
Волинь продовжує активно роз-
вивати рекреаційну інфраструк-

туру краю, — наголосив голова об-
лдержадміністрації Борис Клімчук 
на оперативній нараді. Традиційно у 

полі зору — туристичний Шацький 
район. Ще з 2010 року влада інтен-
сивно працює над підвищенням ту-
ристичної привабливості області. 

cтор. 4

Нещодавно у Луцькому міськра-
йонному суді розглядалася справа 
про вбивство 86-річної лучанки. По-
збавив життя стареньку колишній 

наркоман, який до цього вже мав 
проблеми з законом. Деталі кримі-
нальної справи вивчали «Відомості». 

cтор. 6

У Шацьку вже думають про туристичний 
сезон 

Закінчилися свята, про-
те наш організм ще довго 
пам’ятатиме жирні ковбаски та 
м’ясце, спожиті впродовж них. 
Святкові страви змушують пе-
чінку та шлунок працювати на 
межі, але навантаження ми від-
чуваємо цілим тілом. Починаєш 
розуміти, що всі «хімічні» про-
дукти, з’їдені раніше, були за-
йвими. 

cтор. 12

Найдешевша пляшка оковитої 
у магазині подорожчала. А Кабмін 
оголосив про наміри ще підняти 

акцизи. Це неминуче призведе до 
чергового подорожчання алкоголю. 
В уряді аргументи залізні — тре-
ба наповнювати бюджет. Пересічні 
громадяни не надто переймаються 
цим питанням і починають усе час-
тіше виставляти на стіл алкоголь 
домашнього виготовлення — само-
гонку. На київських пагорбах таким 
явищем невдоволені, бо ж акцизи в 
бюджет від самогонки не надходять, 
і пропонують кардинально змінити 
ситуацію…  

cтор. 7

Хворих на гепатит 
українців лікуватимуть 
безкоштовно

Ти маєш знати більше!

cтор. 2cтор. 7-9

При купівлі валюти 
вираховуватимуть 
пенсійний збір

Для ветеранів 
запровадять паспорти 
соціальних потреб 

cтор. 3

За місцеві дороги 
відповідатимуть 
персонально голови 
держадміністрацій 

cтор. 2

В Україні хочуть 
створити міжнародний 
продовольчий резерв 

cтор. 5

Проїзд по 
автомобільних дорогах 
Білорусі стане платним 

cтор. 4

Фото- і відеофіксацію 
порушень Правил 
дорожнього руху 
відновлять 

cтор. 4

П’ятеро волинян 
задекларували 
мільйонні доходи

cтор. 6

Волинянин Іван Новицький Велику 
Перемогу зустрів на литовській землі

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 14Оксана МАРЧЕНКО: Я намагаюся бути строгою, принциповою, іноді в чомусь навіть жорсткою

В Україні є дев’ять авіацій-
них ремонтних заводів, які не 
конкурують між собою, оскіль-
ки кожен лагодить різні види 
двигунів та літаків. Ремонтний 
завод «Мотор», що розмістився 
на 23 гектарах у Луцьку, дає нове 
життя двигунам до всіх літаків 
фронтової авіації. Замовлення 
надходять не лише від україн-
ського Міністерства оборони, а 
й від закордонних військових. 
Журналісту «Відомостей» вда-
лося побувати на підприємстві. 
Керівництво похизувалося сво-
їми досягненнями та показало 
потужності заводу. 

cтор. 2
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cтор. 3

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Рожищенські депутати 
відмовились управляти 
майном громади 

За виготовлення самогону депутат пропонує 
саджати до в’язниці 

Депутати Рожищенської ра-
йонної ради делегували свої по-
вноваження у сфері управління 
комунальним майном райдер-
жадміністрації. «За» проголо-
сувала більшість — 31 депутат 
із 60. Деяких обранців громади 
така позиція обурила. Що стоїть 
за цим рішенням, спробували 
з’ясувати «Відомості». 

cтор. 4

Виконавчий директор Асоці-
ації фермерів України Богдан 
ПРУС:

Маленькі лучани 
вчаться готувати у шеф-
кухарів 

За даними Асоціації ферме-
рів і приватних землевласників 
Волині, в області нараховується 
800 фермерських господарств, 
160 тисяч приватних землевлас-
ників, які виробляють понад 70% 
усієї сільськогосподарської про-
дукції краю. Це молоко, м’ясо, 
овочі. 

cтор. 6

Найкраще очистять 
організм дистильована 
вода та голод 

Коли розпочалася Велика Ві-
тчизняна війна, Івану Новицькому 
заледве виповнилося 13 років, але, 
незважаючи на такий юний вік, до-

велося поповнювати ряди радян-
ського війська. Практично підлітком 
відчув на собі всі грані військової 
підготовки, а трохи згодом довелося 

відчути й біль від ворожої кулі, від-
биваючи на фронті напад німецьких 
загарбників. 

cтор. 5

У Луцьку колишній наркоман убив 86-річну 
жінку 

Штрафом у розмірі 425 тисяч 
гривень і конфіскацією майна 
відбувся екс-голова правління 
ВАТ «Володимир-Волинський 
цукровий завод» за те, що під-
приємство мало мільйонні за-
боргованості перед бюджетом. 
«Відомості» з матеріалів судової 
справи дізналися про те, як одну 
з найбільших цукроварень Воли-
ні по суті довели до банкрутства. 

cтор. 3

Альтернативу звичним ди-
тячим спортивним секціям, 
мистецьким школам придумали 
в етноресторані «Панич», що у 
місті Луцьку. Там майже рік тому 
організували для наймолодших 
відвідувачів кулінарну школу 
«Пузаті паничата». Як вона пра-
цює, дізнавалися «Відомості».

cтор. 13

Можливостям луцького 
заводу «Мотор» 
заздрять навіть китайці

Як Володимир-
Волинський цукровий 
завод довели 
до фінансового краху 

Фермер повинен 
платити податки два 
рази у рік 


