
У редакцію «Відомостей» за-
телефонував читач, який порушив 
проблему цифрової телевізії. «По 
телевізору постійно йде реклама 
цифрового телебачення. Телефо-
нував до луцьких телевізійників, 
попросив їх пояснити, як можу 
його підключити. Проте мені ніхто 
не зміг відповісти на це запитання. 
Як це зробити?» — цікавиться Іван 
Петрович.

cтор. 7

Заступник голови обласної 
державної адміністрації Едуард 
Стоєв зустрівся з президентом 
Міжнародної інвестиційної гру-
пи «Ай. Ай. Джі.» (I.I.G.) зі США 
Ендрю Череном і директором 
цієї організації Іриною Гладиш. 
Гості завітали на Волинь для 
ознайомлення з економічним 
потенціалом області та пріори-
тетними напрямками залучення 
іноземних інвестицій.

cтор. 2

Апеляційний суд Волинської 
області залишив без змін вирок 
Ковельського міськрайонного 
суду, за яким 25-річний житель 
села Згорани Анатолій Тахас був 
засуджений до 15 років позбав-
лення волі з конфіскацією всього 
належного йому майна. Про це 

повідомили у прес-службі про-
куратури області. Будучи у грудні 
2009 року засудженим за грабіж до 
чотирьох років позбавлення волі, 
Анатолій не зробив жодних висно-
вків і продовжував вчиняти нові 
злочини.

cтор. 6

За продаж алкоголю і 
тютюну неповнолітнім на 
підприємців чекає штраф у 
13 тисяч гривень

Ти маєш знати більше!

cтор. 7

На Волині більше трьох 
тисяч ВІЛ-інфікованих

Розширили перелік ліків, 
ціни на які регулюватимуть

Американських 
інвесторів дуже 
цікавлять Шацькі озера

Українцям обіцяють 
безкоштовні довгострокові 
візи до низки країн ЄС

Усіх працівників 
польського консульства у 
Луцьку звільнили

cтор. 2

Для віп-чиновників 
створять окремий слідчий 
орган

cтор. 2

Викликати «швидку» 
можна буде за номером 
112

cтор. 2

Ріелтор продав будинок 
і привласнив 200 тисяч 
гривень

cтор. 6

Прокурор у Луцьку 
«вибив» для «Ощадбанку»                     
1,1 мільйона гривень

cтор. 5

15-річну дівчину 
судитимуть за напад із 
ножем, а її кавалера — за 
розбещення

cтор. 6

Комар може лишати під 
шкірою хробаків

cтор. 12

На Любешівщині знайшли військове 
кладовище часів Першої світової війни

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 4

cтор. 14

Днями завершилась іще одна 
грандіозна спортивна подія 2012 
року. Тридцяті Олімпійські ігри 
у Лондоні запам’ятаються укра-
їнцям кількома курйозними мо-
ментами, неочікуваними пере-
могами і прикрими невдачами.

Отже, Україна прийшла на 
фініш Ігор із 20 медалями в ки-
шені, посівши таким чином 14 
місце. Наші спортсмени завою-
вали шість золотих, п’ять сріб-
них і дев’ять бронзових нагород.

cтор. 11

На гастролі за копійки Ротару вже не їздить

Услід за сучасною асфальто-
бетонною кільцевою дорогою, 
яка оперезала курортне озеро 
Світязь, мешканці Шацького 
району отримали в подарунок 
від влади новозбудований дитя-
чий садок у селі Мельники. Цей 
модерновий двоповерховий до-
шкільний заклад для 40 дітлахів 
— перший у районі новозбудо-
ваний дитсадок за роки незалеж-
ності, що є продовженням влад-
ної стратегії у наданні якісної, 
доступної освіти та розбудови 
сільської інфраструктури.

cтор. 6

Загадкові горщики та глечи-
ки, таємничі горнятка, тарілки 
та мищини, оригінальні при-
краси — це ще не повний пере-
лік того, що народжується в ру-
ках талановитого волинського 
гончаря Сергія Столярука. Коли 
дивишся на його вироби, здаєть-
ся, що це знахідки спритних ар-
хеологів. Утім, кераміка цілком 
сучасна, хоча й з подихом давно 
минулих літ.

— Якось у дитинстві я знай-
шов старі керамічні черепки, і 
мене зацікавило усе старовинне, 
захотілось і собі навчитися гон-
чарного ремесла...

cтор. 13

Грабіжник, ґвалтівник та убивця з 
Любомльщини засуджений до 15 років

Гриби — їжа не для 
дітей

Дитсадків відкрили 
більше, ніж за 10 
попередніх літ
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«Безплатне» цифрове телебачення 
виявилося не таким уже й безплатним

cтор. 4

Українські спортсмени 
привезли з 
Олімпійських ігор 20 
медалей

Депутати-
мажоритарники до 
Верховної Ради від 
Волині

У руках лучанина 
народжуються 
керамічні шедеври

Отруєння грибами реє-
струються у медичних закладах 
упродовж усього року, однак їх 
пік припадає на кінець літа — 
початок осені. Щороку лікарі по-
переджають про небезпеку отру-
єння грибами, наголошуючи на 
забороні вживання їх дітьми, але 
захворюваність і летальність усе 
ж не зменшуються. І от знову є 
випадки отруєння дітей гриба-
ми. Про важливість проблеми, 
заходи безпеки й перші симпто-
ми отруєння розповів заступник 
начальника управління охорони 
здоров’я Волинської облдержад-
міністрації Валерій Руцький. 

cтор. 12

Ця цифра є офіційною, а 
скільки ще хворих, у яких вірус 
не виявлено? Щороку їх кіль-
кість збільшується. Як зазначив 
на черговому засіданні коорди-
наційної ради з проблем ВІЛ-
інфекції/СНІДу, туберкульозу, 
наркоманії та інших соціально 
небезпечних хвороб заступник 
голови облдержадміністрації 
Олександр Курилюк, темпи роз-
витку ВІЛ-інфекції/СНІДу ви-
переджають темпи розгортання 
діяльності щодо запобігання їй. 
Чому так відбувається і чи ре-
ально призупинити поширення 
цього страшного захворювання, 
з’ясовували «Відомості». 

— Прогнози песимістичні, 
— каже завідувач лабораторії 
ВІЛ-діагностики обласного цен-
тру профілактики та бороть-
би зі СНІДом, нині виконувач 
обов’язків головного лікаря 
Алла Кінах. — Щомісяця у нас 
більшає людей із позитивним 
ВІЛ-статусом. Якщо раніше це 
була проблема групи ризику — 
наркоманів, повій, людей, які ма-
ють неконтрольовані статеві від-
носини, то на сьогодні інфекція 
пішла на здорові групи населен-
ня. Епідемія на Волині почалася 
у 1996 році — саме тоді виявили 
першого ВІЛ-інфікованого в на-
шій області. 

cтор. 7

13 серпня було останнім 
днем подання документів до 
Центральної виборчої комісії 
для реєстрації кандидатів у де-
путати. Згідно з законом, ЦВК 
має ще п’ять днів на прийняття 
рішення про реєстрацію або від-
мову в реєстрації кандидатів у 
депутати. Станом на 19 годину 
14 серпня у п’яти виборчих од-
номандатних округах Волині за-
реєструвалося 60 кандидатів.

cтор. 3

Завершено спільну експедицію 
Федерації скаутів «Галицька Русь», 
благодійного фонду «Останній 
солдат» і ДП «Волинські старо-

житності» поблизу села Залізниця 
Любешівського району.

cтор. 13


