
Минулої суботи у село Киси-
лин Локачинського району з бла-

годійною місією приїздили лікарі-
практики (з обласної та Луцької 
міської лікарень), що є членами 
Волинського товариства лікарів 
польського походження. Вони без-
коштовно оглянули усіх, хто звер-
нувся по медичну допомогу, нада-
ли консультації. Прийом пацієнтів 
у приміщенні школи проводили 
хірург, невропатолог, педіатр, ото-
ларинголог і кардіолог. Найбільша 
черга вишикувалася саме до кар-
діолога, де пацієнтам міряли тиск, 
робили кардіограму. 

cтор. 4

Лучанин Володимир Болотін 
зумів перетворити своє захоплен-
ня екзотичними рослинами на 
прибутковий сімейний бізнес. Ще 
три роки тому задумка вирощува-
ти лимони в умовах волинського 
клімату була просто мрією. А вже 
зараз у селі Маяки, що неподалік 
обласного центру, Володимир має 
теплицю, яку по праву можна на-
звати цитрусовим царством. Рос-
туть там лимони гігантських роз-
мірів, а ще — ароматні мандарини, 
апельсини та духмяний лавровий 
лист. Володимир Болотін розповів 
«Відомостям», що давно хотів ро-
бити те, що би приносило не лише 

гроші, а й задоволення. 
— Подорожуючи Європою, 

бачив, якими є тепличні господар-
ства, — каже Володимир...

cтор. 7

У пам’ять про польського лікаря жителям 
Кисилина влаштували безкоштовний 
медогляд

З 15 жовтня у Луцькій місь-
кій клінічній лікарні запрацював 
сучасний ангіографічний комп-
лекс Toshiba вартістю 16 мільйо-
нів гривень, придбаний за кошти 
державного бюджету. «Відомос-
ті» вирішили поцікавитись, як 
працює цей дорогий апарат, у 
чільника Волинського обласного 
центру кардіоваскулярної пато-
логії, керівника програми «Во-
линькард» Андрія Ягенського. 

cтор. 12

Переважна більшість жителів 
України — 58% — підтримують 
вступ України до Європейсько-
го Союзу. Порівняно з минулим 
роком кількість прихильників 
євроінтеграції зросла на 6%. Про 
це свідчать результати соцопи-
тування, проведеного київським 

відділенням Інституту вивчення 
громадської думки IFAK. Біль-
шість прихильників членства в ЄС 
висловлюються за швидкий вступ 
до Євросоюзу, 37% респондентів 
хотіли би, щоб це відбулося в най-
ближчі п’ять років.

cтор. 4

Розрахунок готівкою 
ще більше обмежать

Ти маєш знати більше!

cтор. 4cтор. 7-9

Уряд пропонує новий 
податок 
для переобладнаних 
легкових автівок

Інфляції немає, а гривня 
знецінюється на очах

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 14Лоліта вчить доньку не задивлятися на «накачаних принців» 

Міський голова Володимира-
Волинського Петро Саганюк — 
мер-старожил. На своїй посаді 
він «відпрацьовує» уже четвер-
тий термін. І хоча сам запевняє, 
що більше балотуватися не буде, 
багато жителів міста не уявляє 
на цій посаді когось іншого. Інші 
у них уже були. Все закінчило-
ся тим, що напередодні виборів 
1998 року представники громади 
прийшли до директора Володи-
мир-Волинського лісгоспу Петра 
Саганюка і попросили, щоб він 
узяв участь у виборах.   

cтор. 3
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cтор. 5

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Все більше українців хочуть у Євросоюз

Троє дітей в Україні мають 
важку недугу — системний чер-
воний вовчак. Одна з них — Ві-
кторія Парфенюк — лучанка. 
Ось уже четвертий рік вона ра-
зом із мамою завдяки підтримці 
друзів бореться з важкою неду-
гою. Та сили надто нерівні. І Ві-
кторії у ці дні як ніколи потрібна 
допомога всіх небайдужих лю-
дей. 

