
Руслан Кротач із Зимного, що 
у Володимир-Волинському райо-
ні, — один із молодих, але досвід-
чених і перспективних фермерів, 
депутат районної ради та завзя-
тий футболіст із місцевої коман-
ди. Маючи інженерну освіту, все 
ж вибрав сільське господарство, і, 
виявляється, неспроста. Колись, 

працюючи на цукровому заводі, 
побачив, як головний агроном під-
приємства, сіючи буряки у полі, 
молився: «Благослови, Господи, на 
добрий врожай…». Побачене й по-
чуте настільки зачепило хлопця за 
душу, що він іще тоді вирішив: як і 
наставник, буде трудитись на землі. 

cтор. 6

Сім’ю Мовчанів із Ковеля з 
легкістю можна назвати унікаль-
ною. Адже тут ростуть дітлахи, які 

листуються з лідерами іноземних 
країн. Так, дев’ятирічна Марійка 
та на кілька років старші Павло і 
Борис уже другий рік отримують 
особисті вітання від перших осіб 
різних держав. Більше того, юні 
Мовчани знімають свої новини та 
фільм про дітей. Їхня енергія про-
сто б’є ключем: у них стільки ідей, 
що готові хоч щодня вражати чи-
мось новеньким. Незважаючи на 
вік, мають великі плани на май-
бутнє і так по-дорослому розмір-
ковують, як їх утілити в життя. 

cтор. 5

Навчився в поляків хазяйнувати, а тепер 
і сам господарем став 

Подейкують, що Обама ко-
лись полюбляв пиячити і нюхати 
кокаїн, а Меркель захоплювалася 
нудизмом. Замолоду ми робимо 
багато чого, про що згодом со-
ромимося згадувати. Але таке 
життя. Головне, щоб, ставши 
шанованими та поважними лі-
дерами держав, дехто не забував, 
що він також колись умів ходити 
по землі й був звичайною люди-
ною… 

cтор. 11 

Уряд готується знизити 
тарифи на комунальні 
послуги 

cтор. 2cтор. 7-9

В Україні зростає кількість 
крадіжок грошей 
із банківських карток 

cтор. 14

Екс-міністр внутрішніх 
справ разом із дружиною Іри-
ною приїхав для перемовин із 
правоохоронцями під Києво-
Святошинський райвідділ мілі-
ції, оскільки там напередодні 
відбулася бійка. Протестуваль-
ники після чергового побиття 
людей оточили автобус із берку-
тівцями та вимагали у них пока-
зати обличчя. 

cтор. 2

Ти маєш знати більше!
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cтор. 5

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Незвичайний лот виставлено 
на продаж на сайті описаного та 
конфіскованого майна. А саме 
— пам’ятник-погруддя Т. Г. Шев-
ченка, що встановлений біля 
адміністративного приміщення 
у Горохові. Чому скульптуру ви-
ставили на торги і хто це зробив, 
з’ясовували «Відомості». 

cтор. 4

Чим захоплювалися 
світові лідери в свої 
20 років 

Новий рік на Волині почався 
з протестів проти реформування 
медицини. Цього разу на мітинг 
вийшли жителі селища Жовтне-
ве. 

cтор. 3

Талановитий музикант і во-
каліст Володимир Цицюк із Лу-
дина Володимир-Волинського 
району свого часу з заслуженим 
народним ансамблем пісні й тан-
цю «Колос» із Торчина об’їздив 
усі континенти і республіки Ра-
дянського Союзу. І не тільки цим 
особливий наш земляк, бо, чи не 
єдиний на Волині, вирощує на 
своїй присадибній ділянці три 
сорти білої та червоної лози, яка 
перемандрувала на лудинські 
землі з Московського науково-
дослідного інституту. 

cтор. 14

Анатолій Гриценко вийшов  
із фракції «Батьківщина» 

cтор. 2

Волинський бестселер 
ТМ «Віват» повернувся 
на прилавки 

cтор. 3

Екс-директорку санаторію 
звинувачують у розтраті 
мільйонів 

cтор. 3

Аграріям обіцяють  
міндобрива за пільговою 
ціною 

cтор. 3

На онкохворих дітей 
у бюджеті передбачено 
лише 20% необхідних 
грошей 

cтор. 4

Луцьку міську раду через 
суд змусили поділити 
прибудинкові території 

cтор. 4

Волинський ринок 
праці найбільше 
потребує робітничих 
спеціальностей 

Лозово-солом’яне 
захоплення 
«колоскового» соліста 

Юрій Луценко потрапив 
у реанімацію після того, 
як його побили бійці 
«Беркута» 

Залишилося півроку до за-
кінчення навчального року, і пе-
ред старшокласниками постане 
важливий у житті вибір — куди 
піти вчитися, щоб здобути про-
фесію, яка б була до душі й у май-
бутньому забезпечила достойні 
заробітки. Адже не секрет, що 
сьогодні знайти роботу вдається 
не всім і, на жаль, безробіття у 
нас існує. 

cтор. 6

У Жовтневому люди 
вимагають повернути 
«швидку» 

В Горохові на аукціон 
виставили пам’ятник 
Шевченку 

Купатись у мороз — 
справжнісінька насолода 

Юні ковельчани листуються з Ангелою 
Меркель, королевою Єлизаветою, Папою 
Римським... 

Майже 16 років Віктор Воробей 
із Ківерців день у день купається в 
місцевій водоймі. Тріскучі морози, 

дощ, вітер чи гроза ще ні разу не зу-
пинили його. Більше того, чоловік до 
пізньої осені ходить без верхнього 

одягу, а в найсильніші холоди навіть 
не думає вдягати шапку та рукавиці. 

cтор. 7
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Дженніфер Лопес звинуватили в сексуальних домаганнях

Так вважає бувалий морж із Ківерців Віктор Воробей 

А ще знімають свій фільм і ведуть «Добрі новини» 

10 років скульптор і міська 
рада не можуть порозуміти-
ся щодо фінансових питань 


