
У Луцьку показали всю красу пішохідної 
вулиці 

Завдяки акції «Фото 
патріота» купили авто 
айдарівцям 

cтор. 4cтор. 7-9

Луцьк і Кузнецовськ 
відтепер побратими

У жительки Заріччя, що на 
Володимирщині, Валентини Бо-
русевич до морозів плодоносять 
польські селекційні огірки, а 
в’єтнамські виростають більше 
метра. Є помідори «сором Пари-
жа», а «ведмежу лапу» зі стеблом 
до трьох метрів вона збирає із 
драбини. 

cтор. 13

Ти маєш знати більше!
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cтор. 5

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Єгор Соболєв — один із 
найактивніших молодих гро-
мадських діячів. Голова люстра-
ційного комітету, який так і не 
набув офіційного статусу й досі 
працює як громадська органі-
зація на волонтерських засадах. 
Єдиний із активістів Майдану, 
який знайшов у собі сили, попри 
саботаж і шалений тиск із боку 
системи, виконати доручене. 
16 вересня Закон «Про очищен-
ня влади», розроблений ним із 
однодумцями, нарешті було про-
голосовано парламентом. 

cтор. 2

Унікального жителя Жидичи-
на Ігоря Случика знає всенький 
світ, але тільки не Батьківщина. 
Цей фанатично залюблений у по-
дорожі чоловік відкладає весь рік 
зарплати й премії, щоби на час 
довгожданої відпустки побувати 
на черговій terra incognita плане-
ти Земля. Завдяки Ігорю Аляска 
почула «Ще не вмерла», а Урал 
відвідав волинського сала. Й ось 
нещодавно Случик повернувся 
з Грузії, тому «Відомості.UA» не 
могли втратити таку нагоду. Чому 
саме Джорджія? Сам Ігор вважає, 
що це найбільш доступна країна 
світу: безвізовий режим, швидке 
сполучення, відсутність мовного 
бар’єра. Хоча дехто закидає, що за 
ті самі гроші в Анталії й Болгарії 
кращий сервіс. Можливо! Але там 

ніхто просто так не запросить вас 
із вулиці до родинного столу. Ніх-
то не пригостить просто так вином 
чи чачею, дізнавшись, що ти украї-
нець. І тим більше, посеред вулиці 
не вигукне «Слава Україні!». 

cтор. 11

Мед — унікальний природ-
ний продукт, яким лікують ледь 
не всі хвороби. Він має анти-
бактеріальну дію, виводить із 
організму отруйні речовини, 
стимулює кровообіг, підвищує 
гемоглобін, зміцнює імунітет. Усі 
знають про чудодійну користь 
меду при застудах. Це — справ-
жнісінький коктейль із глюкози, 
фруктози, білків, ферментів, ві-
тамінів (В2, В6, РР та ін.), різних 
мінеральних речовин і органіч-
них кислот. 

cтор. 12

Частина церковної 
громади на Рівненщині 
вийшла з УПЦ 
Московського патріархату

cтор. 13

75% селян змушені пити 
небезпечну воду 

cтор. 3

Цуманський лісгосп 
звинувачують у розтратах 
100 тисяч гривень 

cтор. 3

На Волині зловмисники 
видобували дорогоцінне 
каміння 

cтор. 5

Батальйон «Дніпро» 
перетворився на полк 
і може отримувати 
потужнішу зброю 

cтор. 2

Негазові котли даватимуть 
у вигідний кредит 

cтор. 13

22-річний командир танка 
дві доби виповзав на руках 
із Іловайського котла 

cтор. 6

У Заріччі 
прижилися 
польські огірки та 
в’єтнамські екзоти 

СЛАТ «Тур» хочуть 
позбавити землі 

Родини біженців зі Сходу полюбили 
волинський «Дім затишку» 

Зірки продають свої вишиванки заради бронежилетів cтор. 14

На цьому наголосив голова 
облдержадміністрації Володи-
мир Гунчик під час робочої по-
їздки у Нововолинськ. 

Володимир Гунчик оглянув 
хід будівництва першої черги 
шахти № 10 «Нововолинська», 
територію об’єкта, машинний 
зал і котельню. 

cтор. 5

При будівництві 
шахти № 10 
необхідно 
створити систему 
виробництва 
замкнутого циклу 

Мед допоможе 
позбутися 
багатьох недуг 

Дитячий будинок у селі Дерно 
з теплою назвою «Дім затишку» 
з червня приймає вимушених 
переселенців зі Сходу. Хоча де-
які східняки з острахом їхали на 
Захід, та добрі й щирі волиняни 
підкупили їх своїм ставленням і 
розумінням. 

— За Радянського Союзу тут 
був шкільний інтернат. Але в 
часи перебудови його закрили, 
будівля занепадала. Кілька років 
тому наша громада віруючих ви-
купила її, за власні кошти і завдя-
ки допомозі закордонних друзів 
зробили масштабну реконструк-
цію та ремонт, — розповідає ад-
міністратор будинку Анатолій 
Толстинюк. — Уже цього року ми 
могли б приймати перших дітей, 
але в зв’язку з подіями в країні 
постала інша потреба. 

Отож із початку літа тут да-
ють прихисток сім’ям із Луган-
щини та Донеччини, щоправда, з 
однією умовою — це має бути ба-
гатодітна родина. Так, за цей час 
тут уже побувало 60 людей. 

— Був такий період, коли 
одночасно перебувало 27  дітей. 
Було дуже гамірно та весело, — 
пригадує пан Анатолій. 

Він також повідав, що місцеві 
поставилися до нових сусідів із 
розумінням, адже ніхто не хотів 
би опинитися на їхньому місці. 

Продовження на cтор. 6

Тривала антитерористична 
операція на Сході багатьох зму-
сила по іншому подивитися на 
життя, бути сміливішим, відкри-
тішим, так би мовити, спішити 
жити. Вплинула вона й на тепер 
уже сім’ю Віталія та Юлії Петру-
ків. Віталій лучанин, Юлія ж із 
Дніпропетровська... 

cтор. 4

Грузія — країна вуличних свиней 

Єгор СОБОЛЄВ: 

Люстрація має 
початися згори 

Одне з найкращих лісогос-
подарських підприємств області 
СЛАТ «Тур», що в Ковельському 
районі, хочуть позбавити пра-
ва на земельні ділянки, виділені 
йому ще в 1994 році, або фактич-
но... знищити. 

Правду кажучи, їхав у Ко-
вель, щоб підготувати позитив-
ний матеріал до Дня працівника 
лісу. Адресу вибрав відому для 
себе: спеціалізоване лісогоспо-
дарське акціонерне товариство 
«Тур». Це підприємство не лише 
одне з найбільших в області се-
ред споріднених, а й має чудові 
традиції. 

cтор. 7

В рамках Європейського тиж-
ня мобільності в Луцьку відбувся 
«День ПАРКування». Лучани по-
бачили, якою може бути пішохідна 
вулиця Лесі Українки, якщо її ре-
ально звільнити від автомобілів. 
Просто на вулиці городяни мали 
змогу приєднатися до відкритого 
тренування з йоги, спостерігати, 
як творять свої майбутні шедеври 
молоді художники.                  cтор. 4

Війна на Сході 
підштовхнула 
молодят 
до одруження 


