
З нагоди приїзду президента 
Росії в Суздаль усі будинки в місті 
загорнули в банери з зображенням 
цих же будинків, тільки відремон-
тованих. Про це повідомляють 
російські блогери. «Убогі халупи в 
Суздалі загорнули в банери. На ба-
нерах були намальовані не тільки 
фасади, а й квіткові горщики, кіш-
ки і навіть зелене листя дерев. 

cтор. 11

Селяни-одноосібники, влас-
ники родинних ферм із року в 
рік стикаються з однією одвічною 
проблемою — куди збути вироще-
не зерно, овочі, надоєне молоко. 
Все більше селян переконується: 
вести сільське господарство — 
справа невдячна та неприбуткова, 
тож обробляє клаптик городу й 
тримає корову суто для власних 
потреб. Хоча в обласному депар-
таменті агропромислового розви-

тку констатують: кількість сімей-
них ферм постійно зростає, і на 
сьогодні на Волині їх налічується 
майже три з половиною тисячі, що 
утримують майже 12 тисяч корів. 
Хизуються чиновники і врожаєм 
волинських аграріїв: цьогоріч на-
молочено 879,3 тисячі тонн зерна, 
зібрано трохи більше мільйона 
тонн картоплі. 

cтор. 6

До приїзду Путіна в Суздаль будинки 
загорнули в банери 

Онкозахворювання сечо-
видільної системи набирають 
обертів, особливо серед чолові-
ків. На жаль, хворі звертають-
ся до лікарів надто пізно, коли 
пухлини проростають у м’язові 
тканини. А все через те, що рак 
нирок, простати і сечового міху-
ра протікає практично без симп-
томів. За статистикою 2012 року, 
яку надали в обласній клінічній 
лікарні, на 100 тисяч населення 
Волині зафіксовано 33,9 випадку 
раку простати, 10,9 — нирок і 9,2 
— сечового міхура. 

cтор. 12

У грудні пенсіонери 
отримають більші пенсії

Ти маєш знати більше!

cтор. 4cтор. 7-9

Українців годують 
«стероїдною» рибою

Українці голосують 
за європейський вибір 

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 14Ді Капріо віддав тиграм $3 мільйони 

№ 48 (688) 28 листопада - 4 грудня 2013 року

Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 12

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Всі ми знаємо, що Канада — 
це країна емігрантів. Вистачає 
тут і наших земляків, перші з 
яких перебралися близько сотні 
років тому. Але не припиняють 
емігрувати сюди українці й нині. 
Як живеться їм за кордоном, нам 
розповіла Ольга Шостачко, яка з 
батьками та меншим братом пе-
реїхала до Канади майже чотири 
роки тому. За цей час вони, звіс-
но, обжились, придбали власний 
дім, знайшли друзів і роботу, ви-
вчили мову. 

cтор. 7

Волинські урологи 
борються з онкологією 
найсучаснішими 
методами 

У всіх регіонах України тривають багатотисячні  акції на підтримку євроінтеграційного курсу держави 
cтор. 2-3

Перспективи селян-одноосібників — 
в кооперації 

Волиняни ще не забули, як 
минулої зими пробиралися крізь 
снігові замети, стояли у дорож-
ніх заторах і т. д. А все тому, що 
зима виявилася «неочікувано» 
сніжною і комунальники до неї 
були не готові. Цього року си-
ноптики прогнозують теж нелег-
кі погодні умови. Напередодні 
зимового сезону 2013–2014 років 
«Відомості» вирішили дізнатися, 
чи застане зима зненацька відпо-
відальні служби.

cтор. 5

Найулюбленіше заняття 
майстра виробничого навчання 
Володимир-Волинського агро-
технічного коледжу Юрія Воєво-
ди, котрий мешкає у навчгоспів-
ському будинку біля Житанів, 
— розведення породистих кро-
лів і птахів. 

cтор. 13

У Луцьку не вистачає 
вакцини проти кору 
та туберкульозу 

cтор. 6

Волинські школярі замість 
масла отримували спред

cтор. 4

У Ковелі комунальники 
не готові до зими

cтор. 7 
Нардепи, злітавши на 
матч Франція – Україна, 
замовили перельоти ще на 
900 тисяч 

cтор. 11

У Луцьку відкрили Музей 
історії тоталітарних 
режимів 

cтор. 13

Харківський 28-річний 
олігарх скуповує найбільші 
медіа України 

cтор. 11

Де страуси танцюють 
вальс 

Чи повториться 
минулорічний колапс?

Українців у Канаді 
найбільше тішить 
відсутність корупції 

Як відповідні служби Волині 
підготувалися до роботи 
у зимовий період 


