
Якщо в радянський час яблу-
ко було сезонним фруктом, то 
тепер ми його вживаємо цілий 
рік. Але яка їх якість, особливо 
весною? Які яблука краще ку-
пувати — гарні закордонні чи 
непоказні ззовні, але українські? 
Чому магазинні яблука так бли-
щать? Добре це чи погано? На 
ці й інші запитання намагалися 
знайти відповіді «Відомості».

cтор. 6

Суцільна димова завіса над Во-
линню перетворилася в останні дні 
на справжню проблему. З прихо-
дом весни частішають випадки по-
жеж через спалювання сухої трави 
та гілок. МНС-ники кажуть, що за 
останній тиждень випадків із під-
палом сухої трави катастрофічно 
побільшало. Найстрашніше ж, що 
вогонь розповсюджується на ліс, бу-
динки.

cтор. 7

Український депутат 
отримує на місяць 
близько 56 тисяч 
гривень

Ти маєш знати більше!Ти маєш знати більше!

cтор. 2

Отримавши 
диплом філолога, 
стала дільничним 
інспектором

У селян заберуть землю, 
як фабрики у робітників

У Тігіпка придумали 
нові драконівські 
штрафи для 
підприємців

Вміст «хімії» у 
яблуках ніхто не 
перевіряє

Школярам нетбуки 
купуватимуть 
батьки

Палять траву — горять будинки, 
гинуть люди

Українцям 
підняли тарифи на 
електроенергію 

За зарплату в 
конвертах можуть 
ув’язнити на 5 років?

cтор. 2

На Львівщині 
може статися 
дві екологічні 
катастрофи

cтор. 3

На Поліссі та в 
Карпатах цього року 
будуватимуть лісові 
дороги

cтор. 3

Автоматично 
ПДВ відшкодують 
тільки реальним 
виробникам

cтор. 5

Декларувати 
спадщину та 
подарунки більше 
не треба

cтор. 5

Зареєструвати 
скутер без 
документів на 
його придбання не 
вдасться

cтор. 6

На Волині шукачі 
металобрухту 
підірвалися на 
боєприпасі

cтор. 10

Щороку 900 
волинян стають 
інвалідами від 
хвороб серця і 
судин

cтор. 10

Весною тістечок 
краще не їсти

cтор. 12

Грип із України 
відступає

cтор. 13

Минулого тижня луцькі мілі-
ціянти затримали на гарячому пару 
продавців марихуани: 29-річну 
жінку циганської національності та 
32-річного лучанина. Наркоторгов-

ці, кожен із яких мав сім’ю та дітей, 
налагодили співпрацю і постача-
ли траву, як кажуть у міліції, чи не 
всьому Луцьку. 

cтор. 7

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 3

Не секрет, що робота діль-
ничного інспектора вважається 
однією з найважчих у системі 
органів внутрішніх справ. І ве-
лике здивування у нас викликає, 
коли цю посаду обіймає жінка. 
А ще більше — коли вона ху-
денька, тендітна дівчина. Невже 
їй не важко і не страшно? Адже, 
напевно, доводиться втихоми-
рювати п’яних дебоширів, ви-
їжджати на виклики, де вчинені 
вбивства? 26-річна лейтенант 
Тетяна Кінах, яка працює діль-
ничним інспектором у Луцьку, 
каже, що вже добре вивчила те-
риторію дільниці. 

cтор. 13

Селяни-одноосібники через 
прогалини в законодавстві та 
небажання влади дослухатися 
до їхніх прохань по досягненні 
пенсійного віку залишаться ні з 
чим. Держава не забезпечує їм 
належну пенсію, попри те, що ці 
люди все своє життя гнуть спи-
ну, щоб ті ж самі владці мали що 
їсти.

cтор. 3

З наступного року українцям 
дозволять продавати землю сіль-
ськогосподарського призначення. 
Принаймні це пообіцяв Президент 
Віктор Янукович. Що дасть просто-
му українському селянинові відміна 

мораторію — аналізують «Відомос-
ті». Формування ринку земель сіль-
ськогосподарського призначення є 
одним із найбільш дискусійних і за-
політизованих питань в Україні 

cтор. 5

Коли кальцію в 
їжі не вистачає, 
організм «позичає» 
його у кісток

cтор. 4

У Луцьку затримали циганку, в якої 
«травку» купувала чи не вся молодь 
міста 

Організму для підтримки 
нормальної роботи всіх систем 
потрібні мінеральні речовини. 
Кісткова тканина — щось на зра-
зок складу, в якому зберігається 
їх «недоторканний запас». Коли 
мінеральних речовин у їжі не 
вистачає, організм починає за-
позичувати у кісток. Якщо таке 
«кредитування» є постійним, то 
кістки стають крихкими. 

cтор. 12

Луцькі маршрутки 
обладнали 
пандусами 
для інвалідів-
візочників

cтор. 14

2011-й рік в Україні про-
голошено роком освіти й 
інформаційно-комунікаційних 
технологій. У зв’язку з цим укра-
їнських школярів хочуть призви-
чаїти до на навчання за допомо-
гою персональних електронних 
приладів. Яких саме — поки ви-
рішують. Серед претендентів на 
роль замінника книг — ноутбу-
ки, нетбуки, рідери, планшетні 
комп’ютери. Ця ідея не спонтан-
на, серед причин експериментів 
— нестача друкованих книг, яка 
виникла через ігри з терміном 
навчання в середній школі.  

cтор. 10

Зірці «Інтернів» загрожує вісім років в’язниці

З першого квітня в обласно-
му центрі курсують маршрутки, 
обладнані спеціальними панду-
сами для інвалідів-візочників. 
Тож люди з обмеженими фізич-
ними можливостями нарешті 
зможуть дістатися до потрібно-
го їм місця звичайним громад-
ським транспортом. Таку ідею 
запропонували міські чиновни-
ки, а перевізники підтримали, 
адже і ті, й інші добре розуміють, 
що інваліди позбавлені елемен-
тарної можливості пересування 
містом на великі відстані.

cтор. 4

Селяни-
одноосібники 
годують країну, 
проте пенсій не 
отримують


