
У неділю, 16 вересня, понад 
дві години на центральному май-
дані Луцька змагалися богатирі. У 

відкритому аматорському турнірі 
Волині з богатирського багато-
борства, що відбувався у рамках 
Свята тверезості, брали участь ві-
сім стронгменів із Луцька, Ново-
волинська та Львова. А судді хто? 
Теж силачі — найсильніша людина 
України у вазі до 105 кг Володимир 
Рекша та найсильніший чоловік 
Буковини Андрій Бурштин. Веду-
чим був дворазовий чемпіон світу 
з силових видів спорту в команді 
Кирило Чупринін. 

cтор. 11

14 вересня після капіталь-
ного ремонту відкрили Привок-
зальну площу в місті Луцьку. 
За словами чиновників, рекон-
струкція площі зроблена за усіма 
сучасними нормами, тож тепер 
вона має бути зручною для усіх. 
На оновлення витратили понад 
чотири мільйони гривень.

cтор. 7Коли йдеться про веломан-
дрівку, зазвичай уявляється коро-
тенька релаксаційна подорож на 
двоколісному максимум у сусіднє 
село до мальовничого ставка. Та 
п’ятеро волинських туристів ви-
рішили гайнути з велосипедами у 
найпівнічнішу країну Європи — 
Норвегію. Досліджували північне 
королівство Андрій Єрко, Ігор 
Спасовський, Олександр Оришко, 
Олександр Лєсной і Денис Пєсков.

— Усі ми в туризмі досить 
давно. Щороку кудись подорожу-
ємо, бували в Альпах, на Кавказі, 

і нарешті зважилися на довгу вело-
мандрівку, — каже Андрій Єрко.

cтор. 13

Кожні другі ліки — 
неефективні

Ти маєш знати більше!

cтор. 4

Горілка у волинських 
супермаркетах повинна 
вартувати не менше 26 
гривень

Оновлену Привокзальну 
площу відкрили

США спростили процедуру 
отримання віз для 
українців

cтор. 3

Іноземцям хочуть 
дозволити купувати землю

cтор. 3

Знайшли «крайнього» 
в обвалі будинку на 
Рівненській

cтор. 4

Депутати хочуть за наклеп 
саджати у тюрму

cтор. 2

У Луцьку продаватимуть 
питну воду в автоматах

cтор. 5

Українців попереджають 
про нові віруси грипу

cтор. 6

Засуджено викладача, 
який торгував оцінками

cтор. 6

2500 волинян безкоштовно 
отримають жом

cтор. 7

Фермери відмовляються 
вирощувати картоплю

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Передплатний індекс - 21769

cтор. 14

Якщо не внести зміни до Зе-
мельного кодексу, 400 працівни-
ків підприємства опиняться без 
роботи, а Маневиччина втратить 
головного платника податків. 
120 тисяч тонн торфобрике-
тів, які за рік виготовляє держ-
підприємство «Волиньторф», 
становлять левову частку в за-
гальноукраїнському показнику. 
Загалом із 36 заводів, які раніше 
славилися виробництвом тор-
фобрикетів, залишилося всього 
п’ять, причому стабільно працю-
ють два «Волиньторфу» й один у 
Рівненській області. Проте і їхня 
робота під загрозою. Уся пробле-
ма у недолугому законодавстві.

cтор. 5

Ані Лорак вважає, що заробляє мало

Львів — туристична, кавова 
та шоколадна столиця України 
— раз у рік на кілька днів пере-
творюється ще й на книжковий 
центр. Цьогорічний Форум ви-
давців, уже 19-й за рахунком, 
тривав із 12-го по 16 вересня. 
Свої друковані набутки презен-
тували типографи з різних міст 
України, а також із Росії, Польщі. 
До міста Лева з’їхалися інозем-
ні літератори з 16 країн (США, 
Австралії, Австрії, Німеччини, 
Литви, Польщі, Росії, Велико-
британії та інших). 

cтор. 14

Взяв кредит у 967 
гривень, а банк вимагає 
повернути майже 10 
тисяч

Книголюби кілька днів 
розкошували на Форумі 
видавців
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Ти маєш знати більше!
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cтор. 4

За три роки 
«Волиньторф» 
припинить 
виготовлення 
торфобрикетів

Талони в поліклініці 
лише для статистики

До редакції «Відомостей» 
звернулася наша постійна чи-
тачка, пенсіонерка Лариса Плет-
някова. Вона розповіла, що ще 
у лютому 2007 року її син при-
дбав у магазині «Ельдорадо» 
телефон вартістю 967 гривень, 
уклавши кредитний договір із 
«ПриватБанком». Через хворо-
бу і важкий матеріальний стан 
він не зміг його виплачувати,  і 
сьогодні борг становить майже 
10 тисяч гривень. Суд зобов’язав 
сплатити гроші.

cтор. 2

З довжелезними чергами в 
міських поліклініках стикався чи 
не кожен лучанин. Щоб потра-
пити на прийом до лікаря, треба 
простояти у черзі добру годину, 
а то й дві, і не важливо про яку 
поліклініку йдеться — дитячу чи 
дорослу. Та найбільше дошкуляє 
система прийому лікарів за та-
лонами. Для чого їх ввели, якщо 
все одно доводиться займати 
«живу» чергу? 

cтор. 3

На Волині завершують збирати 
другий хліб — картоплю. Вона цьо-
горіч вродила. Проте цей врожай 
селян не тішить. Чому — дізнава-
лися «Відомості». Вся причина — у 

ціні. Сьогодні купців бульби у во-
линських селах — одиниці. Та й ті 
пропонують гроші, які селян явно 
не влаштовують, — 70-80 копійок за 
кілограм. Останніми днями взагалі 

називають ціну в 50 копійок.
— Це зовсім не покриває витрат, 

— зазначив одноосібник із села Сир-
ники Луцького району. 

cтор. 7

Магазин 
реклама та приватні 
оголошення cтор. 10

Волинські велосипедисти накрутили 800 
кілометрів Норвегією

На вересень-жовтень 
припадає пік отруєнь 
грибами

У Луцьку стронгмени гралися з 
300-кілограмовими снарядами

Пік грибного сезону при-
падає на вересень. Також цього 
місяця фіксується найбільше 
отруєнь дарами лісу. За останні 
два тижні на Волині до лікарень 
із діагнозом «отруєння гриба-
ми» потрапили 15 дітей і 17 до-
рослих, одну дитину врятувати 
не вдалося, решта — у важкому 
стані. Медики не припиняють 
нагадувати, що гриби — їжа не 
дитяча, до 14 років її узагалі не 
варто куштувати. Гриби прохо-
дять транзитом через травний 
тракт дитини, загострюючи або 
викликаючи нові шлункові за-
хворювання.

cтор. 12

Закупівельна ціна у 50-80 копійок за кілограм є збитковою

І аж ніяк не для зручності 
пацієнтів


