
Минулого тижня з робочою 
поїздкою у Волинській області 
перебував віце-прем’єр-міністр 
України Олександр Вілкул. Він 
узяв участь у церемонії введення в 

експлуатацію житлового будинку 
в місті Луцьку на вул. Федорова, 
4д. Дім збудований завдяки про-
грамі «Доступне житло». 

cтор. 5

Цього року Україна може зі-
брати рекордний урожай зерно-
вих. У Міністерстві агрополітики 
припускають, що українські агра-
рії можуть отримати 53–54 міль-
йони тонн зерна, тоді як у 2012-му 
було зібрано 46,2 мільйона тонн. 
Щоправда, такою врожайністю 
може похизуватися не лише Укра-
їна, як наслідок — ціни на зернові 
обвалились. 

cтор. 7

Віце-прем’єр Вілкул пообіцяв 
ковельчанам, що довгобуд завершать 

Одним із ускладнень широ-
кого кола гострих і хронічних 
захворювань органів травлення 
є шлунково-кишкова крово-
теча. Розвинутись вона може у 
будь-якому відділі шлунково-
кишкового тракту — стравоході, 
шлунку, тонкому і товстому ки-
шечнику. За поширеністю у га-
строентерології кровотеча стоїть 
на п’ятому місці.

cтор. 12

В одному з номерів «Відомос-
ті» розповідали про незаконні 
оборудки з землею поблизу озера 
Світязь Шацького району. Зокре-
ма, йшлося про 1,3 га, виділених у 
2004 році за сприяння тодішнього 
голови ВОДА Анатолія Француза 
Волинській спілці журналістів. 

cтор. 5

У 2016 році можуть 
увести ЗНО для 
дев’ятикласників 

Ти маєш знати більше!

cтор. 3cтор. 7-9

Телефонні шахрайства 
не мають меж 

Як на Волині дороги  
ремонтують 

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 14Мейхер «дозує» сину Інтернет і не вірить вітчизняним лікарям

Лист-відчай отримали «Відо-
мості» від жителя селища Мане-
вичі Миколи Йосиповича Жу-
равльова. «Мені 80 років, а моїй 
дружині Ользі Миколаївні — 81. 
Зараз вона тяжко хворіє. На лі-
кування треба гроші. Вони у нас 
є. Але не можемо забрати...»

cтор. 4
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Ти маєш знати більше!
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cтор. 4

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Шацька земля — ласий шматок 
для заїжджих панів 

Віктор ПИНЗЕНИК: 

Окрім відшкодування вексе-
лями ПДВ і погашення бюджет-
ної заборгованості, влада планує 
за допомогою векселів виконува-
ти зобов’язання перед людьми з 
обмеженими фізичними можли-
востями. 

cтор. 2

Тільки реформи 
допоможуть відродити 
українське село 

Як святкують дні 
народження світові 
лідери 

Основою реформування 
має стати розширення прав 
територіальних громад, децен-
тралізація влади та нова якість 
адміністративних послуг насе-
ленню. Починаючи з 1991 року, 
кількість сільського населення в 
Україні зменшилася на 2,5 міль-
йона осіб, а сільських населених 
пунктів — на 348 одиниць. 

cтор. 13

Хвороби органів 
травлення провокують 
шлунково-кишкові 
кровотечі 

Ліквідувати ями на дорогах 
державного значення до 1 липня 
цього року — таке завдання голо-
ва «Укравтодору» Євген Прусенко 

поставив керівництву регіональних 
служб автомобільних доріг. «Відо-
мості» вирішили перевірити, як 
волинські дорожники виконали 

вказівку свого начальства. Трас дер-
жавного значення на Волині не так 
багато. А точніше — три.

cтор. 2-3

Волинських аграріїв не влаштовують 
цьогорічні ціни на зернові 

В неділю на Волині вшано-
вували жертв Волинської траге-
дії — етнічного конфлікту, через 
який були масові винищення і 
українців, і поляків під час Дру-
гої світової війни. Помолитися 
за загиблих приїхав президент 
Польщі Броніслав Коморов-
ський. Від очільників Україн-
ської держави до Луцька прибув 
віце-прем’єр-міністр Костянтин 
Грищенко. 

cтор. 6

9 липня Президент України 
Віктор Янукович відсвяткував 
свій 63-й день народження на 
дачі у кримському Форосі. 

cтор. 11

Президент Польщі 
вшанував жертв 
Волинської трагедії 
у Кисилині 

«Західінкомбанк» не 
повертає людям гроші 
навіть після рішень суду  

На Донеччині хлопця 
застрелили за кинутий 
недопалок

cтор. 2

В Україну завезуть 
заборонене бразильське 
м’ясо

cтор. 3

Декретні відпустки можуть 
розорити роботодавців

cтор. 3

«Укрзалізниця» підвищила 
тарифи на пасажирські 
перевезення 

cтор. 5

Молодь за роботу в селі 
отримає 11,5 тисячі 
разової допомоги 

cтор. 5

Півторарічне маля 
лишилося живим, 
випавши з п’ятого поверху 

cтор. 6

У Луцьку відкрили 
приймальню, де можна 
пожалітись на хабарників 

cтор. 6

Допомогу інвалідам 
хочуть виплачувати 
векселями 


