
За інформацією Волинсько-
го обласного управління водних 
ресурсів, на території Волині є 
137 річок, 867 ставків, 268 озер і 
дев’ять водосховищ. Здавалося 
б, місць для того, щоб порибали-
ти і покупатися, всім охочим має 
вистачити. Та, на жаль, щороку 
майже в кожному районі якась із 
водойм усе більше замулюється, 
заростає і стає непридатною для 
відпочинку. До того ж цього року 
через аномальну спеку в річках 
почала гинути риба. Чому так від-
бувається, хто у цьому винен і як 

зберегти водні багатства нашої си-
ньоокої Волині, дізнавалися «Відо-
мості». 

cтор. 5

Цьогорічний урожай зерно-
вих в Україні буде майже удвічі 
меншим, аніж минулого року, 
стверджують в Асоціації «Укра-
їнський клуб аграрного бізнесу». 
Від посухи зернові культури не 
врятувало навіть пересівання. 
Одначе, поки південні регіо-
ни рахують збитки, волинські 
аграрії кажуть, що будуть «у 
плюсах», адже планують зібрати 
близько 790 тисяч тонн зерна і 
за гарних погодних умов уже до 
кінця липня завершити жнива. 
Як проходить жнивна кампанія 
на Волині, з’ясовували «Відо-
мості».

cтор. 4

Білоруський Брест із 2000-х 
років почав активно забудовува-
тись житловими мікрорайонами. 
Пісок для будівництва брали не-
подалік від річки Муховець, яка 
розділила місто на дві частини — 
стару й сучасну. Сипучого матері-
алу взяли багато, тож утворився 
чималий кар’єр. Щоб не залишати 
у центрі міста зяючу діру, було ви-
рішено влаштувати тут веслуваль-
ний канал і спортивну базу.

cтор. 5

В Україні погіршується 
якість питної води

Ти маєш знати більше!

cтор. 4

Медична реформа змусить лучан 
тижнями стояти в чергах на 
прийом до лікаря 

На Волині розпочалась 
операція «Автобус»

Врожай зернових на 
Волині збитковим не 
буде

На українцях за 
копійки випробовують 
фармпрепарати

Янукович не виключає 
Митного союзу

cтор. 2

Зарплати військових 
виростуть утричі

cтор. 3

Віднині кадровим 
агентствам «кришка»

cтор. 4

У Рожищенському районі 
затримали педофіла-
ґвалтівника

cтор. 5

Чиновниця погодилася 
зняти арешт із квартири за 
1500 доларів

cтор. 7

У магазині «Вопак» 
продавали цвілий хліб 
власного виробництва

cтор. 7

У київському музеї 
оселиться жива Спляча 
Красуня

cтор. 3

За кредитом – на пошту! 
Шановні лучани!
Без довідки про доходи можна 
оформити споживчий кредит 
до 15 000 гривень. Пенсіоне-
рам — пільги за користування 
кредитом. 
Завітайте у відділення зв’язку 
Луцьк-25 за адресою: вул. 
Кривий Вал, 19, м. Луцьк — і ви-
рішіть свої фінансові проблеми.

Волинська дирекція 
УДППЗ «Укрпошта»

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Передплатний індекс - 21769

cтор. 3

cтор. 14

Нещодавно Луцький місь-
крайонний суд засудив пра-
цівника Державної виконавчої 
служби Андрія С. до п’яти років 
позбавлення волі за отримання 
хабара. Сума, на перший погляд, 
є смішною — всього 500 доларів, 
узявши які, держслужбовець по-
жертвував і роботою, і родиною. 
Як усе відбувалося, «Відомості» 
з’ясовували в матеріалах кримі-
нальної справи.

cтор. 7

Єфросиніна не рахує чоловікові гроші та не думає про конкурентів

Будинок на Рівненській, 
109 визнано аварійним

За два останні роки до бю-
джету Луцька не надійшло жод-
ної копійки збору за місця пар-
кування транспортних засобів. 
Про це повідомив заступник 
міського голови Василь Бай-
цим. Він зауважив, що й сам за-
вжди сплачує за стоянку авто, й 
усі його знайомі систематично 
розраховуються за паркування. 
Куди ж ідуть ці гроші?

cтор. 11

У Луцькому зоопарку фактів 
незаконного продажу тварин, як 
про те повідомляли представни-
ки міжнародної організації «Чо-
тири лапи», не виявлено. Про це 
під час прес-конференції заявив 
прокурор області Андрій Пара-
ка.

cтор. 4Білоруси за два роки збудували 
найкращий гребний канал у Європі

Як уникнути кишкових 
інфекцій на відпочинку

Лучани платять за 
паркування невідомо 
кому

№ 29 (617) 19 - 25 липня 2012 року

Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Передплатний індекс - 21769 № 29 (617) 19 - 25 липня 2012 року
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Ставків-озер багато — купатися ніде

cтор. 13

За хабар у $500 
держвиконавець сів до 
в’язниці на п’ять років

Про це повідомив під час 
прес-конференції прокурор об-
ласті Андрій Парака. Він наголо-
сив, що прокуратура порушила 
справу в день руйнації будинку. 
Створено слідчо-оперативну 
групу з розслідування злочину.

cтор. 3

У Луцькому зоопарку з 
тваринами поводяться 
жорстоко

Кишкові інфекції медики на-
зивають сезонним захворюван-
ням, пік якого припадає саме на 
літній період. Причин декілька. 
По-перше, ми споживаємо біль-
ше свіжих овочів і фруктів, які 
не завжди ретельно вимиті. По-
друге, продукти, особливо м’ясо, 
риба та молоко, в спеку псують-
ся набагато швидше, хоча зовні 
можуть виглядати цілком при-
датними для споживання. Ста-
тистика свідчить, що часто киш-
ковими розладами страждають 
ті, хто перебуває на відпочинку 
біля моря чи озера. 

cтор. 12

Нещодавно виконком Луцької 
міської ради затвердив схему рефор-
мування первинного рівня надан-
ня медичної допомоги на 2012 рік у 
місті Луцьку. «Відомості» вирішили 
поцікавитися, що воно означатиме 

для лучан. 
Начальник управління охорони 

здоров’я Луцької міської ради Федір 
Кошель розповів, що реформувати 
медицину в Луцьку почали декілька 
років тому. 

Сьогодні ж мережа лікувальних 
закладів готується до страхової ме-
дицини, яку, згідно з Програмою 
економічних реформ, мають впро-
вадити до кінця 2014 року. 

cтор. 3

Водні плеса Волині заростають і замулюються. 


