
Сьогодні перед лісовими госпо-
дарствами стоїть завдання заготови-
ти 1100 тонн. Переробку здійснюють 
шість консервних цехів — Городоць-
кий, Ківерцівський, Ковельський, 
Колківський, Маневицький і Цу-
манський. Виготовляють в основно-
му «Сік березовий із цукром», купа-
жовані соки з настоями шипшини, 
звіробою, цвіту липи... 

cтор. 7

Після кількох місяців дискусій 
депутати Волиньради таки погоди-
лися надати майже 6 тисяч гектарів 
торфовищ у Любешівському районі 

для вивчення та розробки ТзОВ «Зе-
лена енергія В».Обговорення цього 
питання затягнулося у часі. 

cтор. 2

На Волині в розпалі заготівля та переробка 
березового соку 

Блідість, постійна втома, 
головокружіння, пасивність — 
такі симптоми можуть сигна-
лізувати про звичайне весняне 
недомагання, пов’язане з затяж-
ною зимою, або ж свідчити про 
більш серйозні хвороби. Однією 
з таких є анемія, яку в народі на-
зивають недокрів’ям.

cтор. 12

Нещодавно до редакції «Відо-
мостей» звернувся наш постійний 
читач із запитанням: «А що, Луць-
кий спиртогорілчаний уже не пра-
цює? Я завжди купую горілку для 
себе й родичів у їхньому фірмовому 
магазині, що на Ковельській. До свя-
та мав узяти два ящики. Заїхав, а там 
майже порожньо, асортимент бідну-
ватий, десь зі складу мені винесли, 
ще зі старих запасів». 

cтор. 3

Українці скуповують 
землю у Польщі

Ти маєш знати більше!

cтор. 2cтор. 7-9

За тиждень в Україні 
вилучили 27 тонн 
неякісного м’яса 

За рік українців 
поменшало на 73 тисячі

cтор. 2

У Львові досі 
замовляють таксі на 
«Євро-2012»

cтор. 2

Справа щодо головного 
інспектора митного 
поста «Луцьк» — у суді

cтор. 3

Цуманський рибгосп 
штучно доводять до 
банкрутства?

cтор. 5

Перинатальний центр 
запрацює в квітні 2014 
року

cтор. 6

У Луцьку затопило 
«будинок із химерами» 

cтор. 6

У Рівному бабуся випала 
з вікна та зачепилася за 
кондиціонер 

cтор. 13

Німа дівчина з 
Донеччини забрела в 
Полтавську область, де 
її підібрали міліціонери

cтор. 13

На Волині ще не знають, які дороги державного 
значення цьогоріч капітально відремонтують 

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 14Куриленко ледь не вбила Деніела Крейга

Проблеми зі сміттєзвалищем 
у селі Брище Луцького району 
існують усі тридцять років його 
експлуатації. За радянських ча-
сів сюди звозили відходи рубе-
ройдового та пластмасового за-
водів, нині тут можна натрапити 
на тваринні рештки та небезпеч-
ні лампи, тому без перебільшен-
ня сміттєвий полігон у Брищі 
можна назвати бомбою сповіль-
неної дії. 

cтор. 5
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Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 4

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Наступна сесія обласної 
ради — під загрозою 
зриву 

Волинська область «здала» свій 
спиртогорілчаний комбінат

Остання сесія обласної ради, 
як і попередні, супроводжува-
лася гострими суперечками, а 
цього разу — ще й погрозами. 
Депутати розглянули півсотні 
питань. Протягом двох годин 
дискутували, слухаючи звіт го-
лови ОДА Бориса Клімчука. 

cтор. 6

Федір Кошель засидівся 
у кріслі чиновника 

Безхатченко 
зі стареньким 
конем пройшов 300 
кілометрів, щоб 
потрапити на Волинь 

Як на нас, журналістів «Відо-
мостей», чоловікові давно тре-
ба було б поступитися місцем 
іншій людині. Це ж 30 років — 
беззмінний начальник спочатку 
відділу, потім управління охо-
рони здоров’я міста Луцька. Роз-
будовував радянську медицину, 
управляв нею в процесі розвалу, 
а тепер — видний спеціаліст у 
справі реформування. Але ми не 
про реформи. 

cтор. 4

Анемію можуть 
викликати кровотечі 
у шлунково-кишковому 
тракті 

У зв’язку зі сприятливими по-
годними умовами в області намага-
ються взятися за ремонт комуналь-
них доріг. Щоправда, не завжди це 

виходить, бо в більшості районів 
ніяк не можуть виготовити проек-
тно-кошторисну документацію. З 
дорогами державного та місцевого 

значення ситуація не набагато кра-
ща, бо те, які з них побачать капі-
тальний ремонт, поки невідомо...

cтор. 2

Фірмі з кіпрським капіталом таки дали 
дозвіл на розробку поліських торфовищ

Ціна на м’ясо великовагової 
худоби цього року вкрай низька. 
За кілограм «живої» ваги платять 
12 гривень 50 копійок. Чиновни-
ки з аграрного департаменту Во-
линської ОДА кажуть, що навіть 
при такій ціні селянин може ви-
грати, якщо «правильно» здасть 
свою худобину. 

cтор. 6

Неподалік селища Вороно-
виця Вінницького району увагу 
інспекторів дорожньо-патруль-
ної служби привернув чоловік, 
який сидів біля коня, що лежав 
на узбіччі. Поруч стояв і ста-
ренький возик. 

cтор. 13

У Брищенське 
сміттєзвалище 
австрійці планували 
вкласти 103 мільйони 
євро 

Здаючи бика на 
підприємство, селянин 
додатково отримає до 
трьох тисяч гривень 

Проект провалили 

Тут чоловік із Кіровоград-
щини сподівався знайти 
прихисток і роботу 


