
Цього недільного ранкового со-
нячного дня до новозбудовано-

го храму Святого апостола  Андрія 
Первозваного, що в Дубовій Корч-
мі Горохівського району, стікалися 
люди зі всіх сторін. Ті, що здалеку, 
під’їжджали автобусами, легковими 
авто, місцеві, не поспішаючи, тору-

вали доріжку новою асфальтівкою. 
Ні одні, ні другі не приховували ра-
дість: нарешті настала така довгожда-
на подія. Віднині не доведеться йти 
молитися Богу за декілька кілометрів 
в Угринів, тепер у них своя церква. 
Така бажана і така очікувана. 
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Дубова Корчма отримала свій храм

З 1 липня у Луцьку марш-
рутки їздять по-новому. Зміни-
лись не правила чи автобуси, а 
перевізники, адже строк дії по-
передніх договорів із 2007 року 
закінчився.  Тепер же угоди з пе-
ревізниками уклали на наступні 
п’ять років. Але щонайменше до 
кінця цього року транспорті пи-
тання дошкулятимуть і владі, і 
пасажирам.
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Не секрет, що у Ківерцях далеко 
не скрізь є централізована каналіза-
ція. Для більшості городян єдиним 
та й уже звичним способом водовід-
ведення є використання вигрібних 
ям. Однак жителям південної час-
тини міста і цей примітивний спосіб 
практично недоступний, а точніше 
малоефективний.
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Аптечні кіоски 
можуть заборонити

Ти маєш знати більше!Ти маєш знати більше!
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Власникам державних 
актів на землю доведеться 
платити за акти ще раз

Населення більше 
не возитимуть у 
переобладнаних 
автобусах

Маршрутки в 
Луцьку не будуть 
влаштовувати 
перегони і 
запізнюватися

На Волині зібрано 
п’яту частину 
врожаю зернових

Держава 
залишилася без 
ліків

Кабмін хоче підняти 
середні зарплати до 
3 тисяч гривень
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Президент повинен 
змусити олігархів 
служити  своїй країні

cтор. 3

У німецькому 
борделі українкам 
платили 120 євро за 
годину
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Зарплати «в 
конвертах» 
шукають через 
ідентифікаційні коди
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Ратнівська 
райлікарня в 
аварійному стані
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ПДВ відшкодували 
лише трьом 
волинським 
підприємствам
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На «Птахокомплексі 
«Губин» потребують 
кваліфікованих 
працівників
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На Волині СБУ 
викрила канал 
торгівлі людьми
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На Волині затримали 
міліціонера-
хабарника
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Селян дурять на 
пунктах штучного 
осіменіння корів?
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Водія-втікача 
наздогнав свідок 
аварії
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У наступному році 
в Луцьку відкриють 
Центр надання 
адміністративних 
послуг
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У Кисилині 
відсвяткували 560 
років із дня першої 
писемної згадки про 
село
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Саме за таким принципом, спи-
раючись на світовий досвід, працює 
і волинська служба у справах дітей. 
Вже з початку цього року на Воли-
ні створено два дитячі будинки сі-
мейного типу, до яких влаштовано 
восьмеро дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, а також ство-
рено три прийомні сім’ї, які взяли 
під свою опіку дев’ятеро діток. Як 
живеться дітям у волинських при-
йомних батьків, «Відомості» бачили, 
побувавши у них в гостях.
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Рекомендована ціна - 3 грн.
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Якщо США оголосять де-
фолт і різко знеціниться долар, 
це досить швидко позначиться 
на Україні, оскільки наша еко-
номіка залежна від американ-
ської валюти. «Можуть бути 
непередбачені перегони цін на 
що завгодно, — вважає аналітик 
Центру соціально-економічних 
досліджень «Case Україна» Воло-
димир Дубровський. 
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Верховна Рада України прийня-
ла закон «Про державний земельний 
кадастр». Він набуває чинності з 1 
січня 2012 року і разом із законом 
«Про ринок земель» має стати осно-

вою для формування ринку землі в 
Україні. Що значитиме прийняття 
закону про кадастр для громадян 
України — аналізують «Відомості».
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Лише 2,5% дітей-сиріт можуть жити 
в інтернатах

ЄС вкладає гроші 
у розбудову 
волинських сіл
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На Волині почались жнива. 
Першими вийшли на поле ком-
байни Луцького та Горохівського 
районів. В обласному управлінні 
агропромислового розвитку ка-
жуть, що наразі обмолочено 20% 
волинської ниви. Як молотять 
пшеницю та ріпак на Горохівщи-
ні, бачили «Відомості». 
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Сергій Свєтлаков давно виріс із «кавеенівських» штанців

На Волині стартує друга фаза 
спільного проекту ЄС та ООН 
«Місцевий розвиток, орієнто-
ваний на громаду». Минулого 
тижня рекламували приїзд до 
Луцька представників Євросо-
юзу. Хоча пересічний громадя-
нин, читаючи промовисту назву 
проекту, за великим рахунком, 
мало розумів, про що йде мова, 
бо ж побутує думка, що гонит-
ва за міжнародними проектами 
— ніщо інше, як гарна нагода 
увірвати ласий шматок європей-
ських грошей собі в кишеню. 
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Українські 
школярі живуть 
у соцмережах, а 
дорослі довіряють 
рекламі 

Українська молодь мріє вчи-
тися у Великобританії, дорослі 
українці витрачають більшість 
зароблених коштів на харчуван-
ня, а пенсіонери ведуть активне 
політичне життя — такими є 
портрети типових українців різ-
ного віку, свідчать дані соціоло-
гічних досліджень Державного 
комітету статистики України, зі-
брані «Комментариями».
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Хворі нирки не 
болять

Одна з найголовніших функ-
цій нирок —  видільна. Вони 
виділяють із організму кінцеві 
продукти життєдіяльності, регу-
люють об’єм рідини, підтриму-
ють концентрацію електролітів 
в організмі та кислотно-лужну 
рівновагу.  
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У Ківерцях фекалії роками течуть 
посеред вулиці

Якщо Америка 
оголосить дефолт, 
українці можуть 
втратити свої 
заощадження


