
Про гіркий досвід заробітків, 
коли у людей забирають паспорти, 
не виплачують грошей, доводило-
ся чути не раз. Та здебільшого такі 
випадки траплялися з нашими 
громадянами за кордоном. Про те, 
що таке може статися на Волині, 
годі й думати. Одначе поблизу Но-
воволинська діяв справжнісінький 
рабовласницький табір. 

cтор. 6

Сьогодні винайняти помеш-
кання у Луцьку проблематично, 
адже охочих жити у хороших 
умовах і за невеликі гроші ба-
гато, а от пропозицій обмаль. А 
в кінці серпня, зважаючи на те, 
що приїжджають студенти і їм 
також десь потрібно оселитися, 
питання оренди ще більше за-
гострюється. Але потрібно бути 
обачним, інакше потрапите на 
гачок до шахраїв, як сталося з 
пані Оксаною. 

cтор. 7

Добігають кінця останні тижні 
літа, хтось із жалем дивиться на 
календар і констатує: так нічого 
цікавого і не зробив, а хтось, на-
впаки, бідкається: куди б іще по-
їхати, що б іще побачити? Для тих, 
хто хоче цікаво провести час, ми 
пропонуємо варіант досить таки 
активного відпочинку в Карпатах. 
Йтиметься про сплав гірськими 
річками, себто рафтинг.

cтор. 11

Луцька клінічна лікарня 
невдовзі зможе проводити 
надскладні операції на 
серці

Ти маєш знати більше!

cтор. 4

Аби зібрати цьогорічного першокласника, 
прожиткового мінімуму не вистачить

У Луцьку може з’явитися 
два нових мікрорайони

Шахраї на ринку 
нерухомості беруть 
гроші за неіснуючі 
послуги 

Кабмін із 1 вересня 
підвищує мінімальні 
стипендії

Перша десятка за 
партійними списками до 
парламенту

cтор. 2

Виявили цибулю з 
нітратами та кукурудзу з 
ГМО

cтор. 4

У Луцьку видавали візи 
повіям

cтор. 4

Чиновники готують 
українцям справжню 
податкову революцію

cтор. 5

З Нововолинської шахти 
крали вибухівку

cтор. 5

Податкова міліція у Луцьку 
викрила нелегальну 
автозаправку

cтор. 5

Найбільше інвестицій на 
Волинь надходить із Кіпру

cтор. 5

Працівникам із дітьми 
передбачена додаткова 
соціальна відпустка

cтор. 7

Лучани невдоволені водіями, які палять, 
лаються та їздять навперегони

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 3

cтор. 14

Прокуратура Волинської 
області закінчила досудове 
слідство та скерувала до суду 
кримінальну справу про обви-
нувачення за ч. 3 ст. 368 Кримі-
нального кодексу України (одер-
жання хабара) відповідальних 
працівників одного з луцьких 
вузів. Про це повідомляє прес-
служба прокуратури області.

cтор. 5

Незважаючи на тригодинну затримку, Мадонна вразила Київ яскравим шоу

Волинська обласна громад-
ська організація «Асоціація за-
хисту прав молоді Волині» про-
вела опитування громадян, які 
проходили процедуру отриман-
ня візи чи дозволів у Генераль-
ному консульстві Республіки 
Польща у Луцьку, та зробила 
моніторинг візової політики Ген-
консульства. 

cтор. 6

Іграшки, про які йтиметь-
ся далі, не залишать байдужим 
нікого: незвичайні, милі та до-
машні, вони підкорюють із пер-
шого погляду. Майструє цих 
дивовижних створіннячок ляль-
карка з Луцька Іванка Ткачук. Її 
вироби, беззаперечно, потішать 
не тільки малечу, а й стануть ці-
кавим подарунком для дорослих.

За освітою Іванка художник-
оформлювач, а в душі — пись-
менниця, навіть випустила в світ 
невеличку збірку. А от майстру-
вати іграшки почала понад два 
роки тому.

cтор. 13

За адреналіном — на гірську річку!

Основні причини 
безпліддя — статеві 
інфекції, слабкий 
імунітет і неякісна їжа

З відкриттям візового 
центру в польському 
консульстві з’явилися 
черги
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Ти маєш знати більше!
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Волинський панок півроку тримав людей 
у рабстві, бив, погрожував розправою за 
втечу

cтор. 7

Проректор луцького 
вишу «заробила» на 
студентах 45 тисяч 
гривень

Волинські аграрії 
переконані, що 
восени продукти 
подорожчають

Юна лялькарка з Луцька 
мріє про цукерню в 
ляльковому стилі

За останніми даними, 800 ти-
сяч пар в Україні не можуть за-
чати дитину. Та офіційна статис-
тика не показує точної картини, 
адже не всі сім’ї звертаються по 
допомогу до лікарів. Насправді 
цифра перевищує мільйон ро-
дин, які не можуть народити 
дитину. Медичне визначення 
безплідного шлюбу — це від-
сутність вагітності протягом 
одного року статевого життя без 
застосування засобів контрацеп-
ції. Тобто якщо у пари протягом 
року не настає вагітність, варто 
пройти серйозне комплексне об-
стеження.

Щороку по допомогу з при-
воду непліддя у центр зверта-
ються від 500-600 до понад тися-
чі пар. 

cтор. 12

Серпень — пора активних шкіль-
них закупів. У ці дні батьки з дітьми 
прямують на ринки й у магазини. На-
передодні 1 вересня батьки школярів 

добряче потрусять гаманцями. Най-
більше грошей доведеться викласти 
тим із них, чиї чада йдуть перший 
раз у перший клас. Адже купувати 

доводиться все. У скільки обійдеться 
сімейному бюджету школярик-2012, 
дізнавалися «Відомості».

cтор. 5

Зростання цін на сільгос-
ппродукцію не буде, категорич-
но заявляють представники Ка-
бінету Міністрів. «Незважаючи 
на те, що цього року ми мати-
мемо урожай на вісім мільйонів 
тонн менший, аніж торік, у нас 
продовольчого зерна буде в 1,5 
разу більше, ніж нам потрібно...»

cтор. 4

Представники кількох громад-
ських організацій Луцька й акти-
вісти провели соціологічне опиту-
вання щодо якості пасажирських 

перевезень у місті. Як з’ясувалось, 
у лучан чимало нарікань на його 
роботу.

cтор. 7


