
З 1 вересня українцям підвищили 
зарплати та соцвиплати

cтор. 3 cтор. 4cтор. 9-11

Порошенко дав старт роботі 
електронних петицій
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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Електроенергія в Україні 
подорожчала. І це не 
кінець

cтор. 3

Популярні знеболювальні 
препарати вбивають 
тисячу людей щорічно

cтор. 14

Польща готується до 
напливу українських 
мігрантів

cтор. 2

Росіянам прогнозують 
масове вимирання через 
алкоголізм і суїциди

cтор. 2

На зміну спецназу МВС 
прийде КОРД

cтор. 2

На Волині зросла кількість 
розбійних нападів та 
шахрайств

cтор. 7

СБУ вилучила 100 
мільйонів капсулів до 
набоїв                                     cтор. 7

Створилися вкрай 
несприятливі умови для 
посіву озимих культур

Ользі Сумській важко давалися точні предмети, а Олег Винник втікав з уроків через вікно

Хліб з нового врожаю 
подорожчає

У Рівненській області 
військові торгували 
боєприпасами

Керівник волинської міліції 
Петро ШПИГА розповів в ексклю-
зивному інтерв’ю «Відомостям» 
про реформування міліції, бо-
ротьбу з незаконним видобутком 
бурштину, легалізацію вогнепаль-
ної зброї та шахрайство з банків-
ськими картками.

cтор. 5

cтор. 13

Мати здорове серце сьогодні 
вдається не всім. Для багатьох це 
розкіш, а все тому, що умови іс-
нування практично не призначені 
для нормального щасливого жит-

тя людей. 
Погана екологія, радіація, тю-

тюнопаління та алкогольна залеж-
ності, неправильне харчування, 
пов’язане з тим, що в людей просто 
не вистачає грошей на продукти, 
які приносять користь здоров’ю. 
Власне тому складно зберегти своє 
серце абсолютно здоровим, але 
медики впевнені, що, виконуючи 
деякі правила, ви не будете скар-
житися на болі в серці та будь-які 
захворювання серцево-судинної 
системи.

cтор. 14

Що зміниться в Україні 
після внесення змін до 
Конституції

Близько 60% коштів, які 
надходять у благодійні 
лікарняні каси, 
зникають

Засновник Фонду «Новий 
Луцьк» Ігор Палиця та голо-
ва правління Фонду Олександр 
Товстенюк у вівторок провели 
спільну прес-конференцію, на 
якій розповіли про роботу Фон-
ду, участь у виборах та яким має 
бути успішний Луцьк.

cтор. 4

Петро ШПИГА: 
Потрібно провести реформи не лише 
міліції, але й усієї правоохоронної 
системи, зокрема прокуратури та судів

31 серпня Верховна Рада 265 
голосами проголосувала в пер-
шому читанні за зміни до Осно-
вного Закону України, чим спро-
вокувала криваві сутички біля 
стін парламенту. Як результат — 
131 особа отримала поранення, 7 
з них — важкі, троє військових 
строкової служби згодом помер-
ли від отриманих поранень. То 
за яким державним устроєм жи-
тиме Україна вже після остаточ-
ного прийняття Закону (наразі 
це лише перше читання), нама-
галися розібратися «Відомості».

cтор. 2 

Як зберегти серце здоровим

Минулого тижня голова об-
лдержадміністрації Володимир 
Гунчик побував із робочим ві-
зитом у Ківерцівському районі.  
Він оглянув найбільш проблемні 
об’єкти, по кожному з яких при-
йняв конкретні рішення. Спо-
чатку він відвідав Ківерцівське 
районне територіальне медичне 
об’єднання (РТМО).

cтор. 7

На Волині завершили жниву-
вати, однак чи вистачить зерна для 
того, щоб забезпечити людей хлі-
бом? За якою ціною його виготов-
лятимуть з борошна нового врожаю 
— ці та інші питання з’ясовували 
«Відомості».

Як розповів директор департа-
менту агропромислового розвитку 
Волинської ОДА Юрій Горбенко, 
незважаючи на складну економічну 

ситуацію в державі та області, агра-
рії доклали максимум зусиль, щоб 
волиняни мали вдосталь хліба. 

— За прогнозами, валовий збір 
зернових культур становитиме по-
над 1 млн тонн, третина з яких, по-
над 330 тисяч тонн, — продовольче 
зерно, тоді як річна потреба області 
в продовольчому зерні становить 
майже 140 тисяч тонн, — заспокоїв 
нас Юрій Мефодійович. — Врахову-

ючи, що в області вироблено в два з 
половиною рази більше продоволь-
чого зерна, ніж його річна потреба, 
підстав для дефіциту зерна на Воли-
ні немає. Щодо цінової ситуації на 
ринку зерна, то аграрії в цьому році 
не у виграші. Із 3360 грн за тонну 
пшениці на початку жнив ціна впала 
до 2800–2900 грн.

cтор. 9

Проблема з неофіційними 
внесками за надання медичних 
послуг відома всім і неоднора-
зово висвітлювалася на сторін-
ках нашої газети. Які суми над-
ходять у благодійні фонди при 
медичних закладах Луцька і які 
суми потрапляють через них до 
лікарень — ці та інші питання 
порушили на прес-конференції 
з участю програмного директора 
Інституту аналітики та адвокації 
Олексія Сердюка, регіонального 
координатора проекту «Проти-
дія поборам» Оксани Гичук та 
начальника управління охорони 
здоров’я Луцької міської ради 
Миколи Якимчука.

cтор. 8

Ігор ПАЛИЦЯ: 
Місту потрібні молоді 
люди, які можуть 
і хочуть працювати та 
які знають, що робити

На рівненському полігоні 
оперативники управління кар-
ного розшуку УМВС України у 
Рівненській області спільно із 
військовою контррозвідкою за-
тримали військовослужбовців 
із Львівщини та Хмельниччини, 
які намагалися продати боєпри-
паси. Про це повідомили в ГУ 
МВС України у Рівненській об-
ласті.

За словами заступника на-
чальника УМВС України у Рів-
ненській області Володимира 
Голубоша, молодший сержант 
Збройних Сил України зі Львів-
щини за 4 тис. грн збув рівняни-
ну десять гранат РГД-5 та запали 
до них.

cтор. 3

У Ківерцях соціально 
значущі об’єкти 
потребують ремонтів та 
інвестицій 

На Волині вкрай несприят-
ливі умови для підготовки ґрун-
ту до сівби озимих культур під 
урожай 2016-го року.
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