
З-поміж дев’яти переможців 
Всеукраїнської акції «Герой-рятів-
ник року» за мужність і героїзм 

нагороджений також старший по-
жежник Державної пожежно-ря-
тувальної частини №1 м. Луцька 
сержант служби цивільного захис-
ту Ігор Криворучко. Він удосто-
єний цієї нагороди за порятунок 
людини у селі Гаразджа Луцького 
району. Як усе відбувалося того 
дня, пан Ігор розповів «Відомос-
тям».

— Це був другий день Різдва, 
— пригадує Ігор Володимирович. 
— За сигналом тривоги ми, тобто 
я і двоє моїх напарників, виїхали у 
Гаразджу до ставків. На місці по-
бачили, що у крижаній воді борса-
ється людина, 

cтор. 13

Навіть життєрадісна та ве-
села людина восени може відчу-
вати напади смутку, що узявся 
невідомо звідки. Коли для одних 
це лише тимчасове пригнічення, 
то іншим загрожує сезонною де-
пресією. 

cтор. 12

Металева гантель вагою 80 кі-
лограмів у руці богатиря зі Львова 
Володимира Рекші підлітає до-
гори, як іграшкова. Атлет, який у 
березні на першому чемпіонаті зі 
стронгмену завоював титул «Най-
сильніша людина України», вико-
нує силові вправи без натуги, на 
обличчі — посмішка: грає на пу-
бліку. Видно, що спорт дарує йому 
задоволення, і глядачі від видо-
вищного дійства отримують купу 
позитиву. Нещодавно Володимир 
Рекша був суддею на аматорсько-
му богатирському турнірі у Луць-

ку, тож нам вдалося поспілкува-
тись із рекордсменом.

cтор. 13

За втрачений багаж 
відшкодовуватимуть 
майже дві тисячі

Ти маєш знати більше!

cтор. 3

Гіпертоніки зможуть 
придбати ліки на 10-12 
гривень дешевше

Від осінньої депресії 
врятують фізкультура 
та шоколад

Чиновники почали платити 
податки з хабарів

cтор. 2

23% акцій «Волиньгазу» 
продали за 25 мільйонів

cтор. 4

Посадовці, які побили 
засудженого, тепер самі 
сидітимуть у в’язниці

cтор. 4

За продаж місць на 
кладовищі дали 5 років з 
конфіскацією

cтор. 4

Рідна бабуся позбавила 
внука житла

cтор. 4

Як правильно оформити 
спадщину

cтор. 5

Міліціонерам збільшать 
зарплату

cтор. 5

Затримано шахрая, 
який виманював гроші 
за неіснуючі талони на 
бензин 

cтор. 7

Борги перед селянами 
за здане молоко 
зростуть ще більше

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Передплатний індекс - 21769

cтор. 14

Історія 12-річного Богдана 
Мазурка — це історія про те, 
як чиновники, прикриваючись 
законом, можуть кардинально 
змінити життя простої людини. 
Бо їм, бачите, держава дала по-
вноваження. А яка держава дає 
повноваження забирати дитину 
з рідної сім’ї, де про неї піклу-
ються і люблять? 

cтор. 6-7

Зеленський влаштував у підвалі кінотеатр і розповів про кризу середнього віку

Три дні, 21-23 вересня, фор-
теця у Кам’янці-Подільському, 
що на Хмельниччині, здрига-
лася від децибелів драйвової 
музики, тупотіння тисяч ніг й 
емоційного вибуху молодих лю-
дей, що з’їхались сюди з Біло-
русі, Луцька, Львова, Луганська, 
Одеси, Чернівців, Полтави та 
багатьох інших міст. Старе міс-
то Кам’янця перетворилося на 
осередок сучасного вуличного 
мистецтва...

cтор. 14

Ціни на овочі 
тримаються на рівні 
минулого року

На три дні Кам’янець-
Подільський 
перетворився на окрему 
республіку
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Ти маєш знати більше!
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cтор. 6

Відмовивши в опіці 
рідному дядькові, 
український суд віддав 
12-річного Богдана на 
усиновлення в Америку

Підприємцям 
Центрального ринку 
Луцька треба готуватися 
до переїзду

Нині саме час подумати про 
запаси на зиму. Зараз, коли уже 
практично всі господарі зібрали 
врожай, на ринку багато продук-
ції на різний смак і ціну. «Відо-
мості» вирішили прогулятись 
Центральним ринком в обласно-
му центрі та дослідити вартість 
осіннього кошика. 

cтор. 3

У липні на Центральному 
ринку міста Луцька розпочато 
реконструкцію. Оновлення тор-
гових місць — справа, здавалося 
б, непогана, якби не одне «але». 
Цей ринок планують перенести 
в інше місце. Такі плани озвучив 
директор заповідника «Старий 
Луцьк» Павло Рудецький.

cтор. 3

В кінці серпня Кабінет Міні-
стрів затвердив мінімальну заку-
півельну ціну на молоко у населен-
ня на рівні 2 гривень 20 копійок. 
Прем’єр-міністр Микола Азаров, 
коментуючи це рішення, назвав 
неприпустимою ситуацію, коли в 
низці областей молоко закупову-

ється по 1,6-1,8 гривні. «До 70% 
молока в країні виробляється при-
ватними сільгоспвиробниками, 
яких необхідно захистити від різ-
них спекулянтів, які закуповують 
молоко за штучно заниженими 
цінами», — підкреслив він. 

cтор. 4

Магазин 
реклама та приватні 
оголошення cтор. 10

Найсильніший чоловік України готується 
встановлювати нові рекорди

Рятуючи чуже життя, про своє не думав

Шановні ветерани!
Першого жовтня Україна відзначає День ветерана, як вияв глибокої поваги 
суспільства до людей  старшого покоління, яким судилося перенести холод 
і голод, тяготи війни, здійснити відродження країни після  воєнної розрухи 
та розбудовувати нову незалежну Україну.
Важко переоцінити, дорогі ветерани, ваші здобутки на користь Україн-
ської Держави, за якими стоять наполеглива 
праця, мужність, героїзм і відвага кож-
ного з вас. Пройшовши достойно всі 
випробування, ви зберегли гідність, 
віру, любов, які пронесли через 
все своє життя і сьогодні щедро 
передаєте новим поколінням як 
найвищі життєві цінності.
Дозвольте щиро і сердечно приві-
тати вас зі святом вашої осені і 
побажати, щоб була вона соняч-
ною і теплою, тихою і спокійною. 
Нехай вдячністю і шаною оточу-
ють вас люди, втішають успіхами 
діти, онуки, правнуки! Вважаю 
своїм почесним людським обов’язком 
у цей непростий час підтримувати 
вас, надавати  реальну допомогу і 
все  робити, щоб покращити ваше 
життя. 
Велика вам вдячність за все, що 
зроблено і за те, що ви сьогодні 
з нами. То ж будьте здоровими, 
живіть довго і щасливо. Радій-
те сонячним ранкам, радійте 
кожному поступу нашої 
країни вперед, бо в ньому є і 
ваша звитяжна праця.
Низький уклін вам, дорогі 
наші батьки і матері!

Щиро ваш народний 
депутат України Ігор 

ПАЛИЦЯ


