
Керівник Державного управ-
ління справами Андрій Кравець 
звів великий будинок на місці 
державної дачі у «Пущі-Водиці» 
та розширяє межі свого маєтку за 

рахунок держземель. У 2007 році, 
коли уряд очолював Віктор Яну-
кович, Андрій Кравець працював 
заступником міністра Кабміну.

cтор. 11

Волинські аграрії приступили 
до збирання врожаю цукрових бу-
ряків. Цукроварні теж готуються 

до активної роботи, але не пере-
стають нарікати, що «солодкий» 
бізнес стає все менш ефективним, 
а собівартість цукру скоро пере-
вищить ціну на нього. Бідкаються 
й господарники, мовляв, сіяти со-
лодкі корені невигідно. Простих 
же волинян цікавить не що інше, 
як ціна. Цьогоріч в області цукро-
вим буряком засіяли 19,9 тисячі 
гектарів. Це перевищує показники 
останніх років, бо бувало, що за-
сівали лише 12–15 тис. га. Чинов-
ники відзначають хорошу врожай-
ність — 526 центнерів із гектара. 

cтор. 3

Голова ДУС розширяє свій маєток у «Пущі-
Водиці» за рахунок держземель 

Нещодавно вийшло друком 
перше видання проекту «Кращі 
світлини фотографів України». 
Неймовірно приємно було по-
бачити серед 15 іменитих україн-
ських фотографів і волинянина 
Владлена Дроботька. На його 
знімках десятки кадрів із мото-
гонок, сотні цікавих людей, па-
ради, фестивалі, змагання. Ці ка-
дри — наче пазли з історії життя 
Луцька та Волинського краю. 

cтор. 14

Мед — найкращий друг шлун-
ку, це чудовий лікувальний засіб 
при виразці шлунку та дванадця-
типалої кишки, гастритах, колітах 
й інших захворюваннях. Майже у 
кожного другого хворого заруб-

цьовується виразка, якщо пра-
вильно лікуватися медом, пишуть 
упорядники брошури «Здоров’я з 
пасіки» пасічники Марія й Антон 
Шотіки.

cтор. 12

Українцям дозволили 
користуватися 
радянськими 
посвідченнями водія

Ти маєш знати більше!

cтор. 3cтор. 7-9

Найбільше житла 
купують у 
Західній Україні 

Дороги і будинки руйнують 
багатотонні вантажівки з піском 

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 14Христина Асмус покидає театр

12 вересня до Луцька з робо-
чим візитом приїздив Президент 
України Віктор Янукович. Він 
відвідав завод «Мотор», побу-
вав у обласній клінічній лікар-
ні, оглянув експозицію Музею 
волинської ікони, зустрівся з 
господарським активом нашо-
го краю. Супроводжували главу 
держави міністри, зокрема Раїса 
Богатирьова, Юрій Колобов і На-
талія Королевська. 

cтор. 2
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Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 4

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Мед і бджолопродукти помічні 
при шлункових хворобах 

За даними статистики, 
останніми місяцями інфляція 
у нас відсутня. Цьому не пові-
рить жодна господиня. Адже цієї 
осені ціни на овочі порівняно 
з минулим роком істотно зрос-
ли. На скільки дорожчим вийде 
для волинських родин борщ, 
з’ясовували «Відомості». Щоб 
приготувати традиційний борщ, 
потрібно купити картоплю, бу-
ряк, моркву, капусту,  цибулю. 

cтор. 4

Про кожну свою світлину 
Владлен Дроботько 
може розповідати цілі 
історії 

На черговій сесії обласної ради 
прозвучав запит депутата Раїси 
Кучмук про те, що великовантажні 
автомобілі, якими перевозять пісок 
із села Сокіл Рожищенського райо-

ну, руйнують центральну вулицю 
села Топільне. Через вібрацію від 
них пошкоджуються житлові бу-
динки, страждають також дороги 
міста Рожища. Наскільки серйоз-

ною є ситуація та які варіанти ви-
рішення проблеми, з’ясовували «Ві-
домості». 

cтор. 6

Цукор коштуватиме в межах семи гривень

Фактично будучи власницею 
квартири у Луцьку, волинянка 
Карина Мариневич вимушена 
наймати помешкання. Чинов-
ники міської ради, які ще напри-
кінці 90-х вилучили в її родини 
житло, дотепер не можуть зна-
йти способу повернути його. 
Обіцянками та відписками сиро-
ту годують іще з 2005 року. 

cтор. 5

— То ти, дитятко, з газети? — 
з порогу зустріла мене 88-річна 
жителька Микитичів Володи-
мир-Волинського району Олена 
Савчук, коли її племінник Саш-
ко, син покійної сестри, розпо-
вів, чого завітала до його родич-
ки... 

cтор. 13

Безхатченки зможуть 
голосувати 

cтор. 3

Через Ягодинську митницю 
переправили товарів 
майже на 1,5 мільярда 
гривень 

cтор. 4

Працівники ДАІ 
продовжують виявляти 
автомобілі-«двійники» 

cтор. 4

В Україні зник єдиний 
виробник сірників 

cтор. 4

Ліки в Україні на 60% 
дорожчі, ніж у Росії та 
Білорусі 

cтор. 4

Невідомі в масках 
здійснили розбійний напад 
на подружжя і вивезли 
до лісу 

cтор. 7

Перед Новим роком 
українців атакуватимуть 
два штами грипу 

cтор. 12

Зареєструвати бізнес 
можна за два дні 

Микитичівська 
довгожителька 
з Паніної Лози 

Волинь відвідав 
Президент

Реформи Кабміну скоротили 
час реєстрації підприємства. У 
тому, що Україна поліпшила свої 
позиції в рейтингу за умовами 
ведення бізнесу, відтепер може 
переконатися кожен. Ще з 1 лип-
ня вітчизняні підприємці отри-
мали можливість зареєструвати 
бізнес за новим механізмом, не 
виходячи з дому. 

cтор. 4

Маючи власне 
помешкання, лучанка 
змушена винаймати 
житло 

Для волинської родини 
цього року борщ став 
удвічі дорожчим 


