
Народними гуляннями, фести-
валями, концертами лучани відзна-
чали 926-ту річницю народження 
свого міста.  На іменини Луцька при-
їхали численні друзі. Найбільшу на-
городу місто отримало з рук почес-
ного члена Парламентської асамблеї 
Ради Європи Віктора Раффі, а саме 
— Почесний прапор Європи. 

cтор. 13

Луцьк гучно відсвяткував 926-річчя

За сто метрів до митного по-
ста «Ягодин» діяло підпільне 
«підприємство», через яке до 
Польщі, а потім, ймовірно, до 
інших європейських країн по-
стачалися контрабандні цигарки 
з Білорусі, Молдови, Росії, Укра-
їни та горілчані вироби. Про це 
повідомив перший заступник на-
чальника управління податкової 
міліції ДПА у Волинській області 
Микола Пєтухов.

cтор. 3

До редакції звернулася лучанка, 
якій відмовили у нарахуванні до-
помоги по догляду за дитиною до 
трьох років у збільшеному розмірі: 
«Я працюю на фіксованому податку. 
Недавно стала мамою. Прийшла в 
департамент соцзахисту оформля-
ти документи на допомогу по догля-
ду за дитиною, а мені відмовили».

cтор. 3

Чиновники МОЗ 
вкрали десятки 
мільйонів

Ти маєш знати більше!Ти маєш знати більше!

cтор. 4

У Луцьку з’явилося місце, 
де можна залишити 
небажану дитину

Виробництво 
сигарет в Україні 
скоротилось на 10%

Під носом 
у ягодинських 
митників 
виробляли 
фальсифікат

42% волинських 
школярів на 
фізкультурі 
займаються 
у спецгрупах

Експерти оцінили 
20 років життя 
українців

Через Ющенка 
Україна втратила 38 
мільярдів доларів

cтор. 2

У Волинській 
обласній дитячій 
лікарні запрацювали 
реанімація та 
лабораторія

cтор. 5

У Рожищенському 
районі тримають 
корів, бо є куди 
здавати молоко

cтор. 4

На волинських 
полях «м’ясо» росте

cтор. 4

У Луцьку відкрили 
відновлений 
дільничний пункт 
міліції

cтор. 6

Ковельський 
район отримав 
10 мільйонів на 
будівництво

cтор. 5

У Луцькій 
районній лікарні 
відремонтували 
дитяче відділення

cтор. 6

Депутати Луцькради 
хотіли вулицю імені 
Тимошенко

cтор. 6

Четверо хлопців 
украли машину та 
потрапили на ній 
в аварію

cтор. 7

Стають 
популярними 
іграшки з 
національною 
символікою

cтор. 7

За косіння трави 
під вікнами в Ковелі 
стріляють у голову

cтор. 10

У «Любешівагролісі» 
планують виробляти 
молочні продукти

cтор. 10

Табір «Оберіг» за 
літо перевіряли 
55 разів

cтор. 13

Сьогодні одна з найбільших про-
блем сучасного українського міста, 
та й села також — сміття. Адже його 
«виробництво» не припиняється 
ніколи, і з роками відходи лише на-
копичуються, забруднюючи великі 
території. Однак умілі господарі 
знають, як прибрати, утилізувати, 
щоб було екологічно безпечно. 

cтор. 10

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 3

З нагоди 20-ї річниці Неза-
лежності моєї держави я маю 
потребу поділитись міркуван-
нями про речі прості та складні 
водночас. Які не залежать від 
світових фінансових чи фон-
дових криз, кліматичних умов, 
розколірок торгових брендів чи 
політичних партій. 

cтор. 4-5

У міському пологовому будинку 
запрацювало «Вікно життя». Це міс-
це, де жінка, яка опинилася в склад-
ній життєвій ситуації, може зали-
шити немовля, щоб не кинути його 
напризволяще. Випадків, коли дітей 
знаходять на смітниках уже мертви-

ми, достатньо по всій країні, а щоб 
зберегти життя малюка та подбати 
про його майбутнє, якраз і створю-
ються такі віконечка. Луцьк не є пі-
онером у цій справі: «вікна життя» 
вже діють у Львові та Рівному.

cтор. 7

cтор. 4

За досвідом, як зробити місто 
чистим, треба їхати у 
Володимир-Волинський

cтор. 14

Підготовка до школи вклю-
чає багато моментів. З середини 
літа батьки починають актив-
но обговорювати, де б дешевше 
придбати форму та начиння для 
ранця. Проте, як зазначають лі-
карі, мало хто турбується, з яким 
багажем здоров’я дитина пере-
ступить шкільний поріг.

                                             cтор. 12 

Марія Порошина: Я молюся перед кожним новим проектом

Шановні Шановні 
читачі!читачі!

Продовжується Продовжується 
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В Україні жодна область не 
отримує коштів від держави, аби 
навести лад на меліоративних 
каналах. Програми з меліорації 
лежать уже п’ятнадцять років 
без фінансування. Для Волині 
гроші виділяють винятково для 
того, аби хоча б якось зменшити 
рівень паводкових вод і вберегти 
людські помешкання від збитків. 
Суми невеликі — півтора-два 
мільйони гривень. У той же час 
землі, ліси заболочуються, а це 
негативно позначається на якості 
ґрунту, а отже, й на врожайності 
та виробництві сільськогоспо-
дарської продукції.

cтор. 7

На ринку праці 
Волині найбільш 
затребуваними є 
робітничі професії

Здається, центри зайнятості 
пропонують вакансії на вибір, 
але безробітних відлякує зарп-
лата, яка подекуди не дотягує 
навіть до «мінімалки». Питання 
гідної оплати праці на Волині, 
а також підвищення конкурен-
тоспроможності робочої сили 
нещодавно обговорювали на за-
сіданні обласного координацій-
ного комітету сприяння зайня-
тості населення. 

cтор. 6

Підприємці не можуть добитися 
державних соціальних допомог

Голова Волинської 
облдержадміністрації 
Борис Клімчук:

Урядових грошей 
вистачить 
усього на 300 
км внутрішніх 
меліоративних 
каналів

Україна відбулася. 
І це — тільки  
початок


