
Минулих вихідних, 3–4 серп-
ня,  в обласному центрі Волині ось 
уже всьоме відгримів «Бандерш-
тат-2013» — мабуть, найпотужні-
ший патріотичний фестиваль на 

Західній Україні, який із 2007 року 
проводиться у Луцьку незмінним 
організатором — МГО «Націо-
нальний альянс». 

cтор. 14

Волинянину Володимиру Ко-
валю, уродженцю Камінь-Кашир-
ського району, в далекому 1966 
році вперше в історії військово-
морського флоту довірили здій-
снити безпрецедентний перехід 
на підводному човні з Північного 
на Тихий океан навколо Південної 
Америки. 

cтор. 7

У Луцьку відгримів «Бандерштат-2013» 

Ніщо так не приваблює чоло-
віків у жінці, як струнка фігура. 
От тільки багато під стрункістю 
розуміє худорлявість і виснажує 
себе дієтами. А втім, стрункість 
— це передусім гарна постава. 
Одним із найчастіших порушень 
постави є сутулість. Характе-
ризується вона тим, що верхній 
грудний відділ хребта викривля-
ється і спина стає круглою. 

cтор. 12

Спілкування з людьми має 
бути одним із головних напрямів 
діяльності влади всіх рівнів. Зда-
валося б, це твердження ніхто не 
буде спростовувати. Проте не за-
вжди воно реалізується на прак-
тиці. Відписки, формальний підхід 

до вирішення питань, на жаль, ще 
трапляються в роботі владних ор-
ганів. Тому Президент України Ві-
ктор Янукович особливо жорстко 
реагує на такі випадки. 

cтор. 4

Грошові перекази українців 
конвертуватимуть 
у гривню

Ти маєш знати більше!

cтор. 3cтор. 7-9

Водійські посвідчення 
можуть подешевшати

Селяни пропонують 
місту дешеве молоко 

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 14Харламов таємно одружився з Асмус

Президент України Віктор 
Янукович підписав Закон «Про 
внесення змін до Податкового 
кодексу щодо об’єктів житлової 
нерухомості», який на початку 
липня Верховна Рада ухвалила у 
другому читанні. 

cтор. 5
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Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 6

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Влада Волині оперативно реагує 
на суспільні потреби населення 

Багато батьків вважає, що го-
товність дитини до школи поля-
гає в умінні писати, читати і ра-
хувати. При цьому абсолютно не 
звертають увагу на те, чи малеча 
готова психологічно до ново-
го етапу свого життя. Адже для 
такого віку ще притаманні враз-
ливість і чутливість, тому дуже 
важливе завдання — правильно 
налаштувати своє чадо, щоб для 
маленького учня навчальний 
процес не став суцільним стре-
сом, а відвідування школи не пе-
ретворилося на каторгу. 

cтор. 5

Збитків від стихії 
у Луцьку могло бути 
менше 

Володимир РУНЧАК: 

Стихійне лихо, яке спітка-
ло Луцьк 30 липня, наробило 
чималої шкоди. Дощ із градом 
ішов більше п’яти годин, за цей 
період випала півторамісячна 
норма опадів. За попередніми 
підрахунками, які озвучила за-
ступник міського голови Лари-
са Соколовська, стихія завдала 
збитків більш як на п’ять міль-
йонів гривень. 

cтор. 2

Сутулість у дітей можна 
попередити 

Сьогодні влада ініціює створен-
ня на селі обслуговувальних коо-
перативів. Мовляв, об’єднавшись, 
селяни зможуть розвивати свої 

господарства і нарощувати прибут-
ки. Одним із наймолодших коопе-
ративів (офіційна дата реєстрації 
— 20.05.2013 р.) є «Родина», що у 

Рожищенському районі. Як працює 
сьогодні цей кооператив, дізнавали-
ся «Відомості». 

cтор. 3

Волинянин здійснив навколосвітню 
подорож на підводному човні 

Два дивовижних тижні у не-
відомій і загадковій Ірландії, яка 
входить у п’ятірку найперших 
європейських країн за рівнем 
життя, подарували мені та моїй 
доньці Ользі рідні, котрі, на від-
міну від нас, уже декілька років 
мешкають у новому, зовсім іншо-
му світі. Ця подорож, сказати по 
правді, довго пам’ятатиметься, 
бо тільки тут за один день мож-
на відчути майже всі пори року, 
перенестись у середньовічні зам-
ки до королів і лицарів, удосталь 
надихатися свіжим вітром...

cтор. 6

Український композитор 
і диригент Володимир Рунчак 
творить музику як для солістів, 
інструментальних ансамблів, 
так і для камерних і симфоніч-
них оркестрів, хорів. Митець не 
боїться чогось нового і незви-
чайного, а, навпаки, робить на 
цьому акцент. 

cтор. 13

Посмішка — візитівка 
ірландців 

Розміри житлової 
нерухомості,  на яку 
нараховуватиметься 
пільга, переглянуто

Уряд затвердив нові 
правила встановлення 
тарифів на паркування 

cтор. 2

«Укравтодор» заплатив 
9 млн за експертизу доріг 

cтор. 3

Ціни на молоко і хліб 
завищені на 20–30% 

cтор. 4

На «Ягодині» затримали 
брендовий одяг 

cтор. 5

Середня пенсія на Волині 
— 1308 гривень 

cтор. 7

У ковельського приватника 
забрали 10 тис. га лісу 

cтор. 7

На шкільному майданчику 
в Луцьку зґвалтували 
та ледь не вбили 
34-річну жінку 

cтор. 13

Як підготувати 
першокласника 
до школи

Олігархи-монополісти ризикують залишитися без сировини 

Митець повинен бути 
бунтарем 


