
За півроку українці 
заробили у Польщі понад 
мільярд євро
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Рада дозволила 
іноземцям служити у 
Збройних силах України
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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

В Україну йде суха холодна 
погода без потепління

стор. 4

Саакашвілі: Яценюк і 
Насіров паралізували 
розмитнення товарів

стор. 4

Громадянин Словаччини 
намагався вивезти з 
України старовинні ікони

стор. 8

Волинь закрила кордон 
для злісних боржників «по 
комуналці»

стор. 9

Мешканця Житомирщини 
судитимуть за спробу 
створення підпільної 
мережі терористів

стор. 3

Росія може втратити 
Туреччину як союзника

стор. 2

Перший в Україні 
пам’ятник Кузьмі 
відкрили у Луцьку

Хто заробляє на харчуванні 
дітей-чорнобильців

Оздоровлюємо серце за 
допомогою продуктів

Цьогорічний перший осінній 
ярмарок відбувся під дощем, який 
у суботу безперестанку мжичив, 
але не завадив по-справжньому 
побазарувати. На центральній 
площі міста було людно й гамір-
но: сюди з’їхалася майже сотня 
товаровиробників — і не тільки з 
Волині, а й з Миколаївщини, Кі-
ровоградщини, Хмельниччини, 
Тернопільщини. Наші земляки ку-
пували цукор, яйця, олію, борош-
но, рибу, овочі, мед — усе трохи 
дешевше, ніж на місцевому ринку 
чи в магазинах, та й торгувалися 
вигідно — на те він і базар.

Хтось стояв у чергах за сіль-
госппродукцією, а городники 
прицінювалися до дерев, садових 
і декоративних кущів та квітів, бо 
вибрати було з чого. 

стор. 13

5 жовтня гірники шахти Ново-
волинська № 1 перекрили дорогу 
на межі Волинської та Львівської 
областей і обіцяють оголосити 
безстрокове голодування біля Ад-
міністрації Президента. Про це 
розповів голова Михайло Воли-
нець. 

стор. 9

Випробування 
іноземною мовою: 
як підготуватись до 
наступного ЗНО?

Тарифи на тепло для 
багатоквартирних 
будинків зросли втричі

На прес-конференції, яка 
відбулася нещодавно, засно-
вник Фонду «Новий Луцьк», 
член  політради партії «Укра-
їнське об’єднання патріотів 
—  УКРОП» Ігор Палиця, голо-
ва правління Фонду Олександр 
Товстенюк  та голова обласної 
організації партії  В’ячеслав Руб-
льов поділилися з журналістами 
про роль їхньої партії в радах. 

стор. 5

Відбувся перший осінній ярмарок із картопляною 
«Смаковицею по-володимирськи»

Скільки грошей треба відда-
ти на підготовку до тесту? Куди 
краще вкласти кошти: винайма-
ти репетитора чи записуватися 
на курси? Купувати відповідні 
книги чи шукати їх в Інтернеті? 
Ці питання не оминуть жодного 
одинадцятикласника, адже Мі-
ністерством освіти і науки Укра-
їни було затверджено, що скла-
дання тесту з іноземної мови є 
обов’язковим. 

стор. 7

Волинські шахтарі знову вийшли на дороги

Отруйні гриби часто маску-
ються під їстівні, переплутати 
їх легко, а наслідки для людини 
досить важкі. Про це розпові-
дає лікар-токсиколог Костянтин 
Лобойко. «Раджу взагалі не вжи-
вати дикорослі гриби, оскільки 
в нас були випадки, коли люди 
труїлися навіть маслюками та 
білими грибами, які все життя 
збирали і які завжди вважались 
їстівними», — зазначає лікар.

За його словами, бліда поган-
ка легко маскується під їстівні 
гриби, переплутати легко, а на-
слідки важкі. Проблема в тому, 
що отрута блідої поганки — одна 
з найсерйозніших отрут, яка 
впливає на печінку. 

стор. 14

На першому пленарному засі-
данні 36-ї сесії Волинської обласної 
ради депутат Микола Давидюк озву-
чив запит до начальника управління 
Служби безпеки, в якому попросив 
провести перевірку об’єктивності та 
справедливості відбору переможця 
тендерних торгів з організації дитя-
чого харчування в Камінь-Кашир-
ському, Любешівському та Мане-
вицькому районах, що постраждали 

внаслідок аварії на ЧАЕС. Адже об-
ласний тендерний комітет визначив 
переможцем приватне підприємство 
«Транс Логістик Центр» (місце реє-
страції м. Вишневе Київської облас-
ті) із найдорожчими пропозиціями 
по лотах — (близько 34 млн грн в 
загальній сумі). А більш дешеві про-
позиції інших претендентів (загаль-
на сума 26 млн грн) через другорядні 
причини були відхилені. 

Депутат вважає, що торги були 
нечесними, адже він сам був присут-
ній під час проведення тендеру. Про 
побачене та свої сумніви він розпо-
вів газеті «Відомості». Зауважимо, 
що Микола Степанович обіймає по-
саду директора школи I-III ст. села 
Гораймівка Маневицького району, 
тому йому ця тема особливо болить. 

стор. 3

В Україні діють щонайменше 
170 затверджених тарифів на те-
пло.

Тарифи на тепло для тих, хто 
живе в багатоквартирних будин-
ках, у цьому сезоні будуть утричі 
вищими, ніж торік. Це — в се-
редньому по Україні.

У містечку Нетішин Хмель-
ницької області найнижчий та-
риф на тепло — лише 2,62 грн 
за квадратний метр. Це вдеся-
теро менше, ніж в середньому 
по країні. Трикімнатна квартира 
опалюється за смішні гроші — 
скажімо, за квітень вийшло 117 
грн. У цьому сезоні цифра не 
зміниться. 

стор. 4

Ігор Палиця: 
Довірившись «УКРОПУ», 
люди отримають 
те, чого вони давно 
очікують від держави

Експерт, лікар-дієтолог 
Людмила Денисенко радить, як 
правильно харчуватися, щоб 
«полум’яний мотор» служив 
довго та справно.

Стежимо за кількістю їжі. 
Найкорисніше харчування — не-
великими порціями та дробове.

стор. 14

Грибний сезон: які гриби 
не варто вживати в їжу

Тендери на Волині виграють київські фірми, тоді як місцеві постачальники 
пропонують ціни на 8 мільйонів дешевші

Урочисте відкриття бронзо-
вого монумента українському 
співакові, телеведучому, пись-
менникові та продюсерові Ан-
дрієві Кузьменку відбулося 1 
жовтня в місті Луцьку. 

стор. 13


