
На свято Трійці, 3 червня, у селищі 
Дубище вп’яте відгримів етнофести-
валь «Рожищенська Мальованка». На-
родні співи, забави для дітей, майстри 
металу, в’язання і плетіння, посидень-
ки зі свіженькими шашликами — не 
повний перелік розваг, який запропо-
нували гостям організатори дійства. 

Фестиваль став візитною карткою 
Рожищенського району.   

cтор. 13

Всього три місяці тому в селі 
Соловичі Турійського району за-
працювала сучасна міні-пекар-
ня. Попри малий відрізок часу, 
продукція підприємства вже 
встигла завоювати прихильність 
турійчан. А випікають смаколи-
ки усього дев’ятеро пекарів, які, 
крім професійного підходу до 
справи, роблять це з любов’ю 
та шаною до хліба. За процесом 
приготування тіста, формуван-
ням хлібин і булочок мали наго-
ду поспостерігати і «Відомості».

Гостинно зустріла журналіс-
тів директор пекарні «Хлібний 
край» Ніна Матвіюк. 

cтор. 6

«Волинь зустрічає чемпіонат 
Євро-2012» — під такою назвою 
в обласному центрі відкрили ви-
ставку. Колекціонери та народні 
майстри презентували дрібнич-
ки, пов’язані з футболом. 

Традиційно відкриття яко-
гось дійства розпочинається з 
перерізання стрічки. Та фут-
больну виставку вирішили від-
крити по-новому, відійшовши 
від традицій, тому все розпоча-
лось із пробиття м’ячем по во-
ротах.

Далі для присутніх виступив 
хореографічний ансамбль із тан-
цем, присвяченим майбутньому 
чемпіонату Євро-2012.

cтор. 7

В аптеках не 
відпускатимуть ліки 
дітям

Ти маєш знати більше!

cтор. 3

Українські заробітчани можуть 
зробити в Італії кар’єру

Новенькі швидкісні 
потяги вже ламаються в 
дорозі

Турійський хліб 
підкорює ринок якістю

Уряд визначився з 
податком на багатство

Верховна Рада 
прийняла в першому 
читанні законопроект 
про мови

cтор. 2

Столичні ресторани 
почали накручувати 
ціни під Євро-2012

cтор. 3

Волинські шахти 
отримали додаткове 
фінансування

cтор. 3

Антимонопольний 
оштрафував 
виробника майонезів

cтор. 3

У луцькому кафе 
отруїлося восьмеро 
людей

cтор. 6

«Волинь» 
поповнилася 
футболістами

cтор. 7

Із майже півсотні фермерських 
господарств, які діють на території 
Турійського району, лише три мають 
сучасні модернізовані доїльні зали. 
Серед них — одне з потужних гос-
подарств «Перлина Турії», що у селі 
Селець. Заснували його п’ять років 
тому, й уже сьогодні воно має непо-

гані показники у виробництві молока 
та племінній справі. Під час виїзного 
засідання Координаційної ради деле-
гація на чолі з головою облради Воло-
димиром Войтовичем відвідала госпо-
дарство й укотре переконалася: успіх 
там, де мудрий керівник.

cтор. 4

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 2

Доярка господарства «Перлина Турії» заробляє 
240 гривень на день 

cтор. 14

У селі Самари Ратнівського 
району буде лікарня. Таке рішен-
ня прийняв голова Волинської 
облдержадміністрації Борис 
Клімчук. Він передусім зустрів-
ся з мешканцями Самарівської 
територіальної громади, які ви-
словлювали занепокоєння щодо 
реорганізації місцевої лікарні, 
яка планувалася в рамках опти-
мізації інфраструктури надання 
медичних послуг волинянам.

cтор. 5

Надія МЕЙХЕР: Жінка робить помилку, коли вмовляє себе жити з кимось, аби не самій

Дешеві ліки будуть 
не скоро

Все частіше у Луцьку спа-
лахують так звані «будівельні» 
скандали. В їх основі — бажання 
забудовників спорудити бага-
топоверхівку в тому чи іншому 
дворі. В результаті зникають ди-
тячі майданчики...  

cтор. 3

Літо — це не тільки пора відпо-
чинку. Чимало хлопчиків і дівчаток, 
користуючись довготривалими ка-
нікулами, намагаються підзаробити 
якусь копійчину. Добре, якщо ця пра-

ця легальна і відповідає віку. На жаль, 
трапляються факти, коли дитячий 
труд не по-дорослому експлуатують 
солідні дяді й тьоті. 

cтор. 4

У Луцьку пошили 
«футбольну» весільну 
сукню

Ангіна небезпечна 
своїми ускладненнями

У центрі Луцька 
будівництво ведуть 
з порушеннями

№ 23 (611) 7 - 13 червня 2012 року

Ти маєш знати більше!
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«Рожищенська Мальованка» закінчилася 
салютом під дощем

cтор. 5

У Самарах на Ратнівщині 
таки буде лікарня

В Україні збираються впро-
вадити європейську практику 
часткової компенсації вартості 
ліків, а також ввести референт-
ні ціни, які нібито дадуть змо-
гу знизити вартість ліків для 
населення майже наполовину. 
Кабмін видав відповідну поста-
нову «Про реалізацію пілотного 
проекту щодо запровадження 
державного регулювання цін на 
лікарські засоби для лікування 
осіб із гіпертонічною хворобою». 
Там визначено дату впроваджен-
ня цього проекту — 1 червня 
2012 року.  

cтор. 5

Дитяча праця не може бути об’єктом наживи

Попри спекотну погоду, ангі-
на влітку — явище дуже пошире-
не. Здавалось би, саме влітку са-
мопочуття має бути на всі 100%, 
адже цьому сприяють і погода, 
і вітаміни. Про причини ангіни 
«Відомості» спілкувались із ліка-
рем-ординатором інфекційного 
відділення Волинської обласної 
інфекційної лікарні Людмилою 
Зубко.

cтор. 12

Італія є однією з країн, куди най-
частіше українці їдуть на заробітки. 
Про те, як вони там живуть і якою 
ціною їм даються кровно зароблені 
гроші саме у Південній Італії, роз-

повів представник Генерального 
консульства України в Неаполі Олег 
Дорош. Можливість поспілкуватися 
з ним у режимі онлайн надала Во-
линська обласна служба зайнятості. 

— Офіційно тут, у Неаполі, укра-
їнських заробітчан 30 тисяч чоловік, 
а нелегальних близько 100 тисяч, — 
розпочав із узагальнень пан Дорош.  

cтор. 7

Шановні читачі!Шановні читачі!
Продовжується Продовжується 
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