
Поки працівники міліції 
оформляли смертельну ДТП у Во-
лодимирі-Волинському, зі служ-
бовим автомобілем ДАІ зіткнувся 
«Фольксваген-Пасат». На вулиці 

Устилузькій у Володимирі-Волин-
ському трапилася ДТП, під час 
якої автомобіль «Фіат-Дукато» 
збив на смерть 22-річного хлопця. 

cтор. 5

У підприємливого жителя села 
Сирники Луцького району Ана-
толія Янчука на подвір’ї мешкає 
незвична птиця. Замість курей — 
королівські фазани, нільські гуси, 
індійські качки та навіть страуси. 
А за хатою на вже викопаному го-
роді розкошують чорно-білі свині. 
Звідки у господаря така екзотика, 
дізнавалися «Відомості». 

cтор. 5

Доки працівники ДАІ оформляли ДТП, 
іномарка протаранила їхній автомобіль 

Постійний свербіж, почер-
воніння, рани, що кровоточать, 
біль у суглобах — саме з таки-
ми симптомами ведуть бороть-
бу хворі на псоріаз. В Україні 
лише за офіційною статистикою 
більше одного мільйона людей 
страждає від цієї недуги. На Во-
лині рівень захворюваності ви-
щий, ніж загалом по Україні. 

cтор. 12

Днями у Луцьку урочисто 
відкрили Волинський обласний 
центр екстреної медичної допомо-
ги та медицини катастроф. Саме 
сюди надходитимуть виклики 
«швидкої» з усієї області. Чинов-
ники переконані, що якість надан-
ня медичної допомоги від цього 
лише покращиться. 

cтор. 13

Лише 5% українців 
живуть заможно

Ти маєш знати більше!

cтор. 2cтор. 7-9

На «Ягодині» вилучено 
гравюру Пікассо

Фінансові піраміди 
продовжують процвітати 

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Передплатний індекс - 21769

cтор. 14Сніжана Онопко повернулася на подіум

45 вугільних шахт повинні 
бути підготовлені до приватиза-
ції до кінця поточного року. Про 
це є відповідний наказ Фонду 
держмайна. Серед цих вугіль-
них підприємств опинились і 
копальні ДП «Волиньвугілля». 
Чи чекають інвесторів у Ново-
волинську та чи виграють від 
цього шахтарі, дізнавалися «Ві-
домості». 

cтор. 4
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Ти маєш знати більше!
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cтор. 13

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

У Луцьку відкрили Центр екстреної 
медичної допомоги 

Щоб позаурочний час шко-
лярі поводили змістовно та 
корисно, батьки намагаються 
підшукати для своїх чад цікаві 
заняття. Адже під час відвід-
ування різноманітних гуртків 
дитина не тільки отримує корис-
ні знання, а й не сидить перед 
монітором комп’ютера. 

cтор. 13

Головне у лікуванні 
псоріазу — полегшити 
перебіг захворювання 

Кредит за 15 хвилин без довідки 
про доходи і застави. Оголошення-
ми такого штибу обклеєні афішні 
тумби Луцька. Та й у пресі їх до-
статньо. Обіцяють позичити від 20 

до 300 тисяч гривень. Одне слово, 
скільки вам треба, стільки й дадуть. 
Людині, якій конче потрібні гроші, 
важко не спокуситись і не звернути-
ся до такої структури. І численні пу-

блікації, що за цими легкими грішми 
стоять справжні аферисти, здебіль-
шого громадян не зупиняють. 

cтор. 3

У селі під Луцьком мешкають страуси 
та фазани 

Село Топільне — одне з най-
кращих у Рожищенському ра-
йоні. Тут достатньо розвинута 
інфраструктура і люди живуть 
заможно — це видно, тільки-но 
потрапляєш у село. Ще за ра-
дянських часів на території діяв 
колгосп ім. Ватутіна — одне з 
найбільших і найперспективні-
ших господарств області. Зі слів 
мешканців, ті, хто працював у 
колгоспі, отримували дуже ви-
сокі зарплати. 

cтор. 7

Garage Drum Show — це 
унікальний колектив із трьох 
барабанщиків: викладача мате-
матики Тетяни Пугач, підпри-
ємця Романа Савчука й інже-
нера Володимира Котлярчука. 
Нині вони частенько своєю грою 
«розривають» вулиці міста, адже 
ритми їхніх барабанів чути зда-
леку. 

cтор. 14

Україні прогнозують 
руйнівні землетруси 

cтор. 2

Заборгованість 
із соцвиплат у країні 
зростає 

cтор. 2

Російський інвестор вклав 
160 млн в агробізнес 
на Волині 

cтор. 3

У Володимирі-
Волинському знайшли 
масове поховання поляків 

cтор. 4

Військові хочуть забрати 
у лісгоспу землю 

cтор. 4

На Волині молоко 
заготовляють по 4,9 грн 
за літр 

cтор. 5

Ковельський і Ратнівський 
райони можуть отримати 
від ЄС 1,5 млн грн 

cтор. 7

Волиняни експортували 
більше 200 тис. т зерна 

cтор. 7

Ірині Акімовій 
до вподоби 
ініціативність 
волинської влади 

Луцькі музиканти 
влаштовують «ударні» 
шоу 

Чи знайдеться інвестор 
для нововолинських 
шахт 

У Луцьку минулого тижня з 
робочим візитом побувала пер-
ший заступник Глави Адміні-
страції Президента України Іри-
на Акімова. Вона ознайомилась 
із роботою Волинського облас-
ного центру кардіоваскулярної 
патології на базі Луцької міської 
лікарні та Центру надання адмі-
ністративних послуг в облцен-
трі.

cтор. 2

Колишній колгосп 
у Топільному 
не розвалився, і тепер 
селяни мають роботу 

Чим зайняти дитину 
після школи? 

Людей дурять, а вони й далі спокушаються на легкі гроші 


