
Про досягнення вихованців 
Ковельського відділення дитячо-
юнацької спортивної школи інва-
лідів Волинського центру «Інвас-
порт» знають не лише в області, а 
й далеко за її межами. Серед них 
— дворазова чемпіонка Всесвіт-
ніх ігор спортсменів із наслідками 
ДЦП Інна Свередюк, п’ятиразова 
призерка Параолімпійських ігор, 
призерка чемпіонату світу Юлія 
Батенкова-Бауман, неодноразовий 
чемпіон першостей України з пау-
ерліфтингу Максим Бондаренко... 

cтор. 13

Виявляється, щоб схуднути, 
не завжди потрібно звертатися 
до дієтологів — інколи достат-
ньо кількох візитів до хорошого 
психолога або ж виділити для 
себе годину-дві для прогулянки 
чи масажу. Почнемо з того, що 
ми не худнемо, а стаємо струн-
кішими. Саме так психологи 
рекомендують думати тим, хто 
хоче скинути зайві кілограми.

cтор. 12

Розвиток інфраструктури за-
лишається одним із пріоритетних 
завдань волинської влади. Наші 
міста і села повинні бути комфорт-
ними для проживання, привабли-
вими для туристів, зокрема іно-
земних, із освітленими вулицями, 
сучасними дорогами, навчальни-
ми, лікувальними закладами, ціка-
вими об’єктами культури і спорту. 
Розуміючи це, влада краю у 2010 
році проголосила п’ятирічну про-
граму «Будуємо нову Волинь» і 
крок за кроком її реалізовує.

cтор. 6

Термін дії водійського 
посвідчення скоротили 
майже вдвічі 

Ти маєш знати більше!

cтор. 4cтор. 7-9

У Кабміні вирішили 
залишати конфіскат собі 
та Генпрокуратурі 

Села Волині можуть позбавити 
статусу «чорнобильської зони» 

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 14Картини Сталлоне покажуть у Петербурзі

Президент Віктор Янукович 
запевнив, що Україна виконає 
умови, необхідні для підписання 
Угоди про асоціацію. Про це він 
заявив під час інтерв’ю україн-
ським телеканалам. 

cтор. 2
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Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 6

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Волинь стає комфортною для проживання 
і привабливою для туристів 

Волинські селяни нарешті 
матимуть куди збувати ви-
рощену бульбу 

Учні опановуватимуть 
робітничий фах ще 
у школі 

Люди старшого покоління, 
які відвідували школу за радян-
ських часів, добре пам’ятають, 
що, крім загальних знань, вони 
отримували й робітничі спеці-
альності. Тобто ще на шкільній 
лаві їх навчали автомобільній 
справі, швейній, медичній і так 
далі. Сьогодні, на переконання 
директора Волинського обласно-
го центру зайнятості Раїси Куч-
мук, потрібно відроджувати цю 
практику, відновлюючи навчаль-
но-виробничі комбінати при 
школах області. Особливо важ-
ливо, за її словами, щоб здобута 
учнями професія була потрібна 
роботодавцю конкретного міста 
чи району. 

cтор. 5

Як схуднути без дієти 

Населені пункти Волинської 
області можуть позбавити статусу 
потерпілих третьої категорії унаслі-
док аварії на Чорнобильській АЕС. 

Про це є відповідний висновок екс-
пертної групи Національної комісії 
з радіаційного захисту населення 
України. Що це означатиме для по-

над 140 тисяч волинян, з’ясовували 
«Відомості». 

cтор. 3

Вихованці ковельської школи «Інваспорту» 
міцніють не тільки тілом, а й духом

Більше 10 років на Волині діє 
християнський реабілітаційний 
центр «Переображення», засно-
ваний церквою ЄХБ «Фіміам». 
Він має кілька відділень: у Воло-
димирі-Волинському, селі Боро-
хів Ківерцівського району (там 
реабілітацію проходять чолові-
ки) та самому Луцьку. В остан-
ньому побувала кореспондент 
«Відомостей». 

cтор. 7

Кожного року на Волині про-
ходить обласний конкурс моло-
дих літераторів. Цьогоріч його 
журі високо оцінило доробок 
29-річної Ольги Сінькової з села 
Бірки Любомльського району. 
Оля зізналася газеті «Відомості», 
що почала писати не так давно, 
років зо три тому.

cтор. 14

Наркоманка зі стажем: Віктор ЯНУКОВИЧ: 

В «Укравтодорі» 
підрахували, скільки 
коштуватиме проїзд 
платною дорогою 

cтор. 3

У 2014-му почнеться 
оновлення всіх міських 
і магістральних доріг 

cтор. 2

Заготівельники 
необґрунтовано знижують 
ціну на худобу 

cтор. 5

Сільського голову 
судитимуть за службову 
недбалість 

cтор. 5

Хто і як платитиме 
утилізаційний збір 
із автомобілів 

cтор. 4

Міліція затримала групу 
осіб, які обкрадали церкви 
по всій Україні 

cтор. 6

У Торчині зведуть завод 
із переробки картоплі 

Герої творів молодої 
письменниці 
з Любомльщини — 
реальні люди 

Україна виконає всі 
умови, потрібні для 
асоціації 

У селищі Торчин функціо-
нує одне з найкращих в області 
овочесховищ господарства «Ро-
дючість-Агро». З’явилося воно 
всього два роки тому, та плани 
має грандіозні. З нинішнього 
сховища, яке вміщує 730 тонн 
картоплі, постане потужне гос-
подарство, яке зможе взяти на 
зберігання 3200 тонн бараболі, 
яку не лише продаватимуть, а й 
перероблятимуть. А якщо взяти 
до уваги, що на Волині практич-
но відсутні овочеві переробні 
заводи, то це частково вирішить 
«вічну» проблему селян — збут 
картоплі.

cтор. 4

Яке це щастя жити! 


