
Стаються чудеса і в наші дні. 
Ось вам приклад: декілька років 
тому у селі Промінь Луцького 
району оновилася чудотворна 
ікона Божої Матері. «Відомості» 
мали нагоду побачити це сучас-
не диво.

cтор. 6

В обласному центрі відбувся 
Міжнародний джаз-фольк фес-
тиваль «Музичні діалоги-2012». 
Шанувальники джазу впродовж 
двох днів насолоджувалися хоро-
шою музикою у стінах замку Лю-
барта. Цьогоріч фестиваль зібрав 
на одній сцені виконавців із шес-
ти країн світу. Крім традиційно 
якісної музичної програми, на 
гостей свята чекав сюрприз: ко-
жен міг пограти на унікальному 
перкусійному інструменті.

cтор. 13

Випробувальний 
термін на роботі хочуть 
розтягнути до півроку

Ти маєш знати більше!

cтор. 3

Навколо ЗНО вирують 
«шпигунські пристрасті»

Морська вода в Криму 
відповідає санітарним 
нормам

У Промені чудотворна 
ікона зцілює людей

Україна збільшить 
тарифи на енергоносії для 
населення

Українці витрачають 
на бензин майже 
половину доходів

cтор. 2

ЄС відкидає 
політичний бойкот 
Євро-2012 в Україні

cтор. 2

Мати довела до 
смерті тримісячне 
немовля

cтор. 6

За один місяць у 
школах вилучили 30 
кг наркотиків

cтор. 7

97% усієї ковбаси в 
Україні — синтетика

cтор. 7

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 2

cтор. 14

«Відомості» очікували реак-
цію медиків пологового будинку 
на матеріал «Лікарі робили біз-
нес на хворих новонароджених», 
але ніхто не сподівався саме на 
таку. Спочатку автора статті Іри-
ну Костюк запросили на збори 
медперсоналу в пологовий, де 
вирішили її присоромити, мов-
ляв, де її совість, щоб писати такі 
речі, а вже за тиждень у редакцію 
прийшов лист-спростування, 
підписаний працівниками за-
кладу в кількості 57 осіб. Згідно 
з Законом «Про засоби масової 
інформації», публікуємо лист і 
максимально об’єктивно пере-
даємо зміст розмови на зборах 
трудового колективу.

cтор. 5

Лопес стала найвпливовішою зіркою року

Пропускна потужність 
на «Ягодині» зросла 
вдвічі

Верховна Рада прийняла За-
кон України «Про правила етич-
ної поведінки», яким визначає 
норми поведінки осіб, уповно-
важених на виконання функцій 
держави або місцевого само-
врядування, під час виконання 
ними своїх посадових повнова-
жень. 

cтор. 3

У замку Любарта знову 
давали джазу

Пересувний мамограф 
допомагає обстежити 
більше жінок

Чиновників змусять 
«доносити» на занадто 
щедрих дарувальників
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Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 13

Лікарі пологового 
захищають свого колегу

На Волині відкрили другу 
чергу міжнародного автомо-
більного пункту пропуску «Яго-
дин». Відтепер потужності пунк-
ту збільшились удвічі. Адже, 
крім того, що зросла кількість 
смуг руху, пункт пропуску на-
фарширований найсучаснішою 
технікою. Номери автівок, які 
в’їжджають, спеціальні при-
строї автоматично фотографу-
ватимуть і заноситимуть до бази 
даних, також транспорт зважу-
ватимуть без зупинки й відбува-
тиметься постійне відеоспосте-
реження. 

cтор. 3

А дехто з них продаж ним 
безкоштовних медикаментів 
вважає всього лише 
помилкою

Минулого року на Волині ді-
агностували майже 300 випадків 
захворювання на рак молочної 
залози, з яких 20% — на занедба-
них стадіях. Аби запобігти такій 
статистиці, лікарі намагаються 
працювати на випередження, 
спонукаючи жінок до регулярно-
го обстеження молочних залоз. 

cтор. 12

Цьогорічне незалежне зовнішнє 
оцінювання розпочалося 15 трав-
ня — цього дня випускники писали 
тести з хімії. Однак ще перед почат-
ком так званої основної сесії ЗНО-
2012 учнів попередили, що умови її 

проведення стануть іще жорсткіши-
ми. Йшлося навіть про те, що учнів 
пропускатимуть у пункт здачі тестів 
із металошукачем і встановлять ка-
мери спостереження в туалетах. Які 
враження склалися у наших вчораш-

ніх старшокласників від нинішнього 
ЗНО, з яким настроєм вони йдуть 
перевіряти свої знання і що думають 
із цього приводу батьки, намагалися 
з’ясувати «Відомості». 

cтор. 7

Охорона з металошукачами біля туалетів, триразова перевірка документів, 
вода тільки у прозорих пляшках та інше
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