
Купальний сезон у розпалі, 
адже літня спека змушує во-
линян шукати прохолоди біля 
річок, озер, ставків. Чи безпеч-
но сьогодні купатися, хто і як 
слідкує за якістю води у місцях 
відпочинку, з’ясовували «Відо-
мості». 

cтор. 7

Небезпечні бур’яни 
поширюються Волинню

Ти маєш знати більше!

cтор. 6

На кордоні процвітає 
цигарковий бізнес

У лікарнях на пацієнтів 
будуть заводити 
електронне «досьє»

Після дощів купатися 
небезпечно

Розмови по стаціонарному 
телефону стануть 
дорожчими ще на 10%

Затримано 
судмедекспертів, 
які патрали трупи на 
«матеріал»

cтор. 2

Військовослужбовцям 
перерахують пенсії у три 
етапи

cтор. 4

Луцького псевдомінера 
затримали аж в Одесі

cтор. 5

Земельний банк 
кредитуватиме селян під 
8-9%

cтор. 5

Гості Євро витрачають 
більше 300 гривень у день 
на їжу

cтор. 11

Захищайтесь від 
агресивного сонця, 
щоб не захворіти на 
фотодерматит

cтор. 12

Від початку європейського 
чемпіонату футбольними пери-
петіями не цікавиться хіба ліни-
вий. Міста, яким не трапилася 
нагода приймати вболівальни-
ків, усе одно намагаються долу-
читися до творення історії Євро-
2012. 

cтор. 11

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Передплатний індекс - 21769

cтор. 4

Стадіон «Олімпійський» 
— це не на «Авангарді» 
насіння лускати

cтор. 14

Гарні букети, торти, фрук-
ти, лялька, скрипка, футбольне 
поле, фотоапарат — це ще не по-
вний перелік того, що лучанка 
Катерина Бай творить із цуке-
рок. Солодкі композиції запо-
лонили її життя понад два роки 
тому, і за цей час на рахунку 
майстрині — вже більше трьох-
сот неймовірних робіт на різний 
смак. А нещодавно юна лучанка 
представила свій творчий доро-
бок на персональній виставці.

cтор. 13

Сергій БЕЗРУКОВ: Для чоловіка будь-яка небезпека — це адреналін

Нова апаратура 
полегшить лікування 
онкохворих дітей

На Волині взялися віднов-
лювати бджільництво. За кожну 
бджолину сім’ю, яка утримуєть-
ся в господарстві, пасічник отри-
має по 15 гривень. Як розповів 
начальник обласного управління 
АПР Юрій Горбенко, працює в 
області 453 бджолярі... 

cтор. 6

Захисники мови 
штурмом брали обласну 
раду, а в депутатів 
зникли картки

Пасічники занепокоєні 
засиллям китайського 
меду

№ 26 (614) 28 червня - 4 липня 2012 року

Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 3

У руках лучанки 
оживають цукерки

Щороку дедалі більше хво-
рих на рак малят повністю оду-
жують. «Рак — це ще не вирок, 
— кажуть лікарі та додають: — 
Якщо є необхідне для лікування 
обладнання». Останнього в лі-
карнях не вистачає. Тоді на до-
помогу приходять благодійники. 
Так, днями онкогематологічний 
центр Волинського обласного 
дитячого територіального ме-
дичного об’єднання отримав 15 
інфузоматів. 

cтор. 5

Головною подією сесії Во-
линської обласної ради 21 черв-
ня стало обговорення мовного 
питання. День із самого ранку 
обіцяв бути напруженим. По-
перше, під стінами обласної ради 
ще до початку сесії зібрався на-
товп мітингувальників...

cтор. 3

У волинському прикордонні ци-
гарковий бізнес популярний давно. 
Оскільки роботи на селі практично 
немає, люди викручуються хто як 
може. І якщо так звані дрібні під-
приємці — «мурашки» — возять 

цигарки через кордон невеличкими 
партіями, то ті, хто вже освоївся у 
цьому бізнесі, створюють цілі мере-
жі та фірми з переміщення цигарок 
на той бік кордону. 

— Цигарковим бізнесом почала 

займатися після кризи 2008 року. 
Тоді втратила роботу, — розпові-
ла «Відомостям» мешканка Ковеля 
Валентина (прізвище зі зрозумілих 
причин не називаємо).

cтор. 4

Шановні читачі!Шановні читачі!
Продовжується Продовжується 

передплата  на газету передплата  на газету 
«Відомості» «Відомості» 

Передплатний індексПередплатний індекс    

2176921769

За кредитом - на пошту!
Шановні   лучани!

Без довідки про доходи  можна 
оформити споживчий кредит  
до 15000,0 грн. Пенсіонерам 
-  пільги    за користування  
кредитом. 
Завітайте у відділення зв’язку 
Луцьк-25 за адресою: вул. Кри-
вий Вал, 19, м. Луцьк і вирішить 
свої фінансові проблеми.

Волинська дирекція 
УДППЗ «Укрпошта»


