Під час Євро-2012
візи між Україною
та Польщею не
скасують
cтор. 2

Депутати скасували
обов’язковий
техогляд

У Луцьку
найчастіше
грабують квартири
в спальних районах
cтор. 7

cтор. 3

Іван Охлобистін: Я взагалі собі не подобаюся на екрані

cтор. 14
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Ти маєш знати більше!

Передплатний індекс - 21769

Аграрії активно
готуються
до жнивної
кампанії

Рекомендована ціна - 3 грн.

Кабмін дав 4 млн. на
пам’ятник жертвам
Голодомору в
Америці
cтор. 2

Україна отримала
від заробітчан $1,3
мільярда за три
місяці

№ 28 (563) 7 - 13 липня 2011 року

Студентський сезон уже
розпочався

«Кіотські гроші»
допоможуть
скоротити
споживання газу

Що посієш у липні, те пожнеш у вересні

cтор. 3

За тиждень на Волині розпочнуться жнива. Роботи додасться не лише аграріям, які від самої
посівної вболівають за врожай,
а й усім причетним до жнив
контролюючим службам. А їх,
як виявилось, достатньо.
cтор. 3

За хабар
посадовцю можна
«загриміти» на
десять років

Більшість українців
зберігають
заощадження
у гривні

Не секрет, що ціна російського газу — чи не єдиний фактор тиску на Україну. Остання
новина з «поля битви» за цей
енергоносій — голова правління
ВАТ «Газпром» Олексій Міллер
сказав, що зниження ціни можливе тільки за умови об’єднання
з НАК «Нафтогаз України».
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Компанії Кропиви
не узгодили бажаної
компенсації різниці
в тарифах
cтор. 3

Волинська облрада
має намір продати
комунальний об’єкт
у Луцьку

cтор. 4

З 1 липня в усіх навчальних закладах України стартувала вступна
кампанія-2011. Для більшості абітурієнтів місяць обіцяє бути насиченим і хвилюючим. Уже кілька днів
триває щорічний «забіг» у стінах

альма-матер: вступники можуть подавати документи протягом цілого
місяця — аж до 31 липня. Що ж цього року підготувало Міністерство
освіти і науки для абітурієнтів?

У магазині
торгували
недопеченою
курятиною
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З 1 липня вступив у силу антикорупційний закон. Щоправда, Закон України «Про засади
запобігання та протидії корупції» набув чинності за винятком
статей 11 і 12, які діятимуть із
січня 2012 року.

Інспекцію
архібудконтролю
Волині підозрюють у
корупції
cтор. 4

На пункт пропуску в
Ягодині дали майже
15 мільйонів
cтор. 4
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Факторами появи
ревматоїдного
артриту є період
статевого
дозрівання і стрес

Урожай картоплі
значно знизиться
через травневу
посуху
cтор. 4

Громаді
Рожищенського
району передають
військове містечко
cтор. 6

Документи
між радами
«ходитимуть» у
електронному
вигляді
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Поки місцеві аграрії роздумують над тим, чи вигідно сьогодні
займатися садівництвом, іноземні
інвестори вкладають гроші у волинські землі та нарощують об’єми
виробництва. Яскравим прикладом
польсько-української співпраці, а
головне — наявності блискучих результатів, є приватне підприємство
«ФруктЕксПол».

Перший літній місяць як в
Україні, так і на Волині відзначився масовими отруєннями.
Нагадаємо, 38 людей отруїлися
на дні народження в луцькому
барі «Тотем» і на весіллі в Турійському районі. Найрезонанснішим стало отруєння продукцією
зі столичного супермаркету.
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Скоро ДАІ буде патрулювати тільки
на стаціонарних постах
Уже давно серед населення гуляє
інформація, що на дорогах водіїв
зупиняють шахраї, переодягнуті в
інспекторів ДАІ, інколи вони представляються працівниками екологічних інспекцій і перевіряють
рівень СО2 у вихлопних газах і тонування скла. За такі перевірки вимагають гроші. У МВС уже надійшли
сотні скарг від ошуканих водіїв.

У родині
Новосадів живуть
мотокросом
Швидкість, гул моторів, круті віражі, драйв — ось ті слова,
якими можна охарактеризувати
мотокрос. Для мотокросерів звивиста траса та двоколісний металевий товариш — те, без чого
вони не уявляють свого життя.
Брати Дмитро й Ілля Новосади
з Ківерців смак мотогонок відчули, будучи ще зовсім дітьми.
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На сьогодні існує майже 80
хвороб, які вражають суглоби.
Та найстрашніша патологія, наголошують лікарі, — це ревматоїдний артрит. Недуга знищує
хрящ, через що людина стовідсотково стає інвалідом. Про
причини, симптоми та лікування найважчої з хвороб суглобів
говоримо з завідувачем ревматологічного відділення Волинської
обласної клінічної лікарні Вадимом Жуковичем.

На Волині — одна з найбільших
плантацій смородини в Європі

Підземні води, сонце
та вітер дозволяють
Волині скористатися
«зеленим тарифом»

«Вільні кошти»
Універсальний банківський
вкладний продукт
для юридичних осіб
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У Ковелі автошкола
видавала фіктивні
посвідчення водія
cтор. 10

Чекаємо вас у Луцькому відділенні: м. Луцьк, вул.Лесі Українки, 49 тел.: (0332) 77-07-84
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