
40-річного чоловіка, який на-
лякав десяток маленьких дівчаток, 
демонструючи їм на вулиці свій 
статевий орган, Апеляційний суд 
не виправдав. Збоченець, не зва-
жаючи на оточуючих, посеред бі-
лого дня знімав штани перед шко-

лярками. «Промишляв» луцький 
ексгібіціоніст у грудні–січні цього 
року на центральних вулицях міс-
та. Навіть люті морози не заважа-
ли йому отримувати задоволення 
від скоєного. 

cтор. 13

З часу, як на вулиці Мамсуро-
ва, 9 у Луцьку відкрили притулок 
для бродячих собак, життя майже 
50 мешканців двох будинків (7а 
і 9а), що розміщені поруч, стало 
нестерпним. Про свої біди вони 
розповіли на прийомі громадян 
голові Луцької міської ради Мико-
лі Романюку. 

cтор. 6 

Луцького збоченця ув’язнили на два роки 

Як можна захворіти на тон-
зиліт, або, як у народі кажуть, 
ангіну, в тридцятиградусну спе-
ку — запитання, яке часто став-
лять пацієнти лікарям. Медики у 
цьому нічого дивного не бачать. 
Кажуть, що ріст захворюванос-
ті цілком очікуваний. Причина 
криється у доволі простих ре-
чах. Узимку люди з обережністю 
п’ють холодні напої, тим паче 
їдять морозиво, а в літню пору 
хочеться охолодитися швидше. 

cтор. 12

«Катастрофа під Луцьком, де 
польські війська захопили вели-
чезні склади військового майна, 
поставила під сумнів саму мож-
ливість активних дій на обох 
фронтах без шансів здобути десь 
військове спорядження й свіжі 
підкріплення». 

cтор. 13

Інтернет-товари можуть 
подорожчати

Ти маєш знати більше!

cтор. 2cтор. 7-9

Влада підвищує ціни на 
проїзд у плацкарті і купе

Зняти житло без посередника 
в Луцьку практично нереально 

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 14Співачка Йолка скоро стане мамою

Голова Волинської облдер-
жадміністрації Борис Клімчук 
ознайомився з ходом будівни-
цтва обласного перинатального 
центру. Він залишився задо-
волений побаченим і пообіцяв, 
що наступного року об’єкт буде 
здано. 

cтор. 3
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Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 7

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Чому Петлюра у травні 1919 року 
без опору віддав Луцьк полякам 

На чорниці волиняни 
заробляють менше, ніж 
торік 

На Волині в розпалі чорнич-
ний сезон. На Поліссі цю ягоду 
вважають другим хлібом. Воно й 
не дивно. Адже тільки чорниця 
доспіла — вся сім’я йде до лісу. 
Якщо не лінуватися, то за сезон 
можна поповнити свій бюджет 
на декілька десятків тисяч гри-
вень. 

cтор. 4

«Швидку» 
реформуватимуть 
на пожертви громадян? 

У Луцьку відроджували 
магію купальської ночі 

Депутати Верховної Ради 
внесли зміни до Закону «Про 
екстрену медичну допомогу». 
Вони передбачають, що відтепер 
«швидка» законно може брати 
пожертви. Чи не станеться так, 
що прості громадяни, перш ніж 
отримати невідкладну допомогу, 
змушені будуть добровільно-
примусово платити гроші? 

стор. 4

Мигдалики краще 
долікувати, 
ніж видалити 

Зняти житло з хорошими умо-
вами та ще й недорого у Луцьку до-
волі важко. Молоді сім’ї традиційно 
в погоні за однокімнатними помеш-

каннями, студенти шукають бодай 
кімнату, щоб не жити в гуртожитку, 
для сімей із дітьми потрібне хоча б 
двокімнатне житло. Здавалося б, 

цього на ринку вистачає, та, як по-
казує досвід винаймачів, підібрати 
достойний варіант не так просто. 

cтор. 5

Сусідство з собачим притулком 
небезпечне для життя людей 

51 дитина з Камінь-Ка-
ширського району та дев’ять 
із Ратнівського, які мають ста-
тус постраждалих від наслідків 
Чорнобильської катастрофи, 
1 липня централізовано поїхали 
на відпочинок у дитячий оздо-
ровчий табір «Оріон», що у місті 
Бердянську Запорізької області. 
Однак замість санаторію потра-
пили у жахливу антисанітарію. 
Крім того, дітей належно не го-
дували і навіть не було можли-
вості помитися. 

cтор. 7

Юнаки та дівчата зібрались у 
ніч із 6 на 7 липня на березі Сти-
ру, щоб відсвяткувати Івана Ку-
пала. Молодь плела вінки, шука-
ла свою долю, очищалася вогнем 
і водою від усього нечистого.

cтор. 14

Волинським дітям 
організували 
відпочинок у бараках 

Перинатальний центр 
на Волині планують 
здати наступного року 

Протестувальники 
з Врадіївки мають намір 
підняти всю Україну проти 
збочених дій міліції 

cтор. 2

Українці — серед націй 
із найменшою тривалістю 
життя 

cтор. 2

У містах відкриються 
«пункти збуту» 
сільгосппродукції від селян 
і фермерів 

cтор. 3

У Луцьку пограбували 
ювелірний магазин 

cтор. 4

У ДТП загинули мама та 
двоє дітей 

cтор. 4

Обережно!!! Кредитні 
спілки 

cтор. 5

Вантажівкам дозволено 
їздити тільки вночі 

cтор. 5

Однак переносити його в інше місце не збираються 


