
У №36 (624) «Відомостей» від 
6 вересня був надрукований ма-
теріал «У поліклініці забувають 
про своє покликання — допома-
гати хворим». У ньому йшлося 
про зневажливе ставлення медич-
них працівників Луцької міської 

поліклініки №1 до пацієнтів, які 
звертаються у медзаклад по до-
помогу. Плутанина з медичними 
картками, з талонами та годинами 
прийому лікаря доводить хворих 
людей до нервових зривів. 

cтор. 6

У Володимирі-Волинсько-
му з піснями, танцями й часту-
ваннями відзначили обжинки 
— завершення збору урожаю. 
У хліборобському районі цього 
року намолочено майже 78 тисяч 
тонн ранніх зернових, що на три 
тисячі тонн більше, ніж торік. 
Іще триває збір сої, кукурудзи, 
цукрового буряку. Вже засіяно 
12 тисяч гектарів озимих зерно-
вих і ріпака.

cтор. 13 У всі часи студент вважався 
бідним і голодним, через що за-
вжди шукав можливість зароби-
ти якусь копійку. Так, бодай раз 
спробувавши власного хліба, все 
більше спудеїв починає думати, де 
б знайти підробіток. За словами 
деяких із них, аби мати гроші на 
власні потреби, вони ладні працю-
вати практично скрізь, але дедалі 
більше молоді хоче заробляти саме 
інтелектом.

cтор. 6

Газ для населення 
подорожчає на 30% 

Ти маєш знати більше!

cтор. 4

Копійки низького 
номіналу зникнуть із 
обігу

У Володимирі-
Волинському обжинки 
святкували з короваями 
та перепоєм

Номерні знаки на авто 
подорожчають 

cтор. 4

Школярів годують 
їжею з барвниками та 
консервантами

cтор. 2

Волинським 
чиновникам не 
вистачило 200 тисяч на 
службові авто, виділено 
ще 300 тисяч

cтор. 3

Прокурори повернули 
державі майно, 
яке привласнили 
профспілки

cтор. 11

Лісівники скинулися по 
100 гривень на колесо 
депутату Луцької 
міськради

cтор. 6

Луцькі медики та 
освітяни матимуть 
зарплату до кінця року

cтор. 5

Через Волинь 
прокладуть 
нафтопровід 

cтор. 3

Після зняття мораторію українську 
землю продадуть за одну ніч

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Передплатний індекс - 21769

cтор. 14Фігуру Лорак назвали найкращою

Автор винаходів і раціо-
налізаторства у галузі дизай-
ну інтер’єру, меблів і розпису 
тканини (14 авторських прав і 
патентів), майстер художнього 
текстилю, заслужений діяч мис-
тецтв Богдан Губаль на огляд во-
линської публіки привіз близько 
сорока гобеленів, виконаних 
упродовж останніх десяти років. 
Експозиція відкрилась у вистав-
ковій залі Волинської організації 
Національної спілки художни-
ків. 

cтор. 14

Байкерський зліт у 
Червонограді зібрав 
лише своїх

Гобелени Богдана 
Губаля мають попит, 
однак на замовлення 
він не працює
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Ти маєш знати більше!
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cтор. 7

Американська родина 
всиновила двох 
українських дітей 
і переїхала жити у 
Рованці

У заповіднику «Старий 
Луцьк» розшукують 
власників занедбаних 
будинків 

Про перспективи розвитку 
туристичної галузі у місті Луць-
ку останнім часом говорять дуже 
багато. Та далі балачок справа не 
доходить, бо основний об’єкт, 
який може бути цікавим турис-
ту, заповідник «Старий Луцьк», 
має купу невирішених проблем. 

cтор. 7

Депутати Верховної Ради не 
продовжили мораторій на продаж 
земель сільськогосподарського при-
значення, який діє до кінця цього 
року. Таким чином, імовірно, уже 

з першого січня 2013-го земля се-
лян стане привабливим товаром. 
Власники великого капіталу з не-
терпінням потирають руки, тоді як 
фермери побоюються перетворен-

ня України на безземельну державу. 
Із скасуванням мораторію почне 
функціонувати «земельний монстр» 
— Банк землі. 

cтор. 3

У продукції «Дубномолоко» знайшли 
кишкову паличку

Магазин 
реклама та приватні 
оголошення cтор. 10

Сучасні студенти все більше хочуть 
працювати головою, а не руками

Федеральна служба з ветери-
нарного і фітосанітарного нагляду 
(Россільгоспнагляд) запроваджує 
з 15 жовтня тимчасові обмеження 
на постачання сиру з українського 
підприємства «Дубномолоко». Про 
це повідомили у прес-службі Рос-
сільгоспнагляду. «У зв’язку з вияв-
ленням у партії сиру бактерій групи 

кишкової палички», — обґрунту-
вали своє рішення у відомстві. В 
разі надходження продукції цього 
підприємства, відвантаженої до 15 
жовтня, рішення про пропуск таких 
вантажів приймається в звичайному 
режимі з обов’язковим проведенням 
лабораторного контролю. 

cтор. 6

При перших симптомах 
застуди треба 
викликати лікаря 
додому

У міськраді на хамство медпрацівників 
відреагували доганами

Осіннє похолодання спро-
вокувало сплеск вірусних ін-
фекцій. За прогнозами фахівців 
Інституту епідеміології та інфек-
ційних хвороб НАМН України, 
протягом осені й взимку застуду 
перенесуть від п’яти до восьми 
мільйонів українців. Починаючи 
з 40-го тижня цього року і до 20-
го тижня наступного, тобто весь 
епідеміологічний сезон, лікарі 
постійно моніторять рівень за-
хворюваності на застуду та грип. 
Також спеціалісти дають поради, 
як не захворіти і як лікуватись, 
якщо таки «підчепили» вірус. 
Кілька простих правил можуть 
зберегти здоров’я, допоможуть 
уникнути серйозних ускладнень, 
таких як пневмонія, серцева не-
достатність, порушення цен-
тральної нервової системи.

cтор. 12

Кристинопіль. Навряд чи це 
слово знайоме широкому загалу. 
Адже мало хто знає, що саме так 
було назване у давнину затишне 
містечко на Львівщині, тепер ві-
доме як Червоноград. 

Саме тут на вихідних можна 
було зустріти мужніх і суворих, 
загартованих у дорогах байке-
рів. З’їхалися вони до міста на 
перший Всеукраїнський бай-
керський фестиваль «Кристино-
піль-320»...

cтор. 13

Сьогодні у дитбудинках 
України перебуває близько 90 
тисяч дітей. Більшість складають 
так звані «соціальні сироти», у 
яких живі батьки. Здебільшого 
батьками таких дітей є наркома-
ни, алкоголіки. Часто-густо ма-
люки невиліковно хворі. І єди-
ний шанс знайти для них сім’ю 
— дозволити іноземне усинов-
лення. У нашій країні до нього 
ставляться по-різному.

cтор. 11


