
Чиновники Волині взялися 
особисто відвідувати райони, які 
покращили показники агропро-
мислового виробництва, а голо-
вне — створили робочі місця на 
селі. Днями посадовці відвідали 
підприємства, які виготовляють 
і ремонтують сільськогосподар-
ську техніку в Ківерцівському 
районі, — «Захід-Агросервіс 
Плюс» та Оликівське ремонтно-
транспортне підприємство. 

cтор. 6

Голобська райлікарня є гордістю 
Ковельського району, адже вона одна 
з найкращих такого рівня не тільки 
в області, а й в Україні. Такі відгуки 
про неї прозвучали з уст попере-
днього міністра охорони здоров’я 
Князевича, який у 2008-му завітав 
в область із візитом. Яку допомогу 
сьогодні надають тут пацієнтам і з 
якими труднощами стикаються у 
роботі, дізнавалися «Відомості».

cтор. 4

Найменшу в СНД 
допомогу на дітей 
отримують українки

Ти маєш знати більше!Ти маєш знати більше!

cтор. 3

Відмова від ЖЕКів може 
додати людям проблем 

Скраплений газ 
подешевшає. Але не 
на Волині

У Ківерцях 
виготовляють 
запчастини до 
європейських 
тракторів

Майбутня мама 
не повинна 
харчуватися за 
двох

Нелегалам у 
Польщі дозволили 
легалізуватися

У Раді засекретили 
депутатів, які 
отримали державні 
квартири

cтор. 2

З України 
виїжджають цілими 
сім’ями

cтор. 4

У Нововолинськ 
інвестиції надходять 
із Кіпру та Польщі  

cтор. 3

На автомобільному 
ринку — 
пожвавлення

cтор. 4

Хто може 
розпоряджатися 
майном 
неповнолітніх і 
малолітніх дітей

cтор. 7

Комунальні 
котельні оснащують 
лічильниками обліку 
тепла

cтор. 6

Мукошинські діти 
в закладі освіти 
почуваються, як у 
раю

cтор. 6

За екологічно 
чисте молоко знову 
платитимуть дотацію

cтор. 6

Під час сімейних 
розборок батько 
скалічив дитину

cтор. 10

П’яний чоловік, 
скоївши ДТП, 
хотів ошукати 
правоохоронців

cтор. 10

Державною 
підтримкою 
скористалися лише 
10% фермерів

cтор. 4

У Луцьку показали 
більше 300 собак із 
усієї країни

cтор. 13

На Волині три школи 
закриють, а чотири 
відкриють

cтор. 13

Дістатися до Карасина Камінь-
Каширського району непросто. До-
велося годину трястися по вибої-
нах і бездоріжжю убік від основної 
траси. Журналістам хотіли показати 

два проекти, втілення яких застопо-
рилося через нестачу фінансування. 
Та більше привернула увагу голова 
місцевої сільради Світлана Сидорук. 
У цієї тендітної жінки є не лише сила 
влади, якою її наділила громада, до-
віривши керувати двома селами, а й 
чимала сила в руках: Світлана Мака-
рівна — триразовий чемпіон області 
з армрестлінгу. За наполегливістю, 
ініціативністю вона дасть фору будь-
якому чоловікові. Навіть будучи на 
лікарняному після операції, вона не 
забуває про свої дітища-проекти й 
на всіх рівнях клопоче, щоб якнай-
швидше їх завершити.

cтор. 13

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 2

В області знову підняли пи-
тання використання альтерна-
тивних джерел енергії. Цього 
разу під приціл потрапила енер-
гетична верба, яка, за словами 
фахівців, є у 26 разів дешевшою 
за природний газ. 

cтор. 3

Про необхідність реформувати 
сферу житлово-комунального гос-
подарства в Україні за 20 років не 
говорив хіба що лінивий. 

На рівні розмов реформи, влас-
не, й закінчувалися. За два десяти-
ліття у нашій країні не спромоглися 
прийняти навіть новий Житловий 
кодекс — у комунальній сфері ми 
до сих пір живемо за законами ра-
дянської доби. В результаті маємо 

постійні підвищення тарифів на 
комуналку та зростаюче незадово-
лення населення наданими послу-
гами. З владних кабінетів столиці 
навіть ініціатива надійшла: ЖЕКи 
ліквідувати, створити об’єднання 
співвласників багатоповерхового 
будинку (ОСББ). Кінцева дата вико-
нання — 2015 рік. Чи є це виходом, 
з’ясовували «Відомості». 

cтор. 5

cтор. 5

Сільський голова — триразовий 
чемпіон області з армрестлінгу

cтор. 14

Раціональне харчування під 
час вагітності — одна з основних 
умов нормального розвитку пло-
да та сприятливого протікання 
вагітності. Тому воно має бути 
організоване так, аби своєчасно 
постачати організму вітаміни та 
мінерали зі свіжої, смачної їжі. 
Не варто впадати в крайнощі — 
майбутня мама не повинна їсти 
за двох. Надмірне харчування 
не є запорукою покращення 
здоров’я вагітної.

cтор. 12

Могилевська оголосила себе холостячкою

Шановні Шановні 
читачі!читачі!

Продовжується Продовжується 
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Під час зустрічі з журналіс-
тами перший заступник голови 
Ковельської райдержадміністра-
ції Борис Андріюк розповів про 
те, що в районі існує проблема 
зачистки територій від вибухо-
небезпечних предметів, які зали-
шилися тут після Другої світової 
війни. Адже лише цього року не-
безпечні знахідки стали причи-
ною загибелі чотирьох людей.

cтор. 10

Сучасне весілля 
потягне на 50 
тисяч

Після закінчення Успенсько-
го посту в Україні розпочинаєть-
ся весільний сезон. Осінь — дуже 
популярна пора для одруження, 
оскільки так рідні наречених 
надіються хоч трохи заощадити 
на харчах. Звісно, всім хочеть-
ся влаштувати гулянку, яка б 
запам’яталася на все життя, та 
зробити це так, аби смертельно 
не травмувати сімейний бюджет. 
Скільки нині коштують усілякі 
весільні аксесуари та послуги, 
намагалися дослідити «Відомос-
ті».

cтор. 7

У Голобській районній лікарні 
не вистачає лікарів і необхідної 
апаратури

Закордонні 
інвестори 
вирощуватимуть 
на Волині 
енергетичне 
паливо

Ковельщину не 
можуть очистити 
від снарядів, бо 
бракує фінансів


