
Коли 1 січня 2010 року набула 
чинності угода між Україною і ЄС 
про реадмісію, у пресі часто звуча-
ли думки, що наша держава стане 
відстійником для нелегальних мі-
грантів. Чи так це насправді, ко-
респондент «Відомостей» мала на-

году дізнатись у пункті тимчасового 
перебування іноземців та осіб без 
громадянства, які незаконно пере-
бувають в Україні, УМВС у Волин-
ській області, який розміщений у 
Журавичах.

cтор. 10

Нелегалів у Журавичах годують 
краще, ніж хворих у лікарнях 

Хоча з тваринництвом на 
Волині справи не дуже хороші, 
проте стверджувати, що ним не 
займаються, було б образливо. 
Принаймні для тих господарів, 
які вкладають чимало сил і ко-
штів у відродження волинського 
тваринництва, зокрема свинар-
ства. До переліку молодих, але 
перспективних свинокомплексів 
можна віднести ТзОВ «Агро-
ситниця», що у селі Ситниця на 
Маневиччині. 

cтор. 7

Серпень — пора активних шкіль-
них закупів. У ці дні батьки з дітьми 
прямують на ринки й у магазини. У 
скільки обійдеться сімейному бю-
джетові школярик-2011, дізнавали-
ся «Відомості». Найбільше грошей 
доведеться «викласти» тим, чиї чада 
йдуть перший раз у перший клас. 

cтор. 5

ДАІ буде проводити 
техогляд на дорозі

Ти маєш знати більше!Ти маєш знати більше!

cтор. 2

Кому готують бізнес 
луцькі чиновники?

Комісію у 
банкоматах можуть 
заборонити

На Волині 
збільшують 
поголів’я свиней 
за данською 
технологією

Розповсюджувачі 
книжкової 
продукції 
вимагають від 
лучанки сплатити 
вигаданий борг

На кожних третіх 
вагах обважують 
покупців

До Дня 
Незалежності «міст 
Кривицького» 
добудують. Якщо 
буде погода

cтор. 3

Трьох 
патологоанатомів 
із Київщини 
звинувачують 
у незаконній 
трансплантації очей

cтор. 2

Невідомий заробив 
8 мільярдів на 
зниженні рейтингу 
США

cтор. 3

Звільнять низку 
керівників шахт

cтор. 4

Дорогу від 
Луцька до Рівного 
відремонтують

cтор. 5

Екологи 
оштрафували завод

cтор. 4

Села Локачинського 
району матимуть газ

cтор. 5

На Волині затримали 
податківця-
хабарника

cтор. 5

У Луцьку з мосту 
поцупили 51 метр 
перил одразу після 
ремонту

cтор. 6

«Луцьктепло» 
заплатить 28 
мільйонів боргу 
Кропиви

cтор. 6

У Луцьку може 
поменшати 
комунальних 
підприємств

cтор. 7

У луцькому 
супермаркеті гречку 
можна купити 
лише разом із 
макаронами

cтор. 7

Садибу Липинського 
реконструюють 
«халтурно»

cтор. 7

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 4

Минулої п’ятниці суддя 
Печерського суду у справі екс-
прем’єр-міністра України Юлії 
Тимошенко Родіон Кіреєв усе-
таки прийняв рішення про змі-
ну запобіжного заходу для Юлії 
Тимошенко з підписки про неви-
їзд на взяття під варту. 

cтор. 2

Автомобілі, припарковані у не-
належному місці, скоро можуть 
опинитися на штрафмайданчику. У 
Луцьку хочуть запровадити послу-
ги евакуатора. З доброї подачі депу-
татів міської ради рішення можуть 
затвердити уже на наступному тиж-
ні — на сесії 17 серпня. Доцільність 
запровадження послуг автоеваку-

атора, який, до речі, не прижився 
у великих містах, таких як Львів і 
Київ, вивчали «Відомості». Луцьк, 
звичайно, місто не таких масштабів, 
але з транспортом проблем достат-
ньо. На двісті тисяч населення при-
падає майже шістдесят тисяч авто-
мобілів. 

cтор. 4

cтор. 3

Щоб віддати 
дитину в садочок, 
треба заплатити 
тисячу гривень 
вступних

cтор. 14

Нині в Україні шахраї мало 
не на кожному кроці. Охочих на-
житися на людях вистачає, і для 
цього вони вигадують хитрому-
дрі схеми. Під вплив аферистів 
зазвичай потрапляють довірливі 
особи та любителі халяви... 

cтор. 6

Ані Лорак не бере молодих нянь, аби не ревнувати чоловіка Мурата

До редакції «Відомостей» 
звернулася лучанка, яка скар-
житься на роботу дитячих са-
дочків. Передусім на те, що ко-
шти, які сплачуються щомісяця 
за відвідування садка, йдуть у 
невідомому напрямку. 

cтор. 6

Шановні Шановні 
читачі!читачі!

Продовжується Продовжується 
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Тамара Бардиш із Луцька вже 
21 рік торгує лікарськими трава-
ми на Центральному ринку. У її 
асортименті близько 180 найме-
нувань різноманітного помічно-
го зілля. Біля її прилавка завжди 
є люди, і кожного з покупців пані 
Тамара уважно вислуховує, ви-
питуючи, на що скаржиться, що 
турбує...

cтор. 13

Гепатит С 
переважно 
протікає без 
симптомів

Гепатит С — інфекційне за-
хворювання печінки, викликане 
вірусом. Його називають «лагід-
ним убивцею» через те, що про-
тікає практично без симптомів. 
Зазвичай інфікована особа ні 
про що не здогадується, аж доки 
не почне відмовляти печінка.

cтор. 12

До двох тисяч гривень обійдеться 
зібрати першокласника до школи

Арешт Юлії 
Тимошенко 
викликав резонанс 
у світі й Україні

У сім’ї Бардишів 
таємниці 
лікування травами 
передаються у 
спадок 

або На автоевакуаторах зароблятиме приватна 
структура


