
Петро Кириченко, головний 
свідок проти Тимошенко у справі 
про вбивство Євгена Щербаня, сьо-
годні живе в Каліфорнії на широку 
ногу, якщо не сказати, що у розко-
ші. У цьому переконався журналіст 
«Української правди» Сергій Ле-
щенко. Будинок Кириченка розмі-
щений у найпрестижнішій частині 
Тібурону — Бельведері, який вва-
жається окремим містом.

cтор. 11

Пройти повз обійстя Анатолія 
Деменіка, що у селі Переспа Рожи-
щенського району, просто немож-
ливо: обов’язково зупинишся, щоб 
роздивитися численні дерев’яні 
скульптури, які прикрашають 
його подвір’я. Чоловік уже звик 
до особливої уваги подорожніх і 
нікому не відмовляє у задоволен-
ні ближче оглянути ту красу, яку 
створив своїми руками. 

cтор. 5

Головний свідок проти Тимошенко у справі 
Щербаня живе в Америці у розкоші 

Більшість людей до напухан-
ня лімфовузлів ставиться досить 
легковажно, як до звичної озна-
ки легкої застуди. Проте лікарі 
мають на це інший погляд. Для 
них збільшення лімфовузлів є 
своєрідним індикатором про-
тікання в організмі патологіч-
них процесів. Заввідділенням 
гематології Волинської обласної 
клінічної лікарні Оксана Богдан 
пояснює, що збільшення лімфа-
тичних вузлів завжди є симпто-
мом якогось захворювання. І до-
сить часто банальною застудою 
тут не обходиться. 

cтор. 12

Минуло тринадцять років із 
того часу, як додому, до дружини 
Юлії та донечки Яни, не повернув-
ся оперуповноважений Ковель-

ського МВ УМВС України у Во-
линській області лейтенант міліції 
Владислав Лесик. 

cтор. 6

Уряд пропонує підвищити 
штрафи для виробників 
продуктів 

Ти маєш знати більше!

cтор. 4cтор. 7-9

Німці хочуть будувати 
аеропорт у Луцьку 

Для водіїв штрафи можуть 
зрости у п’ять разів 

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 14У Канаді львів’янка отримала титул «Міс Земля» 

Незважаючи на примхи при-
роди, цей рік буде врожайним 
для волинських аграріїв. За сло-
вами начальника департамен-
ту агропромислового розвитку 
Юрія Горбенка, зерновими засі-
яно 50% посівних площ... 

cтор. 3
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Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 7

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Захистив людей ціною власного життя 

На Волині, де кількість віль-
них робочих місць для працевла-
штування за наймом обмежена, 
ситуацію з безробіттям можуть 
врятувати підприємництво і 
самозайнятість. Обласна служ-
ба зайнятості впроваджує цілу 
систему заходів для мотивації та 
залучення безробітних до запо-
чаткування власної справи. Зо-
крема, консультує й навчає, які 
кроки і дії варто здійснити для 
відкриття бізнесу. 

cтор. 6

Волинянин вивіз у 
Польщу для проституції 
десяток дівчат 

За рік кмітливому чолов’язі з 
Нововолинська вдалося завербу-
вати і відправити до Польщі для 
проституції десяток дівчат із усі-
єї Волині. На суді Віктор нама-
гався умити руки, розповідаючи, 
що дівчат возив на роботу зовсім 
не пов’язану з секс-індустрією, 
забезпечував лише їх транспор-
тування і ніяких грошей за до-
ставку майбутніх повій не отри-
мував. Однак слідчі надали суду 
докази безпосередньої причет-
ності нововолинця до торгівлі 
людьми. 

cтор. 7

Збільшення 
лімфовузлів може бути 
симптомом злоякісних 
утворень 

Кабмін підтримав законопроект, 
у якому пропонує вкотре посилити 
штрафні санкції для водіїв за по-
рушення безпеки дорожнього руху. 

Зокрема, за керування транспорт-
ним засобом, що має несправності 
в гальмівній системі, в рульовому 
управлінні, за тонування скла з по-

рушенням стандартів запропонова-
но збільшити штраф із 340–510 до 
510–680 гривень. 

cтор. 2

Чоловік створив на подвір’ї казку 

«Медсестра — за фахом, а 
кравчиня — від Бога», — так ка-
жуть усі, хто хоч раз шив одяг 
у Лідії Ковальської з вулиці 
Декабристів, що у Володимирі-
Волинському. В повоєнні часи 
майстриня обшивала всю во-
лодимирську еліту, до неї при-
їжджали офіцерські й навіть 
генеральські дружини. Вона умі-
ла підібрати фасон і тканину, а 
кожна створена нею річ майже 
не повторювалась. Як і весільні 
плаття, що можуть конкурувати 
з виробами відомих модельєрів. 
Але шити сукні для наречених 
кравчиня погоджувалася лише 
за умови: після весілля молодята 
мають принести знімок.  

cтор. 13

Лучанам на 928-й день на-
родження міста підготували на-
сичену програму. До їхньої уваги 
були концерти, святковий ярма-
рок, численні атракції та спор-
тивні змагання. Святкування 
розпочалось із урочистої акаде-
мії на Театральному майдані. Під 
час неї міський голова нагородив 
відзнакою «Почесний громадя-
нин Луцька» Андрія Бондарчука.  

cтор. 14

Модистка з вулиці 
Декабристів 

На Волині 
знову чекають 
перевиробництва 
овочів

Держава планує до 2015 
року віддати всі шахти 
у приватні руки 

cтор. 2

З 1 вересня на українців 
чекають утилізаційний 
збір та обмеження 
готівкових розрахунків 

cтор. 2

Банки «Київ» та 
«Укргазбанк» планують 
успішно продати 

cтор. 2

Українцям дозволять 
реєструвати квартири 
на пошті 

cтор. 3

Нового директора 
«Волиньторфу» 
призначили без відома 
обласної влади 

cтор. 4

16 наїзників у Луцьку 
демонстрували мистецтво 
конкуру 

cтор. 13

Чим зайнятися, коли 
залишився без роботи 

Луцьк відсвяткував 
день народження 


