
Сьогодні пропозиція пташи-
них ринків тішить розмаїттям. 
Кожен охочий вирощувати до-
машню птицю може знайти для 
себе підходящий варіант. Зви-
чайне курча коштуватиме вам 
п’ять гривень...

cтор. 6

Адміністративно-територіальна 
реформа назріла давно. І політики, 
і громадськість розуміють її по-
трібність, але жодна зі сторін не на-
важується зробити рішучий крок у 
цьому напрямку. Влада, зважаючи 
на політичну нестабільність, боїть-
ся сколихнути населення терито-
ріальними змінами, а українці, як 
свідчить досвід 2005 року, до кінця 
не розуміють доцільності реформи. 
Пам’ятається, як шість років тому 
волиняни були налякані запропо-
нованою Романом Безсмертним 
реформою, за якою Волинь мала б 
приєднатися до Львівщини, а отже, 
втратила би свою самобутність. 

cтор. 4

Міносвіти 
розпочало відбір 
для навчання за 
кордоном

Ти маєш знати більше!Ти маєш знати більше!

cтор. 6

Як на Світязі готуються 
до сезону відпочинку

В Україні скасували 
календар 
вакцинації

Домашня птиця 
гине через 
неправильні 
догляд і годівлю

Судді 
Конституційного 
Суду переплюнули 
урядовців

Бюджетникам до 
зарплати додадуть 
10 гривень

Закон «Про доступ 
до публічної 
інформації» може 
стати холодним 
душем для 
чиновників

cтор. 3

Лікарі бояться, 
що не зможуть 
врятувати Луценка

cтор. 2

Румунія вимагає 
від України мільярд 
доларів

cтор. 2

З ефіру Нацрадіо 
прибрали прогноз 
погоди через 
критику влади

cтор. 3

Профспілки 
перевірять, чи 
можна отримати 
землю під 
городництво

cтор. 3

Аби захистити 
Волинь від паводків, 
уряд дав понад 22 
мільйони

cтор. 5

У Луцьку магазини 
«мудрували» з 
податками

cтор. 6

Вітрини з рекламою 
сексуального 
характеру не 
заборонятимуть

cтор. 5

Гарячу воду 
ковельчанам 
подаватимуть за 
графіком

cтор. 7

Піротехніку на 
стадіони зазвичай 
приносять дівчата

cтор. 10

На Волині викрили 
трьох фальшиво-
монетників 

cтор. 10

Таксисти затримали 
винуватця ДТП

cтор. 10

2011 рік стане 
роком вітрянки 

cтор. 12

Якщо ветеранів Великої Вітчиз-
няної в Україні вшановують хоча 
б раз на рік, то жертви Голокосту, 
чиї останки сплять вічним сном у 
полі біля села П’ятидні Володимир-
Волинського району, спокою від 
нинішніх «фанатів» війни не доче-
каються. Незбагненне то явище — 
український менталітет.

cтор. 10

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 4

З 1992 року Україна бере 
участь у миротворчих операціях 
ООН. Наші військовослужбовці 
побували в 14 місіях, завдання 
яких — спонукати чи примушу-
вати до миру, гарантувати до-
ставку гуманітарної допомоги 
та безпеку в «гарячих точках». 
Вважається, що миротворчі 
вторгнення — це найбільш дієва 
схема впливу на конфліктні си-
туації у світі. Українських контр-
актників за кордоном поважають 
і дуже цінують як фахівців. Зага-
лом через місії ООН пройшло 37 
тисяч військових Збройних сил 
України. 

cтор. 13

На черговій сесії обласної 
ради, яка відбулася 13 травня, гу-
бернатору Волині Борису Клім-
чуку довелося звітувати перед 
депутатами про делеговані йому 
повноваження. На скільки вони 
виконані та які результати від 
цього отримала Волинь, прозву-
чало у виступі пана Клімчука.

cтор. 3 Менше ніж за місяць на Шацьких 
озерах розпочнеться сезон відпо-
чинку. Торік тут побувало сімдесят 
тисяч туристів. Цього року також 
розраховують на вдалий сезон. Чи 

готові до нього місцеві влади та 
власники баз, мала нагоду побачити 
на власні очі кореспондент «Відо-
мостей».

cтор. 5

Аборт лікарі 
проводять всліпу, 
тому травмування 
матки не уникнути

cтор. 7

«Узаконений» вандалізм: і на тому 
світі спокою нема

Прокурор Волинської області 
порушив кримінальну справу 

щодо депутата Ковельської район-
ної ради Сергія П. за ознаками зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 296 Кри-

мінального кодексу України. Про це 
повідомили у прес-службі проку-
ратури області. Цей випадок набув 
розголосу й обурив громадськість.

cтор. 4

Прокуратура порушила справу 
проти ковельського депутата, який 
побив дитину 

Нещодавно головний 
акушер-гінеколог Міністерства 
охорони здоров’я В’ячеслав Ка-
мінський заявив у ЗМІ, що в ми-
нулому році в Україні відбулося 
500 тисяч пологів і 200 тисяч 
абортів. За його словами, ста-
тистика має позитивну тенден-
цію, адже в 2005 році українки 
зробили 350 тисяч абортів. 

cтор. 12

Навчання в 
Латвії дозволить 
українцям праце-
влаштуватися за 
кордоном 

cтор. 14

Важко когось здивувати до-
ходами та преференціями укра-
їнських можновладців. Депутат-
ські та чиновницькі зарплати 
давно стали притчею. Та іноді й 
у цій сфері трапляються справ-
жні несподіванки. Якщо ви ду-
маєте, що найбільшу зарплату з 
державного бюджету отримують 
Президент чи Прем’єр, — це по-
милка.

cтор. 11

Фіналіст «Х-фактора» Володимир Ткаченко: Артистом стає той, хто несе якусь ідею

До вибору вищого навчаль-
ного закладу потрібно під-
ходити з відповідальністю та 
серйозністю. Адже походження 
отриманого диплома відіграва-
тиме суттєву роль у майбутній 
кар’єрі. Тому проблема вибору 
ВНЗ актуальна для багатьох ви-
пускників. 

cтор. 7

Голова Волинської ОДА 
Борис Клімчук: 

У миротворчих 
місіях багато 
військових гинуть 
через власну 
необережність

Замість 16 районів на Волині 
можуть створити п’ять повітів

«Волинь — 
реальна область, 
гарантована і вже 
не бідна»


