
Активність громади — ве-
лика сила. Це довели жителі За-
бродівської сільради, що в Рат-
нівському районі, які завдяки 
виграним грантам реконструю-
вали два ФАПи та добудували 
садочок. Загалом Забродівська 
сільська рада спільно з громадою 
розробила та подала для участі в 
різних конкурсах 14 проектів. 
Загальна вартість уже втілених 
проектів і тих, що наразі реалі-
зовуються, складає майже 1,5 
мільйона гривень.

cтор. 6

Служба безпеки України спіль-
но з європейськими партнерськими 
спецслужбами завершила безпре-
цедентну операцію з ліквідації між-
народного організованого злочин-
ного угруповання, яке налагодило 
транснаціональний «тіньовий» обіг 
товарів і валютних цінностей на 
території України, Польщі, Литви, 
Латвії, Чехії та Німеччини. Грошо-
ві потоки зловмисники «пускали» 
через автомобільний та залізничні 
пункти пропуску «Ягодин» на Воли-
ні та «Чоп» на Закарпатті. Місячний 
обсяг валюти становив 30-35 млн. 

доларів США, повідомив прес-центр 
СБУ.

cтор. 3

Автомобілісти  
обіцяють 
«бензинові» 
протести

Ти маєш знати більше!Ти маєш знати більше!

cтор. 3

Волиняни помирають від 
раку, бо немає апаратури для 
його ранньої діагностики

На «Доступне 
житло» грошей 
немає

Сільрада 
«відхопила» 
грантів на 1,5 
мільйона гривень 

В Україні 
впроваджується 
новий метод 
лікування геморою 

Віднині пенсію 
кожен зможе 
вирахувати собі сам

Україна планує 
продати частину 
«Нафтогазу»

cтор. 2

Українці їстимуть 
вершкове масло з 
Нової Зеландії

cтор. 4

Луцьку школу №3 
руйнують постійні 
підтоплення

cтор. 4

У волинському 
ріпаку виявили ГМО

cтор. 5

За «торгівлю» з 
Великобританією 
фірма не сплатила 
9,5 млн. гривень 
податків

cтор. 5

На Волині 
ботулізмом 
захворіли восьмеро 
людей

cтор. 6

На Ковельщині 
увічнили пам’ять 23 
невідомих українців

cтор. 6

Борис Клімчук 
розпорядився 
реагувати на 
критику ЗМІ

cтор. 7

Секретар сільради 
підробила заповіт на 
2 га землі

cтор. 7

До першого вересня 
Донецьк отримав 25 
млн. Луцьк — нічого

cтор. 7

В одному з готелів 
Луцька затримували 
«терористів»

cтор. 10

Де живе 
західноукраїнська 
еліта

cтор. 11

Колекціонери 
відсвяткували день 
народження гривні

cтор. 13

Цього року собаки 
і коти покусали 
близько півтисячі 
волинян

cтор. 13
Історія Луцької художньої шко-

ли розпочалася п’ятдесят років 

тому — в жовтні тут святкувати-
муть ювілей. На початку вересня 
вона відкрила двері для всіх охочих, 
а це близько 600 учнів, які виявили 
бажання отримати базову художню 
освіту. Взагалі, навчальний заклад є 
одним із найбільших такого рівня в 
Україні. Про особливості навчаль-
ного процесу, традиції, а також до-
сягнення художньої школи розповів 
«Відомостям» її директор Іван Гав-
рилюк. 

cтор. 10

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Передплатний індекс - 21769

cтор. 3

На одній із селекторних на-
рад перший віце-прем’єр Андрій 
Клюєв суворо попередив регіо-
ни: якщо керівники хочуть, аби 
опалювальний сезон розпочався 
вчасно, необхідно виконати дві 
умови. Перша — встановити лі-
чильники обліку тепла та води на 
котельнях. 

cтор. 6

За інформацією Всесвітньої ор-
ганізації охорони здоров’я, рак посі-
дає друге місце за смертністю жите-
лів планети після серцево-судинних 
патологій. 53% всіх випадків захво-
рювань на рак і більше 60% смертей 
від онкопатологій припадає на краї-
ни з низьким і середнім рівнем еко-
номічного розвитку (в список таких 
входить і Україна). Щорічно у нашій 
державі виявляють майже 160 тисяч 
нових випадків онкологічних захво-
рювань. Як прогнозують експерти, 
статистика до 2020-го подвоїться, а 

до 2030-го — потроїться. Сьогодні 
для десятків тисяч наших громадян 
цей діагноз звучить як вирок.  Проте 
у сучасному світі  рак — це не вирок. 
Його лікують і досить вдало. Осо-
бливо це стосується закордонних 
клінік. На жаль, статистики, скільки 
українців їдуть лікуватися за кор-
дон, немає. А такі цифри прозвуча-
ли б як вирок вітчизняній медицині.  
Чи можливо змінити ситуацію і що 
для цього треба — дізнавалися «Ві-
домості».

cтор. 5

cтор. 4

Луцька художня школа — прямий 
шлях у престижні вузи 

cтор. 14

За звичкою «гемороєм» ми 
називаємо негаразди, які неспо-
дівано звалилися на нашу голову. 
А про справжнє значення цього 
слова доводиться згадувати, коли 
виникають серйозні проблеми зі 
здоров’ям. Здавалося б, про таке 
поширене захворювання пови-
нні мати уявлення всі, щоб при 
перших же симптомах терміново 
звертатися до лікаря. На жаль, у 
житті все інакше, а причина — 
невиправдана сором’язливість, 
страх перед оперативним ліку-
ванням. 

cтор. 12

Марат Башаров: «У житті мені вистачає адреналіну»

Шановні Шановні 
читачі!читачі!

Продовжується Продовжується 

передплата  на передплата  на 

газету «Відомості» газету «Відомості» 

Передплатний індекс  Передплатний індекс  

2176921769

Одним із підприємств, яке 
залучило найбільше іноземних 
інвестицій в економіку Ковель-
ського району, є ТзОВ «Ук-
рдорс». Білорус Ігор Турцевич 
веде бізнес в Україні вже шість 
років. Про те, чим привабила 
Волинь білоруських бізнесменів, 
дізнавалися «Відомості». 

cтор. 4

Лучанка три місяці 
відстоювала 
своє право 
на гарантійне 
обслуговування

Купуючи побутову чи елек-
тротехніку, перш за все цікави-
мося, чи підлягатиме обновка 
гарантійному обслуговуванню. 
І почувши солодке «так», раді-
ємо, що в разі чого всі непри-
ємності вмить ліквідують. Утім, 
обіцяна гарантія не завжди є 
панацеєю. Працівники сервісно-
го центру часто грішать тим, що 
не хочуть виконувати законні 
зобов’язання, а споживачі через 
незнання своїх прав лишаються 
ні з чим.

cтор. 7

Через Волинь контрабандою щодня 
перевозили мільйони доларів

Опалювальний 
сезон у Луцьку 
розпочнеться 
вчасно

Білоруським 
бізнесменам 
вигідно розвивати 
деревообробне 
виробництво на 
Волині
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