cтор. 6

За допомогою 
ангіографа безплатно 
лікуватимуть хворих 
із гострим інфарктом 

Влада, фіксуючи рівень інфля-
ції на позначці нуля, не втомлюєть-
ся переконувати, що національна 
валюта не знецінюється. Але кому 
вірити: власним очам чи сухим ста-
тистичним даним? Адже походи 
до магазину чомусь доводять про-
тилежне. Прості українці щодень 
тугіше затягують паски, бо тяжко 
зароблені гривні розлітаються зі 
швидкістю вітру. «Відомості» ви-
рішили прогулятись магазинами та 
ринками і спробувати перевірити, 
що можна придбати за 10, 20 та 100 
гривень. Стискаючи у кишені «чер-
вінець», ідемо на продуктовий ри-
нок. Спершу — молочні ряди. Вияв-
ляється, що з усіх розкладених там 
смаколиків можна купити лишень 
літр домашнього молока — 7 гри-
вень. Непогано, навіть лишається 
ще три гривні... 

cтор. 2

У селі біля Луцька ростуть лимони-гіганти 

Жителі Забродів і Бодячева 
Ківерцівського району невтом-
но б’ють на сполох, непокоячись 
за своє здоров’я. Адже за кілька 
кілометрів від сіл — величезне 
сміттєзвалище, куди звозять не-
потріб із райцентру та наближе-
них населених пунктів. Звалище 
вже давно вичерпало свій ре-
сурс, про новий полігон побуто-
вих відходів тільки й мови, тим 
часом щодня гори сміття продо-
вжують рости. Селяни наріка-
ють, що сміттєзвалище перепо-
внене, відходи вже підповзають 
до їхніх городів, а часто їх вики-
дають обабіч дороги, не довізши 
до місця призначення буквально 
кілька метрів. 

cтор. 5

З Олею ми зустрілися на ву-
лиці. Вона, широко усміхаючись, 
переходила дорогу з чималим 
паперовим пакетом у руках, а з 
нього визирав кіт. Стильно вбра-
ний у в’язаний зимовий светрик 
і з пухнастими навушниками. 
Котик, звісно ж, іграшковий, по-
шитий вправними руками май-
стрині. 

— Це моя нова забавка, не-
щодавно завершила над нею ро-
боту, ще навіть імені не встигла 
дати. 

cтор. 13

Кожен десятий українець 
живе за межею бідності

cтор. 2

Не підписавши угоду з ЄС, 
Україна залишиться біля 
розбитого корита

cтор. 2

В Україні заборонять 
фінансові піраміди

cтор. 4

Мешканців Нововолинська 
дурять місцеві тепловики?

cтор. 6

У машині турійських 
правоохоронців помер 
20-річний чоловік

cтор. 6

Дорогу в Колках нарешті 
відремонтували

cтор. 6

На Старовижівщині 
від вибуху снаряда загинув 
чоловік

cтор. 7

Молодий коваль із Буцина 
творить шедеври

cтор. 13

На Волині обирали кращих 
студентів

cтор. 6

Третина українців потребує 
допомоги психіатра 

cтор. 12

У Луцьку знову 
слухатимуть джаз 

cтор. 13

Чому опозиція не хоче 
визволяти свого лідера 

У руках волинської 
лялькарки 
народжуються стильні 
іграшки 

Міський голова 
Володимира-Волинського 
Петро САГАНЮК:

Що менше часу залишається 
до саміту «Східного партнер-
ства» у Вільнюсі, де Україна пла-
нує підписати Угоду про асоціа-
цію з Європейським Союзом, то 
менше бажання в опозиції вико-
нувати вимоги ЄС. Однією з них 
є питання Тимошенко. Проте, як 
виявилося, ні Яценюк, ні Клич-
ко, ні Тягнибок не горять бажан-
ням звільняти свого «лідера» з 
в’язниці. 

cтор. 11

Ківерчанам скоро буде 
нікуди дівати сміття 

Німці готові пролікувати 
18-річну лучанку

Про місцеве 
самоврядування 
в нашій державі взагалі 
забули

Потрібні довідка чиновників 
і 11 тисяч євро 


