
Щороку, зважаючи на техніч-
ний прогрес, збільшується кіль-
кість людей, які придбавають 
товари і послуги через Інтернет. 
Відповідно до статистики, найчас-
тіше онлайн купують побутову та 
комп’ютерну техніку, електроніку, 
цифрову техніку й комплектуван-
ня...

cтор. 4

Ще трохи — і розпочнеться 
весняна польова кампанія. Що-
правда, волинські аграрії через 
ситуацію в країні не надто охоче 
планують майбутні кроки. Втім, 
хай там що, а весна все ближче і 
готуватися до нового сільськогос-
подарського року треба вже. Адже 
на те, щоб знайти гроші, закупити 
пальне, насіння та засоби захисту, 
лишається не так багато часу. 

cтор. 5

Купуючи товар в Інтернеті, не забувайте 
про ризики 

На прийом до міського го-
лови прийшли представники 
обслуговувального кооперати-
ву «Луцький дім», які просили 
посприяти добудові житлового 
комплексу «Рідний дім» на ву-
лиці Зацепи. Цей об’єкт зводи-
ла компанія «Глорія-Буд-Плюс». 
Громадяни вклали в будівництво 
свої кошти, проте у 2008 році 
зведення комплексу зупинили, а 
фірма здала в експлуатацію лише 
першу чергу. 

cтор. 4

Аграрії кажуть, що 
депутати хочуть знищити 
цукрову галузь

cтор. 5cтор. 7-9

cтор. 2

На Волині будуть 
щоденно моніторити 
рівень води у річках  

cтор. 14

Про те, що арештмайданчи-
ки стали непоганим бізнесом, 
ми неодноразово чули у повідо-
мленнях ЗМІ. Потрапляє туди 
автомобіль дуже легко, а от за-
брати його звідти — проблема. 
Підтвердження того, що машина 
може пробути на штрафмайдан-
чику не день і не два, «Відомос-
ті» знайшли у реєстрі судових 
рішень. Зокрема, у Луцькому 
міськрайонному суді розгляда-
ли скаргу громадянина щодо дій 
слідчого СВ Луцького МВ УМВС 
України у Волинській області. А 
саме, що слідство затягується, 
а авто перебуває на штрафмай-
данчику. 

cтор. 3

Ти маєш знати більше!
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cтор. 6

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Лучани просять владу 
посприяти у добудові 
житла, в яке вклали 
гроші ще у 2008 році 

Міжрегіональна організова-
на група під виглядом офіційної 
господарської діяльності прова-
дила фіктивне підприємництво 
на території Києва, Рівненської 
та Тернопільської областей. До 
її складу входили четверо осіб. 
Про це повідомили в секторі 
зв’язків із громадськістю УМВС 
України в Рівненській облас-
ті. Центр діяв упродовж 2012–
2013 років. 

cтор. 4

Ковельські комунальники 
купили сміттєвоз... лише 
на папері

cтор. 4

«Богдан-Авто» призупиняє 
роботу через нескінченні 
перевірки

cтор. 4

Посадовець вимагав 
1400 доларів за підписання 
договору оренди 

cтор. 6

Міноборони в суді 
відвоювало на Волині 
землі на 80 млн грн

cтор. 6

В обласному бюджеті 
на 2014-й на житло дітям-
сиротам передбачено 
майже 4 млн грн

cтор. 7

До справжнього 
патріотизму — 
зі шкільної парти 

Хто робить бізнес 
на штрафмайданчиках 

Напередодні Дня захисника 
Вітчизни для більшості волинян 
актуальним є поняття патріотиз-
му — не лише державницького, 
але й національного, що черпає 
наснагу зі славної історії Украї-
ни. Тому нагальною потребою в 
суспільстві видається патріотич-
не виховання молоді... 

cтор. 6

Рівненські 
УБОЗівці викрили 
конвертаційний 
центр із обігом майже 
200 млн грн 

Київ втопили у крові

Фермери радять не садити багато 
картоплі

Олена КРАВЕЦЬ: Жіночий гумор повинен бути тонким, кумедним і сексуальним


