
Вже три роки житель Івани-
чів Володимир Сівер займається 
вирощуванням саджанців. Не-
щодавно це своєрідне хобі він 
перетворив на легалізований 
бізнес. І тепер пан Володимир 
— підприємець у галузі садів-
ництва. Каже, досить прибутко-
ва справа, адже з 10 соток землі 
можна отримувати 150 тисяч 
гривень доходу.

cтор. 7

Уже кілька днів на багатьох 
паркувальних майданчиках 
України можна паркуватись без-
коштовно. Здивуєтесь, звідки 
така небачена щедрість? Проте 
щедрості тут ні грама, просто 
з першого квітня почала діяти 
постанова Кабміну, яка заборо-
няє готівковий розрахунок на 
парковках. Тож відтепер плата за 
паркування має здійснюватись 
лише через паркомати. Втім, такі 
пристрої взагалі відсутні у біль-
шості областей. 

cтор. 5

На Волині 
заборонено 
рибалити через 
нерест

Ти маєш знати більше!

cтор. 6

В Україні прийнято 
новий Кримінально-
процесуальний кодекс

Пільговики 
платитимуть повну 
вартість проїзду

З десяти соток 
городу — 150 
тисяч гривень 
прибутку

Українці платять 
одні з найдорожчих 
у світі кредитів 

Українці 
пропонують 
вболівальникам 
Євро-2012 
безкоштовне житло

cтор. 2

Заступник голови 
«Ощадбанку» 
заробляє 238 тисяч 
на місяць

cтор. 3

Одеська міліція 
отримала 
в подарунок від 
невідомих
спонсорів півсотні 
позашляховиків

cтор. 3

У США виявлено 
новий штам 
свинячого грипу

cтор. 3

Узбецьким учителям 
видали зарплату 
курчатами

cтор. 2

Працівники 
державної лісової 
охорони незаконно 
вирубали майже 700 
дерев

cтор. 4

Дорогу Устилуг— 
Луцьк — Рівне 
відремонтують

cтор. 4

У Києві відкрилося 
кафе, де платять за 
час

cтор. 6

На санаторії 
чиновників 
витрачається майже 
20% бюджету 
Мінохорони 
здоров’я

cтор. 7

Шахраї обкрадають 
волинян в інтернет-
магазинах

cтор. 10

У світі стрімко 
поширюється 
старечий маразм

cтор. 13

У Луцьку 
відкрилася 
«Мистецька вулиця» 

cтор. 13

Цьогоріч участь у зовнішньо-
му незалежному оцінюванні візьме 
майже дев’ять із половиною тисяч 
волинян. Із них півтори тисячі — це 
випускники минулих років. Аби за-

побігти списуванням, абітурієнтів 
обшукуватимуть металошукачем. 
Також за ними спостерігатиме пиль-
не око відеокамери. 

cтор. 4

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Передплатний індекс - 21769

cтор. 2

Ендоваскулярна хірургія — 
це нова галузь медицини, яка 
стоїть на межі між стандарт-
ними методами оперативного 
втручання та сучасними. Хірур-
ги обласної клінічної лікарні вже 
більше десятка років практику-
ють закриті операції, без вели-
ких розрізів на тілі, а все завдяки 
чудо-машині, яку використо-
вують для операцій на судинах, 
— ангіографу. Принцип роботи 
цієї установки закладений у по-
тужній рентгенівській трубці. 
Все, що відбувається у найдріб-
ніших судинах, у які вводиться 
катетер для діагностики, лікар 
бачить на моніторі.

cтор. 12

У ніч із четверга на п’ятницю 
Верховна Рада України прийняла в 
цілому проект нового Криміналь-
но-процесуального кодексу. Осно-
вними напрямами реформування 
кримінального судочинства, відпо-
відно до нового КПК, є створення 
рівних можливостей для кожної із 
сторін у кримінальному процесі 

та реальне впровадження у кримі-
нальне судочинство принципу зма-
гальності, за якого результат роз-
гляду судом конкретного випадку 
притягнення особи до криміналь-
ної відповідальності залежатиме 
винятково від обґрунтованості по-
зиції сторін.

cтор. 2

Нинішніх абітурієнтів 
обшукуватиме металошукач

cтор. 14

Санаторій «Шахтар», що у 
Павлівці, славиться не тільки 
своєю історією, позаяк розмі-
щений на місці родового маєт-
ку графа Тадеуша Чацького, а й 
мальовничою природою, озе-
ром, мінеральною водою «Йо-
данкою Павлівською», багатою 
на йод, яка надходить до столу 
прямісінько від виробника, та 
чималим спектром лікувально-
профілактичних послуг. До речі, 
деяких немає навіть у відомих 
санаторіях. 

cтор. 10

Адель стала найбагатшою британською співачкою

У Львові власник 
замурував входи 
до приміщення 
банку, захищаючи 
майно від 
рейдерів

На підтримку своєї нової 
книжки — «Лексикон інтим-
них міст» — один із найвідо-
міших сучасних українських 
письменників Юрій Андрухо-
вич влаштував всеукраїнський 
тур. В основному автор висту-
пає в академіях, університетах 
і книгарнях. Минулого тижня 
він презентував своє творіння 
у Волинському національному 
університеті. 

cтор. 13

Свято любові, добра й милосер-
дя в рамках акції «Подаруй дитині 

вишиванку» відбулося у Луцьку. 170 
вишиванок для хлопчиків і дівчаток, 
які ростуть без материнської турбо-
ти, підготували у подарунок органі-
затори — благодійний фонд Ігоря 
Палиці «Новий Луцьк» і художній 
салон «Волинський сувенір». Такі 
зустрічі — щирі, зворушливі, теплі 
— в Луцьку стали традиційними. 
І дітям, і тим, хто прагне подару-
вати їм радість, а це понад півтори 
сотні любителів вишивання, вони 
запам’ятаються надовго.

cтор. 6

Перехід на 
паркомати може 
«втопити» будь-яке 
підприємство

На ангіографі 
можна ліквідувати 
будь-яку 
патологію судин 
і боротися з раком

Об’їхати 
світ можна з 
«Лексиконом 
інтимних міст» 
Юрія Андруховича
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Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Cтарший оперуповноважений 
карного розшуку «вибивав» із 
людей потрібні свідчення 

На Волині, за словами заступни-
ка прокурора області Сергія Маса-
лова, тільки за три місяці цього року 
порушено чотири кримінальні спра-

ви щодо працівників міліції. За дво-
ма досудове слідство вже закінчили 
та скерували їх до суду. 

cтор. 7

cтор. 7

Маленький рай на 
березі озера чекає 
на усіх охочих

Син Гаврилишина намага-
ється повернути нерухомість 
свого батька. У Львові набув 
розголосу скандал із захоплен-
ням приміщень по вулиці Шо-
лом-Алейхема, 11. Власник бу-
динку, щоб хоч якось захистити 
своє майно, змушений був зава-
рити металевими решітками та 
замурувати входи до приміщен-
ня, яке в нього орендує «Західін-
комбанк». Як твердить чоловік, 
правоохоронні органи просто 
закрили очі на беззаконня і, як 
він припускає, покривають ін-
тереси нових власників банку.

cтор. 3

Подаруй дитині вишиванку


