
Етнофестиваль кулінарного мис-
тецтва, присвячений українській 

національній кухні, вперше відбув-
ся в Коледжі технологій, бізнесу та 
права СНУ імені Лесі Українки, по-
відомляє Волинська держтелерадіо-
компанія.

У приготуванні улюблених страв 
українців позмагалися п’ять команд 
із різних регіонів Західної України.

Учасники продемонстрували 
артистичні та кулінарні навички в 
таких конкурсах: привітальне сло-
во; приготування борщу з грибами; 
формування вареників з наданої на-

чинки, сервірування столу на тему: 
«Нашому роду — нема переводу». 
Кожне завдання компетентне журі 
оцінювало за відповідними критері-
ями: швидкість, раціональне вико-
ристання продуктів, смакові якості, 
дотримання технології приготуван-
ня, сервірування, дотримання са-
нітарних норм і правил, оригіналь-
ність та дотримання національних 
традицій.

«Ми звикли бачити красу, а сьо-
годні буде нагода її ще й спробува-
ти. Я рада, що в нас є заклади, які 
популяризують у світлі національ-
но-патріотичного виховання наші 
українські етнографічні традиції», 
— наголосила виконувач обов’язків 
начальника управління освіти, на-
уки та молоді облдержадміністрації 
Людмила Плахотна.

Підбивши підсумки, журі відзна-
чило кращих  дипломами лауреатів у 
наступних номінаціях: найкраще по-
єднання етнотрадицій із сучасним 
сервіруванням («Юні технологи»), 
найкраще поєднання етнотрадицій 
та гостинності («Профі»), найкраще 
поєднання етнотрадицій і кулінар-
ного мистецтва («Львівські газди»), 
найкраще поєднання етнотрадицій 
в організації обслуговування («Ко-
опгосподиня»), найкраще поєднан-
ня етнотрадицій з сучасною кухнею 
(«Газди з Буковини»).

Дві групи старателів затримали 
в лісовому масиві. З місця по-
дії вилучили лопати, мотопомпу, 
автомобіль та незаконно добутий 
бурштин-сирець. 

Співробітники Головного управ-
ління Національної поліції спільно 
з ротою поліції особливого призна-
чення у Волинській області у лісі, 
поблизу села Вовчецьк, на місці, де 
знаходяться поклади бурштину, за-
тримали п’ятьох осіб із лопатами. 
Правоохоронці встановили, що ці 
особи є жителями Маневицького 
району та приїхали до лісового ма-
сиву з метою здійснення незаконно-
го видобутку бурштину. Усіх копачів 
доставлено до Маневицького відділу 
поліції, знаряддя злочину вилучено.

Крім цього, наступного дня, 
близько 4 години ранку працівники 
роти патрульної служби особливого 

призначення у Волинській області 
спільно із співробітниками Служби 
безпеки України у Волинській об-
ласті, під час відпрацювання тери-
торії району на предмет виявлення 
правопорушень, пов’язаних з неза-
конним видобутком бурштину, на 
хуторі Лоше виявили та затримали 
четверо осіб, які видобували бурш-
тин-сирець. Видобували спритники 
«сонячне каміння» за допомогою 
мотопомпи.

Старателями виявилися жителі 
Маневицького району та Рівненської 
області. Усіх доставили до районно-
го відділу поліції. У зловмисників 
вилучили близько 50 гр бурштину, 
мотопомпу та автомобіль.

Відомості внесені до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань за 
ст. 240 (Порушення правил охоро-
ни або використання надр) Кримі-
нального кодексу України. Триває 
досудове розслідування, інформує 
сектор комунікації ГУ НП у Волин-
ській області.

Події
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19,1
на стільки відсотків у жовтні 
2015 року зменшилися обсяги 
продажу бензину на автоза-
правних станціях порівняно із 
жовтнем 2014 року. За цей мі-
сяць було реалізовано бензину 
166,2 тис. тонн.

Лучанин облаштував орендова-
ний гараж під нарколаборато-

рію для виготовлення амфетаміну. 
Потім виготовлений товар збував. 
За протиправні дії зловмисникові 
загрожує п’ять років позбавлення 
волі.

