
Поява цієї людини в будь-якій 
країні світу викликає ажіотаж. Адже 

він найвідоміший фотограф світу, 
донський козак за походженням, 
американець за громадянством, на-
ціональний герой Республіки Ічке-
рія за особисту інформаційну війну 
з російською окупацією Кавказького 
регіону, ідеолог космічного туризму, 
засновник світового центру фото-
графічної творчості в Європі, ко-
лишній консультант американсько-
го уряду, автор десятків фільмів... І 
все це Сергій Мельникофф. 

cтор. 14

Вбила матір за 20 гривень 

Ранній початок статевого 
життя — проблема, яка стає все 
більш актуальною та болючою 
для нашого суспільства. Юні 
українки повною мірою не усві-
домлюють, що статеве життя у 
їхньому віці може призвести до 
небезпечних наслідків. Переду-
сім ідеться про низку інфекцій-
них недуг, до яких дівчата під-
літкового віку дуже вразливі. 
А чого лише варті небажані ва-
гітності, які часто закінчуються 
абортом, що надзвичайно шкід-
ливо впливає і на здоров’я моло-
дої жінки, і на її психічний стан. 

cтор. 12

За інформацією управління ДАІ 
у Волинській області, тільки за два 
місяці цього року в нашому регіоні 
трапилося 12 ДТП, супутньою при-
чиною яких стали ями на дорогах. 
Ці аварії призвели не тільки до по-
шкодження транспортних засобів, 
а й до однієї смерті та травмуван-
ня двох людей. Здебільшого влас-
ники авто у таких ситуаціях зали-
шаються сам на сам із проблемою: 
ремонтують машину або власним 
коштом, або ж звертаються до стра-
хової компанії. cтор. 3

Українці за рік спустили 
на алкоголь, сигарети і 
наркотики 76 мільярдів 

Ти маєш знати більше!

cтор. 3cтор. 7-9

«Ковельмолоко» 
розрахується з селянами 
до 1 квітня

Олеся ВУДВУД: 

Через місяць стануть 
відомі подробиці 
підпалу автомобілів        
у обласному центрі  

cтор. 4

Росіяни причеплять 
до поїздів на Київ 
магазини duty free 

cтор. 4

Суд поновив 
скандального ректора 
біотехнічного інституту 
на посаді 

cтор. 5

Заступнику мера 
Устилуга дали умовний 
термін 

cтор. 6

Виробництво 
автомобілів у країні 
скоротилося на 50% 

cтор. 6

Водій відлупцював 
пішохода бейсбольною 
биткою

cтор. 6

Дітей-інвалідів у садок 
і школу водитимуть 
лікарі 

cтор. 7

Лучанка хотіла продати свого 9-місячного 
сина за 20 тисяч доларів 

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Передплатний індекс - 21769

cтор. 14Златі Огневич заборонили виходити заміж і вагітніти

Новий силовий орган зі спе-
ціальним статусом і мегапов-
новаженнями, який буде підпо-
рядковуватися безпосередньо 
Президенту, створюють в Укра-
їні. Відповідний проект закону 
— «Про Службу фінансових роз-
слідувань України (фінансової 
поліції)» — зараз перебуває на 
затвердженні у Міністерстві фі-
нансів і МВС. 

Чиновники сперечаються, 
кому в підпорядкування діста-
неться фінансова поліція.

cтор. 2
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cтор. 5

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Тарифи на утримання 
будинків у Луцьку 
зростуть на 30%

Виграти суд у дорожників за побиті авто 
реально 

Тарифи на утримання будин-
ків у обласному центрі можуть 
зрости на третину. Нещодавно 
заступник міського голови Ла-
риса Соколовська повідомила, 
що тарифи так чи інакше треба 
переглянути, адже вони зали-
шаються незмінними ще з 2010 
року, натомість вартість елек-
троенергії зросла, як і рівень мі-
німальної заробітної плати. 

cтор. 2

Волиняни придбали 
житло, в яке не можуть 
в’їхати п’ятий рік 

Прокурор Луцька Сергій 
ДАНІЛІН: 

Близько двох сотень сімей 
потерпають через конфлікт із 
луцькою фірмою-забудовником 
«Глорія-Буд-Плюс». Ось уже 
п’ятий рік волиняни товчуть 
воду в ступі навколо до кінця не 
зведених будинків. Навіть біль-
ше — вони готові добудувати їх 
власним коштом, тільки от зро-
бити цього не можуть. 

cтор. 4

Раннє статеве життя 
загрожує раком шийки 
матки 

На початку лютого до право-
охоронців надійшла інформація про 
те, що лучанка хоче продати свого 
дев’ятимісячного сина. Про це роз-
повів начальник управління МВС у 
Волинській області полковник мілі-

ції Олександр Терещук. 
— Ми дізналися, що місцева 

жителька шукає покупців на власну 
дитину, — розповів Олександр Тере-
щук. — Тож одразу спрямували всі 
зусилля на порятунок малюка, адже 

страшно подумати, до яких рук міг 
потрапити хлопчик. 

Серед білого дня, поблизу АЗС, 
лучанка передала 9-місячну дитину, 
за що отримала 20 тисяч доларів. 

cтор. 5

Метр фотомистецтва Сергій Мельникофф 
мріє зазнімкувати місячний кратер 

Коні та кінний спорт уже 
давно завоювали серця багатьох 
людей. Якось кореспонденту 
«Відомостей» випала нагода по-
знайомитись із представницею 
цього спорту Олесею Вудвуд. 
Дівчина присвятила коням уже 
більше 10 років. 

cтор. 13

Горохівський районний суд за-
судив жінку, яка вбила власну ма-
тір, до семи років позбавлення волі. 
Обставини смерті літньої жінки 
вражають. Одного лютневого ранку 
2012 року жителька села Журавники 

Горохівського району зайшла до бу-
динку своєї матері, щоб позичити 20 
гривень. У молодиці «труби горіли». 
Треба було похмелитися. 

cтор. 7

Про розслідування найбільш 
резонансних злочинів «Відомос-
ті» вирішили поговорити з про-
курором Луцька Сергієм Данілі-
ним. А для початку поцікавились 
у нього, що змінилось у роботі 
прокурорів із уведенням нового 
Кримінально-процесуального 
кодексу. За його словами, проку-
рор фактично став керівником 
кримінального провадження та 
відповідає за весь процес... 

cтор. 6

В Україні з’явиться 
фінансова поліція, 
яку наділять 
мегаповноваженнями

Корупція є, але скарг 
громадян на неї немає 

«Кожен кінь — це 
індивідуальність»


