
Щоразу, відвідуючи Луцький 
зоопарк і бачачи безлад на терито-
рії, подумки промовляєш: аби хоч 
із тварин не знущались і не довели 
до ситуації, яка склалась у Київ-
ському зоопарку, де звірі гинуть 
невідомо від чого. І ось нещодавно 
всю країну сколихнув відеосюжет 
про те, як кількамісячне ведмежа 
нелюдським способом забирали 
з луцького звіринцю. Саме це й 
слугувало приводом для того, щоб 
детальніше вивчити, як живеться 
тваринам у нашому зоопарку і які 
ще операції з продажу й обміну 

звірів влаштовує його директор 
Володимир Гончаров.

cтор. 11

Як розповів газеті «Відо-
мості» заступник начальника 
Державної екологічної інспекції 
у Волинській області Олександр 
Ткачук, минулого тижня за но-
мером гарячої лінії зателефо-
нували рибалки з Ковеля. Вони 
повідомили, що у річці Турії по-
близу міста пливе мертва риба. 
Працівники екоінспекції залу-
чили спеціалістів ветеринарної 
служби та рибінспекції, щоб під-
рахувати збитки. Та коли приїха-
ли на місце, то масово загиблої 
риби не виявили.

cтор. 2

Жителі волинського прикор-
доння — Ратнівського, Любешів-
ського, Шацького районів — часті 
гості у Бресті. Хто на роботу до 
сусідів їздить, хто — купувати не-
дорогі молочні продукти, виготов-
лені по ГОСТу, на вихідні — до ро-
дичів чи на екскурсію у Брестську 
фортецю. А то й випадково забрі-
дають у ліси іншої держави збирачі 
ягід чи грибники. Хоч як близько 
Білорусь, та все ж — закордон...

cтор. 13

Збільшено штрафи за 
порушення правил руху 
через залізничні переїзди

Ти маєш знати більше!

cтор. 4

Відпочинок на Світязі: 
елітні будинки та занедбані пляжі

За Інтернет і кабельне ТБ 
доведеться платити більше

Через аномальну спеку 
у річках Волині гине 
риба

Опалювальний сезон 
у Луцьку може не 
розпочатися вчасно

Занедбані старовинні 
будинки в Білорусі 
продають за 100 гривень

cтор. 2

Путін планує давати 
російське громадянство 
тим, хто народився в СРСР

cтор. 2

Побив жінку за те, що 
посигналила

cтор. 4

На ремонті відділення 
Пенсійного фонду 
«відмили» 70 тисяч 
гривень

cтор. 5

Побудувати будинок стало 
значно дорожче

cтор. 5

Любителів похлюпатися 
у заборонених водоймах 
підстерігає «сверблячка 
купальника»

cтор. 12

«Волинь» представила 
нових гравців і форму

cтор. 13

У червні батьківщина схід-
них єдиноборств — Японія — 
приймала четвертий чемпіонат 
світу з кіокушин карате. У міс-
ті Ісесакі чоловіки змагались в 
абсолютній категорії, а жінки 
— за ваговими категоріями. Як 
і футбольні першості світу та 
Європи, чемпіонат із кіокушин 
проводиться раз у чотири роки. 
У збірній команді Української 
федерації «Кіокушинкай карате» 
була 19-річна ківерчанка Ольга 
Лещук. Із Японії Оля повезла до-
дому бронзову медаль. 

cтор. 13

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 6

19-річна волинянка 
стала призеркою 
чемпіонату світу з 
карате

cтор. 14

Затія може призвести до та-
кої ж трагедії, що сталася на Рів-
ненській і наслідки якої ще довго 
відгукуватимуться лучанам.

Коли у друк вийшла стаття 
під назвою «Голова ОСББ отри-
мала в «подарунок» багатопо-
верхівку» (№25 (613) від 21-27 
червня 2012 р.), до редакції за-
телефонувала лучанка з прохан-
ням допомогти вирішити про-
блему в будинку, що на вулиці 
Захарова, 12. З’ясувалося, що го-
ловою ОСББ у ньому є та ж сама 
«розпорядниця» помешканнями 
Людмила Гладун, про яку йшло-
ся у згаданому матеріалі. За сло-
вами Зої Карпюк, жінки, що те-
лефонувала, у їхньому будинку 
хочуть добудувати балкони, й у 
неї є тривога, що це може спро-
вокувати обвал.

cтор. 3

Пономарьов нюхає фарбу від депресії і катається на байку

Як отримати 
пільговий кредит 
на житло?

З другого липня абітурієнти 
розпочали здавати документи 
у вищі навчальні заклади. На 
Волині найбільшими і найпопу-
лярнішими є два університети 
— Східноєвропейський націо-
нальний університет імені Лесі 
Українки та Луцький національ-
ний технічний університет.  

cтор. 6

Журналісти відвідали білоруських колег у 
Бресті

В обласній лікарні 
боротимуться з 
ожирінням

Волинські абітурієнти 
віддають перевагу 
професіям юриста й 
економіста

№ 28 (616) 12 - 18 липня 2012 року

Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 3 грн.

h
t

h
t

h
t

h
ttt

ptptp
//:/:/:/
///v/v/v

didididid
o

m
o

m
o

m
o

s
o

s
o

st
itititi

u-uu
aaa

.c
ococo

mmm

Передплатний індекс - 21769 № 28 (616) 12 - 18 липня 2012 року

h
tt

p
:/

/v
id

o
m

o
st

i-
u

a
.c

o
m

Луцькому зоопарку не вистачає руки 
господаря

cтор. 3

Проти волі мешканців 
хочуть добудувати 
балкони

Волинське регіональне 
управління Державного фонду 
сприяння молодіжному житло-
вому будівництву надало інфор-
мацію про банки та забудовни-
ків, які беруть участь у програмі 
здешевлення вартості іпотечних 
кредитів. Відповідно до Поста-
нови Кабінету Міністрів №343 
від 25.04.2012 р., для підписання 
договору часткової компенсації 
процентів сім’я повинна надати 
усі необхідні документи.

cтор. 4

Вже більше десятка років хі-
рурги обласної клінічної лікарні 
впроваджують сучасні методи 
проведення операцій. Одним із 
них є лапароскопія. Її головною 
перевагою над звичайним хірур-
гічним втручанням є те, що опе-
рують через незначні розрізи на 
тілі пацієнта...

cтор. 12

Для багатьох волинян літо — не 
літо, якщо бодай раз не побувати на 
Світязі. Хтось вибирається на во-
линську перлину на всю відпустку, 
а комусь достатньо і вихідних. Умо-

вами та вартістю проживання на 
Світязі цьогоріч цікавилися «Відо-
мості».

Починаємо мандрівку з пансіо-
нату «Шацькі озера». Вибір житла 

тут — на будь-який гаманець. Так, 
літні будиночки, збудовані ще в да-
лекі радянські часи, обійдуться у 60 
гривень із особи за добу. 

cтор. 7

Шановні читачі!Шановні читачі!
Продовжується Продовжується 
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