
У «Відомості» звернулися чи-
тачі з проханням розповісти, коли 
ж запрацює фізіотерапевтичне 
відділення в обласній лікарні у Бо-
голюбах. «Наша сім’я дуже уваж-
но стежить за публікаціями, де ви 
торкаєтесь тем медицини. Так ста-
лось, що нещодавно наш син, який 
працює на будівництві, змушений 
був лікуватись у Боголюбській лі-
карні...» 

cтор. 3

Логіку луцьких чиновників 
останнім часом важко зрозуміти. 
Кілька років вони переконують: 
за ЖЕКами майбутнього немає, 
тож єдиний вихід — створення 
об’єднань співвласників бага-
токвартирних будинків. Скрізь 
рекламоване ОСББ уже набило 
оскому, але говорити про нього 
не припиняють. Бажання влад-
ців зрозуміле — перекласти від-
повідальність за стан будинку зі 
своїх плечей на плечі мешканців 
і зекономити кошти міської каз-
ни. Лучан не обдуриш, але якщо 
вже чини взялися вести таку по-
літику, то нехай би і надалі до-
тримувалися курсу. 

cтор. 4

У ніч із 20-го на 21 липня со-
тні молодих волинян мали змогу 
безкоштовно переглянути просто 
неба культову стрічку Боба Гейла 
«Траса 60». Це був перший кіно-
показ у рамках проекту Lutsk Night 
Cinema, зініційованого «Молодіж-
ною платформою». Імпровізова-
ний кіномайданчик організатори 
облаштували на стадіоні Східно-
європейського національного уні-
верситету імені Лесі Українки, що 
на Ярощука, 30.

cтор. 11

Цьогорічний урожай 
картоплі буде на 20-25% 
меншим

Ти маєш знати більше!

cтор. 4

Колектори довели до 
самогубства 169 людей

Власників собак хочуть 
змусити платити податки

Затія чиновника робить 
лучан абсолютно 
беззахисними перед 
зловмисниками

Органи померлих українців 
продають за кордон

Навіть вигідні умови 
дешевої іпотеки не 
приваблюють волинян

cтор. 3

Італія хоче легалізувати 
українських заробітчан

cтор. 2

Кількість мільйонерів 
в Україні щороку 
збільшується на півтори 
тисячі

cтор. 3

Дітей шахтарів держава 
вчитиме безплатно 

cтор. 4

Засуджено убивцю, який 
облив бензином і підпалив 
двох жінок

cтор. 5

У Луцьку майже половина 
ліфтів — застарілі

cтор. 7

Цукор подорожчає 
до 8 гривень за кілограм

cтор. 13

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Передплатний індекс - 21769

cтор. 2

cтор. 14

Проблема житла сьогодні 
хвилює чи не кожного третьо-
го волинянина. Хтось хоче при-
дбати помешкання, когось не 
влаштовує нинішнє, і він бажає 
покращити житловий стан. А ті, 
у кого грошей на таку розкіш не 
вистачає, нині переймаються пи-
танням оренди квартир.

cтор. 7

Дует Потапа і Насті Каменських розпався

Юрій МІРОШНИЧЕНКО: 

Минулого тижня наше ви-
дання уже писало про вірусну 
інфекцію невідомого походжен-
ня, яка вражає велику рогату 
худобу. Зокрема, йшлося про те, 
що ця хвороба — вірусна діарея 
— почалася з Любомльського ра-
йону і поширилася на Шацький, 
Старовижівський, Турійський. 
Наскільки небезпечне це захво-
рювання та чи з’ясовано причи-
ни його виникнення, дізнавали-
ся «Відомості». 

cтор. 5

Нещодавно у Шацьку за-
вершився мистецький пленер 
художників під назвою «Політ 
над Світязем». Його організу-
вав за сприяння Інформаційно-
екологічного центру обласного 
управління лісомисливського 
господарства відомий діяч Укра-
їнського фонду культури Ген-
надій Сарапін. Цього разу ху-
дожники з Києва, Полтави, 
Житомира, Луцька, Ковеля, 
сусідньої Любомльщини у по-
шуках мальовничих краєвидів 
мандрували довколишніми лі-
сами, насолоджувались озерною 
красою.

cтор. 13

У нічному Луцьку показували просто неба 
культове кіно

Підвищений тиск має 
кожен третій-четвертий 
дорослий українець

На Волині так і не 
знають причини нової 
хвороби корів 
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Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 3 грн.

h
t

h
t

h
t

h
ttt

ptptp
//:/:/:/
///v/v/v

didididid
o

m
o

m
o

m
o

s
o

s
o

st
itititi

u-uu
aaa

.c
ococo

mmm

Передплатний індекс - 21769 № 30 (618) 26 липня - 1 серпня 2012 року

h
tt

p
:/

/v
id

o
m

o
st

i-
u

a
.c

o
m

Волинян, які мають проблеми з хребтом, 
позбавили можливості проходити 
водолікування

cтор. 11

Волиняни при купівлі 
житла віддають 
перевагу будинкам у 
приміських селах

Янукович ще буде 
радитись, що йому 
робити з мовним 
законом

Над Світязем «літали» 
художники 

Підвищений артеріальний 
тиск — одне з найпоширеніших 
хронічних захворювань людини. 
В Україні ця патологія набула ха-
рактеру епідемії: сьогодні кожен 
третій-четвертий дорослий, тоб-
то 12-13 мільйонів українців, має 
підвищений тиск. 

cтор. 12

Бути чи не бути колекторському 
бізнесу в Україні, обговорювали на 
прес-клубі з участю голови коор-
динаційної ради Асоціації антико-
лекторів і правозахисників України 
«Ваша надія» Федора Олексюка. Ніч-

ні дзвінки та погрози, залякування 
родичів і близьких, листи на роботу 
та за місцем проживання, розкриття 
особистої інформації — це далеко 
не всі методи, які застосовують ко-
лектори, аби повернути борг. Такі 

дії часто залишаються поза увагою 
правоохоронних органів і судової 
влади. За словами Федора Юрійо-
вича, колекторний бізнес довів до 
самогубства 169 осіб. 

cтор. 6

Минулого тижня Волинь із 
робочим візитом відвідав пред-
ставник Президента у Верховній 
Раді, народний депутат України 
Юрій Мірошниченко. Разом із 
заступником голови облдер-
жадміністрації Олександром 
Курилюком вони провели прес-
конференцію на тему: «Соціаль-
ні ініціативи Президента Укра-
їни Віктора Януковича: перші 
результати стабільності».

cтор. 2


