
Готуй сани влітку — каже при-
казка, отож у Луцькому зоопарку, 
прислухаючись до неї, ще з серпня 
розпочали підготовку до морозів. 
Тут активно наводять лад у буди-
ночках та вольєрах для тварин. Як 
розповіла директор зоопарку Люд-
мила Денисенко, найбільш насто-
рожують прогнози синоптиків, які 
обіцяють холодну зиму.

cтор. 6

Кожен із населених пунк-
тів, село чи місто, вирізняється 
з-поміж інших якимись своїми 
особливостями. Одні пишаються 
історією, другі вказують на чудові 
краєвиди, треті хваляться при-
родними ресурсами. А Рудка-Ко-
зинська Рожищенського району 
славиться квітами, а саме осінніми 
хризантемами. Тут їх вирощують 
не тільки щоб милуватися, а й для 
продажу. 

cтор. 4

Цьогоріч у зоопарку всі будуть ситі

Колишній агроном і голо-
ва колгоспу з Горохівщини Іван 
Мартинюк живе у Губині Лока-
чинського району. Він – чи не 
єдиний на Волині, хто восени у 
відкритому грунті вирощує ре-
кордні врожаї огірків, що плодо-
носять до морозів. Особливо не 
нахвалиться польським сортом 
«янусь», який і врожайний, і не-
вибагливий, стійкий до хвороб 
та коливань температури. 

cтор. 4

Лиш завдяки втручанню про-
куратури вдалося захиститися від 
дій нечесних підприємців житель-
ці села Бережанка Горохівського 
району. Через скрутне матеріаль-
не становище пенсіонерка, яка 

проживає з чоловіком-інвалідом, 
у липні 2012 року наважилася 
укласти кредитний договір задля 
отримання «безвідсоткової пози-
ки у групі» із ТзОВ «Аваль Інвест». 

cтор. 6

П’яним за кермом 
планують збільшити 
штрафи

Ти маєш знати більше!

cтор. 6cтор. 7-9

Італійці хочуть добувати 
сланцевий газ на Волині

Без рецепта ліки від тиску 
в аптеці не продадуть 
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cтор. 14У Пугачової та Галкіна народилася двійня

У Луцьку налічується 312 зу-
пинок громадського транспорту, 
159 з них стаціонарні, решта — 
на вимогу. Безперечно, міська 
рада намагається привести їх до 
ладу — пасажирам є де присісти, 
перечекати дощ, зігрітися чаєм 
у магазинчиках, які облаштова-
ні чи не на кожній зупинці. Од-
нак напередодні чемпіонату з 
футболу Євро-2012 виконавчий 
комітет міської ради розпоря-
дився перекласти назви зупинок 
англійською мовою. 

cтор. 3
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Ти маєш знати більше!
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cтор. 7

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Прокуратура захистила пенсіонерку від 
нечесних дій кредиторів

У суботу, 5 жовтня, в Москві 
відбувся бій чемпіона світу Во-
лодимира Кличка з росіянином 
Олександром Повєткіним. Як і 
очікувалось, український боксер 
отримав переконливу перемогу 
над суперником. 

cтор. 13

Іван Мартинюк вирощує 
огірки у відкритому 
ґрунті до морозів

Останніми тижнями в апте-
ках області спостерігається масове 
обурення людей: фармацевти не 
відпускають препарати від гіпер-

тонічної хвороби без рецепта. Що 
відбувається — з’ясовували «Відо-
мості». Кореспондент стала свідком, 
як в одній із аптек Луцька жінці не 

продали ліки від артеріальної гіпер-
тензії. Аптекар мотивувала це тим, 
що у неї не було рецепта від лікаря.

cтор. 5

Селян годує хризантемний бізнес 

Звістка про те, що луцьких 
школярів годують найгірше в 
Україні, обурила не лише місь-
ких чиновників, а й батьків. 
Для перших це звинувачення 
у недбалому ставленні до ди-
тячого здоров’я, для других — 
справжній шок, адже батьки і 
так доплачують за харчування у 
школах, а після такої новини ви-
никає логічне питання — то за 
що ж вони платять? 

cтор. 7

Нещодавно в Луцьку презен-
тувала свою першу виставку мо-
лода художниця Заріна Сойко. 
Неймовірні картини всі охочі 
можуть побачити в кав’ярні 
Druzi Forever. Запитаєте, чому 
полотна називаємо неймовір-
ними? А тому, що в них дівчина 
намагалася поєднати мистецтво 
та фізику. І вийшло щось дійсно 
неординарне та вражаюче. 

cтор. 14

Уряд шукає можливості 
для оптимізації співпраці з 
країнами Митного союзу

cтор. 2

З нового року студентам 
стане легше потрапити на 
навчання до Європи

cтор. 2

Правоохоронці викрили 
мережу порностудій

cтор. 2

Незаконне кіно показували 
у Шацькому районі

cтор. 4

Вакцину проти 
сказу розкидатиме 
авіатранспорт

cтор. 5

За хабар затримали 
чиновника управління 
ветеринарної медицини

cтор. 6

Правоохоронці повернули 
у храми викрадені ікони

cтор. 6

Мобільний зв’язок 
дорожчає

cтор. 13

П’ятьом лікарям 
Луцької клінічної 
лікарні на 5 років 
можуть заборонити  
лікувати людей 

Волинська художниця у 
своїх картинах поєднує 
мистецтво та фізику 

Безграмотно 
перекладені 
англійською назви 
зупинок відлякують 
туристів

Причиною цього стала 
смерть пацієнта. Ще наприкін-
ці липня минулого року в при-
ймальне відділення Луцької 
міської клінічної лікарні був 
доставлений громадянин, який 
отримав тілесні ушкодження 
внаслідок дорожньо-транспорт-
ної пригоди. Як ідеться у ма-
теріалах судової справи, лікарі 
швидкої допомоги, оглянувши 
потерпілого, в супровідному 
листку виставили попередній 
діагноз...

cтор. 3

У луцьких школярів 
достатньо калорійне 
та вітамінізоване 
харчування

Кличко — Повєткін. 
Поєдинок із присмаком 
політики


