянович 
(м. Нововолинськ); Лісова Алла 
Степанівна (м. Нововолинськ); 
Яренчук Володимир Арсентійович 
(Турійський р-н); Кіндер Олег Олек-
сійович (м. Ковель); Віннічук Сергій 
Миколайович (Шацький р-н); Сла-
бенко Сергій Іванович (м. Ковель); 
Йовик Галина Володимирівна (Ко-
вельський р-н). Олег Кіндер також 
обраний міським головою Ковеля, 
тому в раду, очевидно, зайде на-
ступний кандидат — Кирда Людми-
ла Федорівна (Маневицький р-н). 
Сергій Віннічук обраний Шацьким 
селищним головою, тому, ймовірно, 
зайде наступний кандидат — Столяр 
Василь Андрійович (Рожищенський 
р-н).

ВО «СВОБОДА»
Вітів Анатолій Миколайович 

(перший кандидат); Бадзюнь Ан-
дрій Анатолійович (Іваничівський 
р-н); Цейко Юрій Феодосійович 
(Луцький р-н); Духницький Сергій 
Анатолійович (Любомльський р-н); 
Бик Олександр Васильович (Івани-
чівський р-н); Пирожик Олександр 
Веніамінович (м. Луцьк); Поліщук 
Юрій Петрович (Ковельський р-н).

РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА 
ЛЯШКА

Кучер Володимир Григорович 
(перший кандидат); Богдан Вячес-
лав Петрович (Любомльський р-н); 
Буліга Микола Миколайович (Ко-
вельський р-н); Котюк Сергій Сергі-
йович (Рожищенський р-н); Грицюк 
Анатолій Петрович (Ківерцівський 
р-н); Ройко Юрій Петрович (Ківер-
цівський р-н).

ОБ’ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ»
Імберовський Михайло Юрійо-

вич (перший кандидат); Зінкевич 
Костянтин Миколайович (м. Володи-
мир-Волинський); Панасюк Олексій 
Вікторович (Володимир-Волинський 
р-н); Кметь Володимир Богданович 
(м. Нововолинськ); Бабійчук Борис 
Федорович (м. Нововолинськ).

 «НАШ КРАЙ»
Кравчук Святослав Євгенович 

(перший кандидат) Микитюк Роман 
Володимирович (Турійський р-н); 
Скопюк Михайло Якович (Локачин-
ський р-н); Дибель Володимир Юрі-
йович (Любомльський р-н).

Звернення голови облдержадміні-
страції до волинської громади за 
підсумками виборів до місцевих 
рад

Шановні волиняни, ми проде-
монстрували бажання прямувати до 
європейського майбутнього, де цін-
ності демократії — основоположні й 
беззаперечні, де верховенство права 
не піддають сумніву.

Прийшовши 25 жовтня на ви-
борчі дільниці, ми обрали шлях 
розвитку села, селища, міста, райо-
ну, області й країни загалом на на-
ступні п’ять років. Саме волиняни 
продемонстрували чи не найбільшу 
активність під час виборів до місце-
вих рад. Не знехтували необхідністю 
зробити ще один важливий крок на 
шляху становлення держави як по-
вноцінного гравця європейської та 
світової спільноти й остаточно дали 
зрозуміти всім, що в Україні процес 
волевиявлення може й буде відбу-
ватися цивілізовано. Щиро дякую 
кожному краянину, котрий проявив 
громадянську позицію та долучився 
до процесу волевиявлення.

Уперше вибори відбувалися 
не лише за новою системою, а й у 
новоутворених об’єднаних грома-
дах. Останніх на Волині — п’ять. 
У кожній із них, і це не може не ті-
шити, процес волевиявлення про-

ходив відповідно до європейських 
стандартів. Отож громади невдовзі 
зможуть активно використовувати 
преференції, передбачені для них за-
коном, і, відповідно, розвиватися.

Місцеві вибори, які відбулися в 
Україні, — яскраве свідчення оста-
точного утвердження консолідації 
демократичного правління після 
президентських та парламентських. 
Уже зрозуміло, що монополії на вла-
ду на місцях не буде. Попри активне 
засівання тоннами «гречки» та ви-
користання виборчих технологій, 
реваншу недемократичних сил не 
відбулося. З огляду на це, дякую во-
линянам за мудрість та чіткість по-
зицій. 

