
У більшості волинських сіл 
старі ферми стоять пусткою або 
ж їх узагалі зносять для вивіль-
нення територій. Крупні фер-
мерські господарства, яким це 
по кишені, звісно, будують нові 
приміщення для утримання ху-
доби, проте дехто розбудовує 
господарство на базі старих. 

cтор. 7

Після обрання головою облради 
Володимира Войтовича частина во-
линських політиків намагалася по-
дати його як людину несамостійну, 
що чітко виконуватиме вказівки го-
лови облдержадміністрації, мовляв, 
буде слухняним знаряддям у руках 
губернатора. Насправді, можливо, 
вперше так склалось, що виконавча 
і представницька влади на місцево-
му рівні намагаються працювати в 
унісон. 

cтор. 4-5

Житло можуть 
забрати у тих, хто 
заборгував державі 
10 тисяч

Ти маєш знати більше!Ти маєш знати більше!

cтор. 4

Бюджетники отримають 
допомогу в 10 пенсій 

Депутати 
заборонили 
валютне 
кредитування

На Волині 
відроджують старі 
ферми

Техогляд 
відмінено, однак 
не для всіх

Україна — четверта 
серед десяти 
найгірших економік 
світу

У «Згоранах» 
дітей не лікують, а 
зарплату отримують 
з надбавками

cтор. 5

Сім’ї з маленькими 
дітьми живуть 
ще бідніше, ніж 
пенсіонери

cтор. 4

Чиновники хочуть 
знати, куди їдуть 
волинські макарони

cтор. 4

За збирання лісових 
ягід сплачено два 
мільйони гривень 
податків

cтор. 6

Депутати облради 
переймаються 
долею туалетного 
паперу

cтор. 6

Санстанція 
обмежила роботу 
гастрономічних 
відділів у 
супермаркетах

cтор. 6

Волинські обранці 
поділили водойми: 
найбільше озеро в 
руках депутата 

cтор. 6

На Центральному 
ринку Луцька по 
понеділках торгівлі 
не буде

cтор. 7

Кримінальний 
кодекс поповниться 
домашніми 
арештами й 
електронними 
браслетами 

cтор. 10

За вбивство 
вагітної дружини 
ковельчанина 
засудили на 9 років

cтор. 10

Парад наречених 
у Луцьку трохи 
зіпсувала спека

cтор. 13

В Україні більшає 
міст

cтор. 13

О пів на четверту ранку в «швид-
ку» надійшов виклик, що на початку 
проспекту Відродження в Луцьку 
лежить молодий чоловік. Медики, 
які прибули на місце, підібрали не-
притомного скривавленого хлопця з 
узбіччя дороги та доставили у місь-
ку клінічну лікарню. 

cтор. 10

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 3

У п’ятницю, 8 липня, Пре-
зидент України Віктор Януко-
вич провів прес-конференцію 
для представників центральних, 
регіональних та іноземних засо-
бів масової інформації. Зустріч 
з медійниками була присвячена 
підведенню підсумків першого 
півріччя 2011 року. 

cтор. 2
Депутати Верховної Ради ухва-

лили в другому читанні і в цілому 
урядовий проект Пенсійної рефор-
ми. За відповідне рішення прого-
лосували 248 депутатів. Від Партії 

регіонів — 188 депутатів, від «БЮТ-
Батьківщини» — 0, від НУНС — 11, 
від КПУ — 0, від «Реформ заради 
майбутнього» — 18...

cтор. 3

cтор. 4

Після посиденьок у нічному барі 
Луцька хлопці влаштували побоїще 
на дорозі

Підприємців 
«загнали» у черги 
за документами 
з Єдиного 
державного 
реєстру 

cтор. 14

Наближається день, коли во-
дії законно зможуть забути про 
талончики на лобовому склі. 
Президент підписав закон про 
відміну обов’язкового техогляду 
автомобілів. Тепер за процеду-
рою закон повинні обнародува-
ти, і він набуде чинності.

cтор. 2

13 тисяч гривень коштує кілька секунд уваги Брітні Спірс

До редакції «Відомостей» 
звернувся приватний підпри-
ємець Олександр, якому нещо-
давно, щоб отримати необхідний 
документ, довелося більше трьох 
годин простояти в черзі у луць-
кому відділі реєстрації суб’єктів 
господарювання. 

cтор. 6

Голова Волинської облради Володимир Войтович: 

Віктор Янукович: 

Картини з соломки 
маяківської 
майстрині 
мають попит і за 
кордоном 

З майстринею Надією Ткачук 
зустрілись у Маяківській серед-
ній школі. Саме тут вона про-
водила заняття з виготовлення 
картин із соломки. Завдяки її 
старанням навчальний заклад 
уже два роки поспіль займає 
призові місця на районному кон-
курсі художньої творчості. 

cтор. 13

Холестерин 
потрібен організму 
для вироблення 
енергії

Високий рівень холестерину 
в крові — це основний фактор 
ризику серцево-судинних захво-
рювань. Ця жироподібна кашка 
накопичується у судинах тоді, 
коли в організмі порушується 
ліпідний обмін. Тобто «погані» 
ліпопротеїди перемагають так 
звані «хороші». Холестерин сам 
по собі не шкідливий, навіть 
навпаки — дуже важливий як 
пальне для отримання енергії. 

cтор. 12

Політика — це готовність до  
компромісу

Ми не плануємо 
злиття «Газпрому» 
і «Нафтогазу 
України»