У кінці лютого 2015 року лу-
чанин, з метою розвитку незакон-
ного бізнесу, домовився про орен-
ду гаража в одному з гаражних 
кооперативів обласного центру. 
Обладнавши гараж спеціальним 
хімічним посудом та речовинами, 
що використовуються для синтезу 
психотропної речовини амфетамі-
ну, чоловік протягом декількох мі-
сяців виготовляв та продавав її. На 
початку квітня 2015 року горе-біз-
несмен, знаходячись в автомобілі у 
місті Луцьку продав частину попе-
редньо виготовленої психотропної 
речовини амфетамін високої якос-
ті та концентрації й отримав гро-
шову винагороду в розмірі 2000 
гривень.

Під час санкціонованого об-
шуку в «хімічній лабораторії» пра-
цівники міліції вилучили хімічні 
реактиви, хімічний посуд та інше 
обладнання для приготування ам-
фетаміну. А також вилучено ам-
фетамін загальною масою 5,00658 
грам.

У ході досудового розсліду-

вання між прокурором та під-
озрюваним було укладено угоду 
про визнання винуватості. Відпо-
відно до її умов, чоловік повністю 
визнав свою вину у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 2 ст. 317 (організація 
або утримання місць для неза-
конного вживання, виробництва 
чи виготовлення наркотичних за-
собів, психотропних речовин або 
їхніх аналогів), ч. 1 ст. 311 (неза-
конне виготовлення, придбання, 
зберігання, перевезення чи пере-
силання прекурсорів), ч. 2 ст. 307 
(незаконне виробництво, виго-
товлення, придбання, зберігання, 
перевезення, пересилання чи збут 
наркотичних засобів, психотроп-
них речовин або їхніх аналогів) 
Кримінального кодексу України.

Луцький міськрайонний суд 
затвердив угоду про визнання 
винуватості, укладену між проку-
рором та обвинуваченим. В угоді 
сторонами визначено міру пока-
рання підсудному у вигляді 5-ти 
років позбавлення волі із випро-
буванням, якщо він протягом 3-х 
років іспитового строку не вчи-
нить нового злочину та виконає 
покладені на нього обов’язки, ін-
формує сектор комунікації ГУНП 
у Волинській області.

Через відсутність енергопос-
тачання на більшості тери-

торій анексованого Росією Кри-
му в окремих торгових точках 
півострова ціни на свічки підня-
лися майже в десять разів — до 
40–50 р. (15–19 грн), повідомля-
ють «Новости Крыма».

Мешканці окупованого Ро-
сією Криму повідомляють щодо 
спекуляцій у кримських мага-
зинах у зв’язку з відключенням 
електроенергії.

«Я купувала свічки лише 
тиждень тому — коштували чо-
тири рублі, а вчора зайшла в ма-
газин біля дому — такі ж свічки 
вже по 50 рублів», — розповіла 
мешканка Євпаторії.

Ще звечора 22 листопада в 
Севастополі з’явилися невели-
кі черги в магазинах. Вранці 23 
листопада вишикувалася черга 
за хлібом. Місцеві жителі по-
боюються, що через перебої з 
електрикою почнуться перебої в 
поставках продуктів.

За словами севастопольців, 
припинення електропостачан-
ня в анексованому Криму вже 
викликало певні труднощі — 
розморожуються холодильни-
ки в квартирах і продовольчих 
магазинах, майже не працює 
інтернет-зв’язок, у багатьох ра-
йонах в житлових будинках зни-
кає водопостачання.

На Маневиччині затримали дві групи 
бурштинокопачів 

У Луцьку продовжується ремонт 
прибудинкових територій

Рада прийняла закон про 
роздержавлення ЗМІ
24 листопада нардепи під час засідання Ради під-
тримали Закон «Про реформування державних і 
комунальних друкованих ЗМІ». Відповідно до нього, 
органи держвлади, інші держоргани та органи 
місцевого самоврядування не можуть виступати 
засновниками (співзасновниками) друкованих ЗМІ. 
Таке рішення підтримали 260 нардепів. Закон також 
визначає механізм реформування друкованих ЗМІ, 
заснованих органами держвлади.

