
Цього року літо багате на різ-
номанітний овочево-фруктовий 
урожай. А виробництва закруток у 
промислових масштабах на Волині 
практично нема. В області працює 
шість консервних цехів, як правило, 
при держлісгоспах. Але їхня продук-
ція споживається або винятково в 

районі, або відразу йде на експорт. 
Виявляється, продавцям вигід-

ніше завезти імпортний товар, аніж 
організувати доставку. Наприклад, 
березового соку, яким славить-
ся консервний цех Маневицького 
держлісгоспу, в Луцьку не знайдеш. 

cтор. 5

Березовий сік із Маневицького лісгоспу 
можна знайти лише в Польщі

Випадки, коли рідні люди 
стають ворогами через житлове 
питання, сьогодні не рідкість. 
Аби заволодіти такими бажани-
ми квадратними метрами, люди 
йдуть не тільки на обман, а на-
віть на вбивство. У Ківерцях же 
чоловік вирішив просто вики-
нути на вулицю свого кровного 
брата-інваліда. 

cтор. 10

Цьогорічної вступної кампа-
нії боялися всі українські виші. 
Через освітні реформи середини 
дев’яностих у 2011 році значно ско-
ротилася кількість випускників 
шкіл. Отже, цьогоріч вишам довело-
ся добряче поборотися за абітурієн-
та. На своїй шкурі це добре відчули 
українські мегаполіси. 

cтор. 6

Ціни на овочі та 
фрукти пішли вгору

Ти маєш знати більше!Ти маєш знати більше!

cтор. 4

З нового року гектар 
землі коштуватиме 
20 тисяч гривень

З початку року 
хліб в Україні 
подорожчав 
на 14,3%

Інвалід втратив 
житло через брата

Відновний масаж 
допоможе навіть 
при застудних 
захворюваннях

Наступного року 
«мінімалка» 
становитиме 
1098 гривні

Кабмін виділив 
200 млн. грн. 
на оптові 
сільгоспринки

cтор. 3

82% українців 
вважають 
проголошення 
незалежності 
позитивною подією

cтор. 4

Держава береться 
стимулювати 
виробництво 
дитячого 
харчування

cтор. 3

Українців із 
«шенгеном» 
не пускають в ЄС

cтор. 5

У топ-500 
найкращих вишів 
світу Україна не 
фігурує

cтор. 5

За кожну прирощену 
корову платитимуть 
п’ять тисяч гривень

cтор. 4

Лісники дадуть 
гроші на фільм про 
природу Волині

cтор. 13

У трьох луцьких 
садочках 
відкриються 
додаткові групи

cтор. 5

У Любешові 
одиноких 
пенсіонерів лікують 
безплатно

cтор. 6

На Рівненщині дітям-
сиротам відкрили 
рахунки в банках

cтор. 7

Діти з особливими 
потребами 
навчатимуться у 
звичайних школах

cтор. 6

Дорогу Київ-Ковель-
Ягодин відкриють 15 
жовтня

cтор. 10

Прокуратура міста Луцька завер-
шила розслідування кримінальної 
справи, порушеної відносно дирек-

тора ТзОВ «Каскад-транспорт» ЛТД 
і ТзОВ «Каскад-продакшн» ЛТД за 
фактом невиплати заробітної плати 
працівникам цих товариств за озна-
ками злочину, передбаченого ч.1 
ст.175 КК України, та кримінальної 
справи, порушеної відносно цього 
ж посадовця за фактом умисного 
ухилення від сплати єдиного внеску 
та зловживання службовим стано-
вищем за ознаками складу злочинів, 
передбачених ч.1 ст.212-1, ч.2 ст.364 
КК України.                                  cтор. 3

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 3

Президент Віктор Янукович 
натякнув президенту Росії Дми-
тру Медведєву на можливість 
подати на Росію в суд. А Медве-
дєв визнав, що у відносинах двох 
країн багато проблем, пише ви-
дання «Коммерсантъ».

cтор. 3

Важливою складовою вільного 
ринку сільськогосподарських зе-
мель, який планують запровадити 
уже з початку наступного року, є 
збільшення нормативної грошової 
оцінки землі в 1,7 разу. Тобто, якщо 
сьогодні у середньому на Волині гек-

тар ріллі коштує 10 тисяч гривень, 
то після переоцінки його вартість 
зросте до 20 тисяч гривень. Що це 
дасть простому селянинові — аналі-
зують «Відомості». 

cтор. 7

cтор. 3

Посадовець заборгував своїм 
працівникам більше мільйона 

Олександр 
Тимошенко 
намагався 
вмовити дружину 
виїхати за кордон 
і няньчити онуків   

cтор. 14

Про користь і чудодійні 
властивості масажу знає кожен. 
Для когось — це вид відпочинку 
та спосіб розслабитися після на-
пруженого дня, адже цілющий 
вплив масажу поліпшує настрій і 
самопочуття. Для інших — ліку-
вання, оскільки покращує цир-
куляцію крові та лімфи, зміцнює 
суглоби, приносить полегшення 
при болях у хребті.

cтор. 12

«Воплі Відоплясова» вперше їдуть у тур по Сибіру та Далекому Сходу

Колишня прем’єрка Юлія 
Тимошенко у СІЗО багато часу 
витрачає на кулінарію, вдома по-
водиться, як кішечка, а живе ра-
зом із чоловіком. Про це її бла-
говірний Олександр Тимошенко 
розповів у інтерв’ю «Українській 
правді».

cтор. 10

Шановні Шановні 
читачі!читачі!

Продовжується Продовжується 

передплата  на передплата  на 

газету «Відомості» газету «Відомості» 
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Минулого тижня у галереї 
мистецтв у Луцьку відкрилася ви-
ставка картин досі маловідомого 
художника Олександра Гукалова. 
Адже він лише шість років тому 
почав займатися живописом, до 
того ж малярству ніде не вчився, 
спеціальних художніх шкіл чи 
академій не відвідував. Талант у 
нього від Бога, а працелюбність 
і натхнення допомогли створити 
справжні мистецькі шедеври.

cтор. 13

Надто дорого 
коштує узаконення 
піщаного кар’єра

Як розповів «Відомостям» 
начальник відділу оперативно-
го екологічного міжрайонного 
контролю екоінспекції у Волин-
ській області Анатолій Штон-
дін, в кожному районі є несанк-
ціоновані піщані кар’єри, де 
незаконно беруть пісок. Таке са-
мовільне користування надрами 
завдає великої шкоди довкіллю

cтор. 5

Приватним ВНЗ Волині не вистачає 
студентів

Москва та Київ 
не виключають 
«газової війни» 

Художник має 
промовляти до 
людей своїми 
творіннями 

Впевнений львівський 
митець Олександр Гукалов


