
Пані Ірина, молода жінка, меш-
канка села Борохів Ківерців-

ського району, в понеділок, як 
завжди, о 6-й ранку поспішала на 
автобус, щоб їхати на роботу. Од-
наче те, що побачила, вийшовши 
на вулицю, її, м’яко кажучи, шо-
кувало — на дорозі на лікарняних 
носилках лежала… покійниця. 

Старенька була гарно вбрана, ноги 
та руки — перев’язані, як перед по-
хованням. 

Ірина дуже злякалася і відразу 
покликала рідних і сусідів — ніхто 
померлої не впізнав. Не зволікаю-
чи, очевидці повідомили праців-
ників сільської ради...

cтор. 11

Підсумки розвитку регіонів 
за перше півріччя нинішнього 
року та за період 2010-2012 ро-
ків вивели на верхню сходинку 
рейтингових показників голо-
ву Волинської облдержадміні-
страції Бориса Клімчука. Про 
це повідомляє 7 вересня 2012 р. 
загальноукраїнський тижневик 
«Коментарі». 

cтор. 6

Для того, щоб дитина з син-
дромом Дауна росла і добре роз-
вивалась, їй із самого дитинства 
необхідна допомога, спеціально 
створене середовище, яке стимулює 
розвиток. І що раніше розпочати 
активну стимуляцію, то кращі ре-
зультати будуть досягнуті у розви-
тку мовлення та навиків спілкуван-
ня, дрібної та загальної моторики, 
соціальних навиків і навиків само-
обслуговування.

cтор. 5

Українських заробітчан 
виганяють із Москви

Ти маєш знати більше!

cтор. 2

Свято тверезості вперше 
проведуть у Луцьку

За графіком лідера

В Україні пропонують  
заборонити «молочку» без 
молока

cтор. 5

Міський голова Луцька  
спустився у підвал 
багатоповерхівки, аби 
подивитись, чому течуть 
труби

cтор. 4

Гідрометеоцентру бракує 
грошей на точні прогнози

cтор. 5

Гектар волинської землі 
орендують 
у середньому за 462 гривні 
в рік

cтор. 5

У Луцьку затримали 
юриста-шахрая

cтор. 6

Законопроект про SIM-
карти по паспортах 
пройшов узгодження 
у більшості відомств

cтор. 6

Фермер самовільно зайняв 
280 гектарів

cтор. 7

Керівник державного 
підприємства заборгував 
300 тис. грн. зарплати

cтор. 6

Шахрайка «зняла порчу» за 
1000 гривень

cтор. 13

Володимир-Волинський потопає у 
смороді від місцевої птахофабрики 

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Передплатний індекс - 21769

cтор. 14

У листопаді минулого року 
жителька села Бужанка Івани-
чівського району Наталія Тюхта 
у магазині «Ельдорадо», що в 
Нововолинську, купила циф-
ровий фотоапарат вартістю 890 
гривень. Однак через кілька днів 
кришечка, що тримає батарею, 
тріснула. Наталія Анатоліївна 
звернулася по допомогу в мага-
зин, там відповіли, що потрібно 
міняти корпус, але на це піде 
чимало часу. Аби пришвидши-
ти процес, порадили звернутись 
у сервісний центр у Луцьку на 
вул. Лесі Українки, 45, що й зро-
била пані Наталя. Та коли через 
місяць приїхала забирати техні-
ку, то сервісного центру не ви-
явила. У буквальному розумінні 
слова...

cтор. 7

Безруков уперше стане батьком

У Луцьку 9 вересня старту-
вав оригінальний проект «Тан-
цюй з нами!». Кожної неділі всі, 
хто бажає навчитися танцювати, 
будуть гуртуватися на централь-
ному Театральному майдані, де 
практику танцю їм викладатиме 
професійний хореограф Ольга 
Лактіонова. Відкриті уроки на 
площі відбуватимуться протя-
гом семи тижнів, а завершиться 
перший проект сезону показо-
вим колективним виступом 28 
жовтня. 

cтор. 14

Волинянка, переїхавши 
з міста в село, взялась 
освоювати садівництво 
й овочівництво

У Луцьку всіх охочих 
вчать танцювати прямо 
на майдані

№ 37 (625) 13 - 19 вересня 2012 року

Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 13

Жінка здала фотоапарат 
у ремонт — і він зник 
разом із сервісним 
центром 

Маневицький 
лісгосп б’є рекорди з 
заготівлі деревини та 
консервацій

Нині вже всі звикли, що мо-
лодь тікає з села до міста, мов-
ляв, там перспективніше. Тоді 
ж як зрілі люди часто обирають 
для проживання саме село. При-
тому найчастіше лишень для 
того, щоби тішитися від чистого 
повітря та невеличкого квітника 
біля хати. Та сім’я Шевченків — 
зовсім не типова. Три роки тому 
молода родина, переїхавши у 
приміське село Жидичин, актив-
но взялася за сільське господар-
ство. 

cтор. 11

Державне підприємство 
«Маневицьке лісове господар-
ство» вважається одним із най-
потужніших в області за усіма 
показниками: тут налагоджена 
робота лісопереробного відсіку, 
консервного цеху, а паралель-
но — і лісничих, які пильнують 
лісову територію щоденно та без 
відмовок. А пишатись у лісгоспі 
справді є чим. 

cтор. 4

Уже понад п’ять років володи-
мирчани мусять миритись зі стра-
шенним смородом, що шириться 
західною частиною міста від ПАТ 
«Володимир-Волинська птахофа-

брика». Місцеві нарікають, що на 
окраїні міста закопують відходи ви-
робництва, себто нутрощі птахів, 
пір’я, а подекуди й мертвих курей. 
Люди бояться, аби ці нечистоти не 

потрапили до підземних вод і не 
призвели до екологічного лиха. Про 
те ж, що існує проблема з птахофа-
брикою, «Відомості» чули давно.

cтор. 3

Чоловік без ніг тримає пасіку, майструє 
вулики, ще й таксує

Магазин 
реклама та приватні 
оголошення cтор. 10

Сенсорна кімната допомагає навчати 
та розвивати наших дітей

Сьогодні часто люди нарікають 
на долю — то грошей нема, то ро-
боту не можуть знайти — і дума-
ють, що все у них у житті погано і 
Бог їм щастя не дає. А от 59-річний 
чоловік, який уже 14 літ без ніг і на 
інвалідному візку, на долю не на-
рікає. Більше того, він є одним із 
найкращих бджолярів на Волині, 
тримає пасіку з 29 бджолосімей, 
навчає цьому ремеслу інших, сам 
майструє вулики, ще й таксистом 
підробляє. Скільки у нього жит-
тєвої енергії, планів на майбутнє і 
щирої душевної доброти! І ні кра-
плі песимізму. 

cтор. 13

Ендометріоз 
призводить до стійкого 
непліддя жінок

Автомобіль викрали разом із трупом

Ендометріоз — захворюван-
ня, на яке щороку хворіють не 
тільки жінки середнього віку, але 
й молоді дівчата. Ще півстоліття 
тому ця недуга була практично 
невідомою, а сьогодні вона стала 
однією з найбільш поширених 
патологій жіночої статевої сис-
теми, посівши третє місце після 
запальних захворювань придат-
ків і міоми матки. Під ендоме-
тріозом розуміють появу клітин, 
характерних для внутрішнього 
шару матки, в неналежному міс-
ці — на стінках матки або інших 
внутрішніх органів. 

cтор. 12

Батьки вдячні за це Ігорю Палиці