На Волині прикрили нарколабораторію

Через відсутність 
світла в Криму 
ціни на свічки 
зросли в десять 
разів

Залицяльник обікрав жінку на 15 
тисяч гривень
33-річна жителька міста Рожище через всесвітню мережу Інтер-
нет познайомилася з 25-річним кримчанином. Хлопець приїхав 
до жінки на гостину. Після його від’їзду жінка виявила вдома  
крадіжку золотих виробів та грошей. Всього злодій завдав 
шкоди потерпілій на суму 15 тисяч гривень. Під час проведення 
оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до 
крадіжки причетний новий знайомий потерпілої. Зловмисника 
поліціянти затримали у Львові. Як пояснив спритник, золоті ви-
роби він здав у ломбард, а гроші витратив на власні потреби.
Триває слідство.

Волинянин попався на розповсюдженні 
порнографії 

У Луцьку вшановуватимуть пам’ять 
Данила Братковського

Зловмисник поширював на влас-
ній сторінці в соціальній мере-

жі відеофайли порнографічного 
характеру.

Співробітники сектору карно-
го розшуку Ратнівського відділу 
поліції під час моніторингу соці-
альної мережі «Вконтакте» вияви-
ли контент, який містить ознаки 
порнографії.

Провівши ряд оперативно-роз-
шукових заходів, оперативники 
встановили особу, яка скоїла пра-
вопорушення. Любителем «полу-
нички» виявився 28-річний жи-
тель смт Ратно.

За вказаним фактом Ратнів-

ським відділом поліції відомості 
внесено до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань за ч. 2 ст. 301 
(Ввезення, виготовлення, збут і 
розповсюдження порнографічних 
предметів) Кримінального кодексу 
України. Санкція статті передбачає 
покарання у вигляді штрафу від 
ста до трьохсот неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян 
або обмеження волі на строк до 
п’яти років, або позбавлення волі 
на той самий строк з конфіскацією 
порнографічної кіно- та відеопро-
дукції, засобів її виготовлення та 
демонстрування. Триває досудове 
розслідування.

26 листопада 2015 року об 10.00 
біля приміщення Художньо-

го музею м. Луцька (вул. Кафе-
дральна, 1а) розпочнеться акція зі 
вшанування пам’яті Данила Брат-
ковського — святого Мученика, 
поета-гуманіста, борця за волю 
України.

У програмі: урочиста хода 
українського духовенства, коза-
цтва, інтелігенції, студентської 
молоді, громади міста Луцька та 
всіх небайдужих патріотів до-
рогою Данила Братковського від 
в’язниці в Луцькому замку до міс-

ця страти на ешафоті, а потім до 
Хрестовоздвиженської церкви, у 
крипті якої упокоївся його прах, 
та канон в пам’ять святого Муче-
ника Данила Братковського (біля 
Хрестовоздвиженської церкви). 
Кожен присутній стане учасником 
спільної братської молитви. Також 
заплановані поминальні промови 
поважних лучан, жалобний дзвін, 
як символ пам’яті вдячних нащад-
ків, та братська трапеза з хлібом та 
вином на знак духовної єдності.

Організатор акції — Художній 
музей м. Луцька.

Допоки погодні умови дозволя-
ють, у місті тривають ремонтні 

роботи дорожнього покриття та 
прибудинкових територій.

Цими днями працівники під-
приємства «Луцькавтодор» вкла-
дали нове асфальтне покриття на 
вулиці Супутників, де були попе-
редньо проведені підготовчі робо-
ти. Варто зауважити, що в останні 
роки в місті активізувалися комп-
лексні ремонти дворів, де разом 
із відновленням дорожнього по-
криття та тротуарів проводиться 
відновлення та будівництво сис-
тем зовнішнього освітлення, ди-
тячих та спортивних майданчиків.

Нагадаємо, на сьогодні розпо-
чаті роботи із вкладання нового 
асфальтного покриття на при-
будинкових територіях на вулиці 
Володимирській, 114, бульварі 
Дружби Народів, 15 та проспекті 
Молоді, 11.

У коледжі провели етнофестиваль 
кулінарного мистецтва 


