
Щороку 6 червня україн-
ські журналісти відзначають 
своє професійне свято. Цей 
день є доброю нагодою не 
лише обговорити роль преси 

у житті сучасного суспіль-
ства, але й зазирнути в істо-
рію цього цікавого та вагомо-
го суспільного явища. 

cтор. 6

У світі близько 500 мільйонів 
пар планує вагітність. Нині до-
ходить ця тенденція і до України. 
Адже молоді подружжя почина-
ють розуміти: щоб народити ба-
жану здорову дитину, потрібно 
підійти до цього усвідомлено та 
підготуватися. Під час кругло-
го столу, присвяченого Тижню 
сім’ї, обговорили проблеми при 
плануванні  вагітності. 

cтор. 12

Вартість послуг нотаріусів 
зрівняють у всіх регіонах  

Ти маєш знати більше!

cтор. 6cтор. 7-9

Волинські виші — 
у рейтингу найкращих 
в Україні

Де студенти можуть 
підзаробити влітку 

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 14Жанні Фріске дуже сподобалася роль матері, і повертатися на сцену вона не планує

«Без рішучих кроків у роз-
витку альтернативної енерге-
тики неможливо повноцінно 
забезпечити екологічну безпеку 
держави з її унікальною та над-
звичайно багатою природою», 
— наголосив Віктор Янукович 
напередодні Всесвітнього дня за-
хисту навколишнього середови-
ща. Тому уряд спонукає заоща-
джувати енергетичні ресурси. 

cтор. 2
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cтор. 3

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Кладовище у Кульчині 
межує з людськими 
городами 

Невеличке ківерцівське село 
Кульчин прославилося на цілу 
Україну через скандал із кла-
довищем. Звістка про те, що 
покійників почали хоронити 
прямісінько на людських прива-
тизованих городах, сколихнула 
не лише місцеву пресу і телеба-
чення. 

cтор. 5

Санепідеміологи 
відмовляються назвати 
безпечні для купання 
місця

За «здачу» 
спиртогорілчаного 
комбінату 
відповідальності ніхто 
не поніс

Хоча нині погода і не тішить 
сонячними днями, синоптики 
обіцяють дуже спекотне літо. 
Тому логічно, що тисячі волинян 
шукатимуть прохолоду в місце-
вих водоймах. Які ж із них готові 
приймати відпочивальників, ді-
знавалися «Відомості». На Во-
лині виділили 52 місця масового 
відпочинку на воді. 

cтор. 13

Планування вагітності 
варто розпочати з 
покращення здоров’я 
батьків 

Для когось літо — період від-
пусток і відпочинку, а для когось 
— хороша пора для підробітку. Осо-
бливо це стосується студентів. Треба 

сказати, що останніми роками вибір 
«літніх» професій досить різнома-
нітний. Це й офіціанти у кафе, і во-
жаті у таборах, і продавці сезонної 

продукції. «Відомості» вирішили 
з’ясувати, де молодь може підзаро-
бити гроші влітку. 

cтор. 7

Перша друкована газета Волині — 
«Волинські губернські відомості»

Майже два місяці тому луць-
ким даішникам представили 
нового керівника. 31-річний 
Владислав Іщенко приїхав на 
Волинь зі столиці, тому каже, що 
відразу відчув різницю...  

cтор. 4

Луцький міськрайонний суд 
цими днями ухвалив рішення за-
крити кримінальне проваджен-
ня відносно екс-директора Дер-
жавного підприємства «Луцький 
спиртогорілчаний комбінат» і 
звільнити його від кримінальної 
відповідальності через закінчен-
ня терміну давності. 

cтор. 3

Начальник луцького ВДАІ 
Владислав ІЩЕНКО: 

Волинь активно 
впроваджує 
енергозберігаючі 
технології

Німці купують найбільший 
цукровий завод в Україні 

cтор. 2

Під Києвом вантажівки 
зважують непомітно для водія

cтор. 2

Австрійці збудують 
сміттєпереробний завод під 
Луцьком

cтор. 3

Семеро дітей-сиріт тепер 
матимуть власне житло у Луцьку

cтор. 4

Кримські готелі підвищили ціни 
на 15–30% 

cтор. 6

Рожищенський сирзавод віддав 
2,1 мільйона боргів за молоко

cтор. 6

В Україні заборонили 
експлуатувати кожен п’ятий 
атракціон 

cтор. 6

На Волині почали вакцинувати 
диких тварин від сказу 

cтор. 6

Лучан охоронятимуть 
велопатрулі  

cтор. 13
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У Луцьку побільшало 
аварій, в яких 
травмуються діти


