
Проблема пасажирських пере-
везень у Луцьку завжди була акту-
альною. Чого лише варті постійні 
нарікання лучан на недобросовіс-
них водіїв, які то гальмують, як 
з переляку, то влаштовують на 
маршруті перегони, то з доброго 
дива замість регулярності раз у 
15 хвилин курсують через годину. 
Каменем спотикання між міською 
владою та перевізниками вже який 
час є обладнання автобусів при-
строями GPS-навігації. І ось коли 
це все накипіло, виконавчий комі-
тет міськради вирішив не просто 
кидатись словами, а таки розірва-
ти договори з трьома підприєм-

ствами, які здійснюють пасажир-
ські перевезення у Луцьку, а це 
ТзОВ ВТП «Санрайз» ЛТД, Луцьке 
підприємство електротранспорту 
та ПП «АТП №1».

cтор. 4

У понеділок, 30 серпня, свої 
партійні з’їзди провели най-
більш рейтингові політичні 
сили — об’єднана опозиція «За 
Батьківщину», Партія регіонів 
і Комуністична партія України. 
На цих зібраннях вони оголо-
сили прізвища тих, чиї канди-
датури підтримають на виборах 
до Верховної Ради. «Відомості» 
вирішили проаналізувати, хто 
має реальні шанси представляти 
інтереси волинян у стінах май-
бутнього парламенту. 

cтор. 3

Якщо вірити деяким нашим 
політикам, то в нас дві країни — 
східняків і западенців. А ще, якщо 
вірити тим же політикам, то між 
цими країнами розгортаються су-
перечки, ледве не війна. Та чи дій-
сно це так? Невже те, що ми спіл-
куємося різними мовами, робить 
нас ворогами? 

cтор. 13

У семи районах і в Луцьку 
зафіксовано природний 
приріст населення

Ти маєш знати більше!

cтор. 7

Виробники додають у продукти речовини, 
які використовують металурги і хіміки 

На Волині орудують 
псевдоелектрики

Хто відстоюватиме 
інтереси волинян у 
наступній Верховній 
Раді

В Україні хочуть 
переглянути усі 
соцстандарти

Литвин підписав «мовний» 
закон

cтор. 2

Українці розкуповують 
елітну нерухомість у Греції

cтор. 2

У Варшаві почали 
розслідувати справу 
про образу українок 
польськими ведучими

cтор. 2

Луцького адвоката і його 
клієнта судитимуть за 
земельні оборудки

cтор. 5

Посадовець продавав 
державне майно, а кошти 
привласнив

cтор. 4

Волиняни-інваліди 
отримали безплатні 
автомобілі

cтор. 7

30% волинських ромів 
не мають паспортів, а ще 
більше — безграмотні

cтор. 11

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Передплатний індекс - 21769

cтор. 2

cтор. 14

Житель міста Володимира-
Волинського Андрій Гаврилюк 
упіймав дикого сазана вагою 15,6 
кілограма, повідомили у Волинь-
держрибоохороні. Незвичайний 
улов трапився волинянину 22 
липня на озері в селі Глухи Ста-
ровижівського району. 

cтор. 13

Хабенський переїде до Голлівуду

Із серпня 2012 року пред-
ставники бізнесу, які здійсню-
ють діяльність на території об-
слуговування Луцької ОДПІ, 
отримуватимуть увесь спектр 
податкових послуг у новоство-
реному Центрі обслуговування 
платників податків. 

cтор. 4

Нащадок козацького роду, 
ветеран Великої Вітчизняної 
війни, заслужений інспектор 
Державної наглядової гірничо-
технічної інспекції і просто тала-
новитий самобутній художник 
Володимир Семенюта, беручи 
участь у війні Радянського Со-
юзу з Японією, подолав пусте-
лю Гобі та Великий Хінган. Має 
чимало нагород, але одна — за 
участь у довготривалих боях — 
знайшла його аж через 50 років. 
Отримавши гірничу освіту, про-
працював не один десяток літ у 
вугільній промисловості. Та най-
більше його знають як творця 
величезної кількості картин.

cтор. 11

В Україні немає «мовної війни», є війна 
багатих і бідних

Від протягу може 
перекосити обличчя на 
все життя

У Луцьку розпочав 
роботу Центр 
обслуговування 
платників податків 
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Перевізників для Луцька шукатимуть по 
інших містах?

cтор. 13

На Старовижівщині 
рибалка піймав коропа 
вагою майже 16 кг

Заступник міністра 
агрополітики запевняє, 
що хліб не дорожчатиме

Гірник за освітою, 
художник за 
покликанням

У літню спеку ми всі відкри-
ваємо вікна у домівках і тран-
спорті. Таким чином утворюємо 
протяги, навіть не задумуючись, 
що такий бажаний вітерець 
може неабияк нашкодити на-
шому здоров’ю. Про небезпечні 
наслідки протягів «Відомостям» 
розповіла обласний позаштат-
ний спеціаліст із неврології Оль-
га Шульга.

cтор. 12

Молочні продукти, печиво, шо-
колад, морозиво полюбляють до-
рослі, а особливо діти. Проте, як 
виявляється, їсти їх небажано: ба-
гато вітчизняних виробників пере-
творило їх на повільну отруту для 
українців. 

Не секрет, що сьогодні на при-
лавках наших магазинів купити 
стовідсотково натуральний продукт 

практично неможливо. Аби надати 
харчам привабливий вигляд, зроби-
ти їх придатними для довгого збері-
гання, а головне — якомога дешев-
шими у виробництві, застосовують 
різноманітні консерванти, барвни-
ки, підсилювачі смаку тощо. Проте 
серед усієї цієї «хімії» є особливо 
небезпечні компоненти. Директор 
київського Інституту споживчих 

експертиз Юрій Чорнобривець на-
звав декілька сполук, присутність 
яких на етикетці означає, що про-
дукт купувати небажано. Він про-
демонстрував на засіданні Луцького 
прес-клубу баночку пальмової олії, 
яка не розтала, незважаючи на те, 
що її транспортували зі столиці у 
спеку понад 30°C. 

cтор. 5

Оглянувши провідні сіль-
ськогосподарські підприємства 
Волині, перший заступник міні-
стра аграрної політики та про-
довольства Микола Безуглий 
заявив, що аграрний потенціал 
області в межах держави ще не-
дооцінений. Під час робочої по-
їздки високий чиновник ознайо-
мився з сучасними технологіями 
у м’ясному скотарстві, умовами 
зберігання зернових, вирощу-
ванням цукрових буряків і ви-
пасанням худоби. Підсумок він 
зробив такий: показники вро-
жайності регіону — це майбутнє 
не тільки Волині, а й усієї Укра-
їни.

cтор. 3


