
Рейтинг їдалень у держустано-
вах склали «Вести». Як з’ясувалося, 
найдорожче обійдеться перекуси-
ти у Верховній Раді, а найдешевше 
— в Генпрокуратурі. Найдорож-
че годують у їдальні парламенту. 
Ціни тут майже як у фаст-фудах у 
центрі. Правда, асортимент багат-
ший...

cтор. 11

Похолодання останнього тиж-
ня змусило згадати про теплі ба-
тареї у домівках. Коли буде тепло 
в оселях лучан, чи зміняться тари-
фи на теплопостачання та подання 
гарячої води? Ці та інші запитання 
напередодні опалювального се-
зону «Відомості» поставили ди-
ректору державно-комунального 
підприємства «Луцьктепло» Олек-
сандру Киричуку.

cтор. 4

Скільки коштує обід українських 
можновладців 

До редакції «Відомостей» 
зателефонувала наша постій-
на читачка, 76-річна лучанка, 
щоб поділитися позитивними 
враженнями від нещодавнього 
перебування на лікуванні у Во-
линському обласному госпіталі 
для інвалідів війни. Вона висо-
ко оцінила професіоналізм мед-
персоналу, відзначила уважне та 
чуйне ставлення до пацієнтів. У 
чому ж специфіка цього закладу, 
якому контингенту хворих там 
надають допомогу, дізнавалися 
«Відомості». 

cтор. 12

На вихідних у Луцьку відбу-
вався фестиваль авторської пісні, 
фото і кіноаматорів «Вітрила при-
год». Захід зібрав шанувальників 

мандрів, краєзнавців, а також про-
сто творчих людей. 

cтор. 14

Валютні перекази 
по Україні будуть 
нараховувати в гривнях

Ти маєш знати більше!

cтор. 3cтор. 7-9

Опалювальний сезон 
у школах і садочках 
почнеться 5 жовтня

На ярмарках волиняни купують свіжу та 
недорогу сільгосппродукцію від виробника

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 14Мік Джаггер незабаром стане прадідом

Україна на порозі підписан-
ня Угоди про асоціацію з Євро-
пейським Союзом, яке має від-
бутись у листопаді на саміті у 
Вільнюсі. Наскільки важливим і 
непростим є це рішення, ми мо-
жемо відчути з настроїв людей. 

cтор. 2-3
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Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 4

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

До Луцька туристів скликали «Вітрила 
пригод» 

Велолюбитель Сергій Ройко 
нещодавно повернувся з півдня 
Франції, де брав участь у вело-
марафоні Le 1000 Du Sud. Менше 
як за три дні хлопець подолав ти-
сячу кілометрів гірськими доро-
гами, при цьому, каже, завдяки 
позитивному моральному нала-
штуванню, екстремальна ман-
дрівка його зовсім не втомила, а, 
навпаки, дала поштовх до нових 
досягнень. 

cтор. 7

У госпіталі для інвалідів 
рятують важких хворих 
із остеомієлітом 

Уже сьомий рік поспіль Асоціа-
ція фермерів Волині проводить на 
території Луцька ярмарки з прода-
жу сільськогосподарської продук-
ції. Цей спільний із міською владою 

проект уже завоював прихильність 
багатьох лучан. Розгортаються яр-
марки близько 7-ї ранку двічі на 
тиждень поблизу луцького РАЦСу 
та двічі — на вулиці Глушець. Якщо 

ще кілька років тому популярними 
були сезонні закупки, то тепер меш-
канці обласного центру не шкодують 
ніг і сил, щоб скуплятися щотижня.  

cтор. 6

Боржникам за опалення відключатимуть 
гарячу воду

Волиняни добре пам’ятають, 
як у 2010 році прокуратура об-
ласті звинуватила директора 
Луцького КХП №2 Михайла Гна-
сюка у розтраті десятків міль-
йонів гривень. 11 вересня цього 
року своє рішення виніс Госпо-
дарський суд Волинської області. 

cтор. 5

Село Октавин Володимир-
Волинського району після того, 
як його кілька років тому поки-
нули останні жителі, не вмерло 
— у єдиній уцілілій хаті живе 
Микола Грома, без електроенер-
гії та інших благ цивілізації. 

cтор. 13

В Україні розвиватимуть 
китайську медицину

cтор. 2

На Волині викрито схему 
незаконного виготовлення 
та збуту сурогатної горілки

cтор. 3

Польща планує постачати 
в Україну газ

cтор. 2

Конституційний суд 
дозволив призначати 
суддів пожиттєво

cтор. 3

На Горохівщині збудують 
клуб за чотири мільйони 
гривень

cтор. 4

Для охочих отримати 
українське громадянство 
можуть увести тест 
на знання мови та законів

cтор. 5

На кордоні з Росією авто 
українців поливатимуть 
засобом від чуми

cтор. 5

Міліція затримала 
підпільного інтернет-
провайдера

Октавинський самітник 
Микола: 

Генеральний консул 
Республіки Польща у Луцьку 
Беата БЖИВЧИ:

Волинянин близько шести 
років незаконно надавав по-
слуги інтернет-зв’язку та теле-
бачення. Днями його затримали 
представники правоохоронних 
органів. Про це стало відомо під 
час брифінгу начальника управ-
ління УМВС у Волинській облас-
ті Олександра Терещука. З його 
слів, у кінці минулого року про-
ти громадянина В. було поруше-
но кримінальне провадження за 
статтею 361 «Несанкціоноване 
втручання в роботу електрооб-
числювальної техніки та мере-
жі електрозв’язку» і за статтею 
176... 

cтор. 4

Найбільше державне 
зерносховище Волині 
доводять 
до банкрутства? 

Велосипедист із 
Луцька намотав 1000 
кілометрів узбережжям 
Франції 

Перед вступом 
в ЄС поляків теж 
лякали   безробіттям, 
банкрутством

«Мої сусіди — зайці, 
дикі кабани, косулі 
та навіть вовки-
чужаки...» 