Зрозуміло, що представники де-
мократичних сил у місцевих радах 
різних рівнів змушені будуть шука-
ти консенсусу й працювати спільно 
на благо громади та задля відсто-
ювання її інтересів. А злагоджена 
робота на рівні регіонів — суттєвий 
аргумент на користь спільної позиції 
в парламенті. Тому спроба північно-
го сусіда роздерти Україну силами 
«п’ятої колони» вкотре зазнала по-
разки!

Разом із тим, порушення вибор-
чого законодавства були. І це — факт, 
причому задокументований право-
охоронними органами. Дуже шкода, 
що Волинь якоюсь мірою стала аре-

ною для апробації недостойних ви-
борчих технологій. Одначе останнє 
слово щодо порушення виборчого 
законодавства мають сказати пра-
воохоронні органи та представники 
силових структур. При цьому, спо-
діваюся, висновки зроблять і меш-
канці краю, зокрема лучани, котрим 
15 листопада доведеться знову йти 
на виборчі дільниці, аби в другому 
турі обрати міського голову. Чітка, 
непохитна громадянська позиція, 
усвідомлення справжньої вартості 
власного голосу — єдина панацея від 
зловживань та порушень.

Вірю, що тотальне окозамилю-
вання технологіями та загравання 
з виборцями не матимуть ефекту в 
другому турі і мешканці обласного 
центру, які, безумовно, вважають 
себе європейцями, не стануть прода-
вати чи не найяскравішу ознаку на-
родовладдя — можливість вільного 
волевиявлення — за сорок срібняків. 

Упевнений, 15 листопада стане 
святом демократії не лише для Луць-
ка, а й для Волині загалом, позаяк 
остаточно утвердимо своє прагнен-
ня до якісних змін та впровадження 
таких потрібних реформ.

З повагою 
Володимир ГУНЧИК, 

голова Волинської облдержадміні-
страції

Шановні виборці! 

Постановою Луцької міської 
виборчої комісії від 30 жовтня 

2015 року № 67 призначено про-
ведення повторного голосування 
з виборів Луцького міського голо-
ви в єдиному одномандатному ви-
борчому окрузі на неділю 15 лис-
топада 2015 року. 

При виготовленні списків ви-
борців для проведення повторно-
го голосування будуть враховані 
зміни в персональних даних ви-
борців, подані у відомостях пері-
одичного поновлення станом на 3 
листопада.

Передача іменних запрошень 
дільничним виборчим комісіям 
відбудеться 9 листопада, передача 
списків виборців — 12 листопада.

Якщо зміни в персональних 
даних виборця відбудуться в пері-
од з 4 до 9 листопада, для того, щоб 
проголосувати, виборцеві необ-
хідно звернутись у відділ ведення 
Держаного реєстру виборців до 9 
листопада включно для внесення 
таких змін.

Звернутися до суду з адміні-
стративним позовом про уточнен-
ня списку виборців можна до 12 
листопада включно.

Оскільки списки виборців 
виготовляють на основі даних 
Державного реєстру виборців, 

закликаємо вас перевірити своє 
включення та правильність вне-
сення персональних даних вже за-
раз. Для цього необхідно особисто 
звернутись із паспортом у відділ 
ведення Державного реєстру ви-
борців або скористатися електро-
нним ресурсом «Особистий кабі-
нет виборця» на сайті Центральної 
виборчої комісії, а також за поси-
ланням через банер «Виборець 
повинен знати» на сайті Луцької 
міської ради.

Якщо 25 жовтня Ви виявили 
неточності щодо себе або інших 
осіб або не знайшли себе (інших 
осіб) у списку виборців, не зво-
лікайте зі зверненням до відділу 
ведення Державного реєстру ви-
борців!

Будемо вдячні за будь-яку ін-
формацію, яка допоможе підви-
щити якість даних Державного 
реєстру виборців. 

Відділ ведення Державного 
реєстру виборців знаходиться за 
адресою: м. Луцьк, вул. Богдана 
Хмельницького, 19, кабінети 109, 
103. Відділ працюватиме в робочі 
дні — з 8.00 до 17.15, у вихідні — 
з 9.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 
14.00).

Довідки за телефонами: 
777 917, 777 953. 


