
Щоб збагатити свій раціон по-
живними речовинами, сьогодні 
ми намагаємося готувати страви 
зі свіжих овочів. Адже не так дав-
но на прилавках ринків з’явилися 
«перші вітаміни». Наскіль-
ки безпечні вони для здоров’я, 
з’ясовували «Відомості». Як роз-
повіла Інна Вакульчук, відтоді, як 
почали масово торгувати ранніми 
овочами, перевищення вмісту ні-
тратів у них не виявляли

cтор. 5

Справжні «войнушки» від-
бувалися у понеділок вранці у 
селі Підгайці Луцького району. 
Як розповіли «Відомостям» у 
прес-центрі УМВС у Волинській 
області, двоє молодих чоловіків 
виїжджали з подвір’я будинку.

cтор. 3

У Луцьку відзначили День 
матері цілою низкою святкових 
дійств. На центральних алеях 
міста в цей день можна було по-
бачити не одну щасливу маму 
в оточенні усміхненої сім’ї. На 
честь свята лучани вкотре на-
магалися створити найдовший 
вишитий рушник. Луцькі мами 
вийшли з інтернет-підпілля, аби 
взяти участь у першому фести-
валі, присвяченому саме їм. А на 
центральних вулицях міста від-
бувся парад на підтримку сімей-
них цінностей. 

cтор. 13

Нацбанк попереджає про 
можливість девальвації 
гривні

Ти маєш знати більше!

cтор. 3

Престижний диплом 
не гарантує роботу

Бензин в Україні 
подешевшає

На Волині стріляли у 
валютників

Комуналка подорожчає 
вже до кінця року

Відтепер українці 
платитимуть податок за 
кожен квадратний метр 
житла

cтор. 3

Держагентство земельних 
ресурсів роздаватиме 
землю через Інтернет

cтор. 3

Голова Ратнівської РДА 
вляпався у земельний 
скандал

cтор. 4

На митному посту «Луцьк» 
діяла злочинна група

cтор. 4

На Волині знайшли 
600-літній скарб

cтор. 7

На сьогодні в Україні тривають 
перевірки справності атракціо-
нів. За даними заступника голо-
ви Держгірпромнагляду Степана 
Дунаса, їх обстежено понад 800, 
виявлено близько 1 тис 200 пору-
шень вимог безпеки під час їх екс-

плуатації. Заборонено роботу 180 
атракціонів, накладено штрафів на 
88 осіб, які допустили порушення. 
Наскільки безпечний такий вид 
розваг на Волині, з’ясовували «Ві-
домості». 

cтор. 7

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 3

Волинські атракціони пройшли всі 
необхідні перевірки

cтор. 14

Щоб людина потрапила на 
той шлях, який їй судився, аби 
виконати своє призначення, 
доля іноді змушена розставля-
ти перешкоди й руйнувати мрії. 
Людмила Аркадіївна Гагаловська 
могла б досягти вершин у спор-
тивній гімнастиці — у 17 років 
уже була майстром спорту, а ста-
ла педіатром. Так склалися об-
ставини, але, каже зараз, ні про 
що не жаліє і ні за що не змінила 
б спеціальність. До Львова, де 
здобула медичну освіту, привів 
спорт, на педіатрію — випадок, а 
на Волинь — заміжжя. 

cтор. 6

Міла КУНІС: Коли я в Нью-Йорку, то стаю супер-єврейкою

Щоб придбати дешеву 
квартиру в кредит, 
треба заробляти не 
менше 4,5 тисячі 
гривень

Європейський Союз не планує 
на політичному рівні бой-

котувати чи координувати бой-
кот матчів фіналу цьогорічного 
Чемпіонату Європи з футболу в 
Україні, до якого закликали низ-
ка європейських політиків через 
справу екс-глави українського 
уряду Юлії Тимошенко. Про це 
сказав прес-секретар постійного 
польського представництва в ЄС 
Кацпер Хмєлєвський, коментую-
чи результати Ради ЄС з питань 
закордонної політики, передає 
«Економічна правда».

cтор. 1

Лучани вистелили 
рушниками майже цілу 
вулицю

Хвороби серця і судин 
— найбільша загроза 
сьогодення

ЄС не буде бойкотувати 
Євро-2012 в Україні

№ 20 (608) 17 - 23 травня 2012 року

Ти маєш знати більше!
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Ранні овочі треба споживати правильно

cтор. 3

Начмед дитячої лікарні 
Людмила ГАГАЛОВСЬКА:

З 15 травня в Україні запра-
цювала президентська програма 
державної іпотеки. 30 тисяч сі-
мей до кінця року зможуть ку-
пити житло у кредит на 15 років 
лише під 3% річних. Решту — від 
13 до 16% держава бере на себе. 
Програма розрахована на те, 
щоб допомогти забудовникам 
вирішити поточні фінансові 
проблеми, банкірам — отримати 
прибуток, а рядовим українцям 
—  житло.

cтор. 3

При виборі професії варто керуватися не модою, а можливістю 
працевлаштування

Найбільша радість — 
коли маленькі пацієнти 
виписуються додому

На Волині вже другий рік 
працює регіональна програма 
запобігання  та лікування серце-
во-судинних захворювань «Во-
линькард».

cтор. 12

Цьогорічні випускники у суботу 
відгуляли випускний. Попереду — 
доросле життя зі всіма його пробле-
мами. І найперша із них  — куди піти 
після школи, яку професію обрати. 
Рішення, яке прийме випускник і 
його сім’я, вплине не лише на най-
ближчі 5 років життя, а й на подаль-

ше майбутнє. Чим керуватися у та-
кому важливому життєвому виборі 
— аналізували «Відомості». Як свід-
чать дані, які надали «Відомостям» в 
обласному управлінні освіти і науки, 
торік 52% випускників одинадцятих 
класів вступили у вищі навчальні за-
клади, 18% — в освітні заклади 1-2 

рівнів акредитації (технікуми, коле-
джі) і 16% обрали навчання у про-
фесійно-технічних училищах. Цьо-
горіч процентне співвідношення, за 
прогнозами спеціалістів, залишить-
ся приблизно таким самим.

cтор. 4


