
8 червня у Ковелі, в будинку 
на вулиці Володимирській, 97, об-
валився бетонний навіс над од-
ним із під’їздів багатоповерхівки. 
На щастя, ніхто з мешканців не 
постраждав. Бетонна плита на де-
який час заблокувала вхід і вихід 

із будівлі. Наслідки обвалу опе-
ративно ліквідували рятувальни-
ки та працівники комунальних 
служб. Доки вони працювали, ті з 
мешканців, хто не встиг сховатися 
від стихії, залишалися на вулиці. 

cтор. 4

На Західній Україні очікується 
нова хвиля підтоплень. Найперше 
це стосується Закарпаття, куди, за 
прогнозами еменесників, «велика 
вода» має дістатися в першій дека-
ді липня. Через підйом води у річці 
Дністер можливе затоплення за-
плав, сільськогосподарських угідь, 
окремих прирічкових населених 
пунктів і господарських об’єктів. 
Розливатися почав і Дунай. 

cтор. 3

У Ковелі обвалився бетонний навіс 
над під’їздом 

Лучани, які проживають на не-
парній стороні вулиці Героїв УПА, 
схвильовані проблемою руйнуван-
ня берегової частини річки Стир, 
що поряд із їхніми будинками. У 
своєму зверненні до депутата об-
ласної ради Олександра Пирожика 
вони розповіли, що особливо го-
стро ця проблема постала навесні 
цього року. 

cтор. 5

Податок на нерухомість 
платитиме понад 
5,5 тисячі волинян

Ти маєш знати більше!

cтор. 5cтор. 7-9

На Волині ретельно 
стежать за харчуванням 
дітей у таборах

Рік навчання в українських вузах 
обійдеться від 3,5 до 30 тисяч гривень 

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 14Костянтин Меладзе почав пошуки нового складу «ВІА Гри»

Громадяни України, які по-
страждали від аварії на ЧАЕС та 
належать до третьої та четвертої 
категорій, матимуть можливість 
отримати санаторно-курортні 
путівки за пільговими цінами. 
Про це повідомили в прес-
службі Міністерства соціальної 
політики України з посиланням 
на слова міністра Наталії Коро-
левської. 

cтор. 2
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Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 4

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Збитки від зсуву ґрунту на Вишкові 
можуть сягнути 27 мільйонів 

Прокурор Володимир 
ЗАПЛОТИНСЬКИЙ: 

Верховна Рада прийняла па-
кет із чотирьох антикорупцій-
них законів, які були необхідні 
для виконання плану дій із візо-
вої лібералізації з Євросоюзом. 
За ці закони і опозиція, і біль-
шість голосували спільно. Які 
саме зміни були прийняті, дізна-
валися «Відомості». 

cтор. 4

Як волинські митники 
хабарі беруть 

Сорочка, вишита 
вручну, оберігає 
й притягує любов 

У листопаді 2011 року укра-
їнські ЗМІ облетіла сенсацій-
на новина: на митному посту 
«Луцьк» Ягодинської митниці ді-
яла вертикально побудована ко-
рупційна схема — щодня керів-
ники й інспектори одержували 
в середньому від 20 до 30 тисяч 
гривень. 

cтор. 7

Всі вже давно звикли, що вища 
освіта в Україні коштує чималих 
грошей, звісно, якщо не вступити на 
бюджет. Перш ніж подавати доку-
менти до якогось із ВНЗ, батьки ще 

двічі подумають, чи по зубах їм таке 
фінансове навантаження. «Відомос-
ті» взялися проаналізувати вартість 
навчання в найпопулярніших укра-
їнських ВНЗ. Звісно, не обійшли 

увагою й волинські університети. 
Розпочнемо з переможців рейтингу 
вищих навчальних закладів «Ком-
пас-2013». 

cтор. 3

Повінь із Європи не дістанеться до Волині 

Днями депутати Волиньради 
та журналісти побували у ліс-
ництвах і мисливських угіддях 
Ківерцівського та Маневицького 
районів. Така «екскурсія» про-
лила світло на багато непорозу-
мінь, які виникали серед облас-
них обранців під час прийняття 
рішень щодо передачі мислив-
ських угідь у користування. 

cтор. 6

Вишиті сорочки, блузи, сук-
ні — такий одяг нині дуже по-
пулярний. Його вже вдягають не 
тільки на свята, скажімо, у День 
Незалежності, а й на весілля, 
ювілеї і просто на роботу. Чому 
тепер кожен хоче мати у своєму 
гардеробі вишиванку? Зазвичай 
таке бажання пояснюють новою 
модною тенденцією. 

cтор. 13

Мисливські угіддя 
прибутку не приносять, 
але віддавати їх 
користувачі не 
поспішають 

Чорнобильців третьої 
та четвертої категорій 
оздоровлюватимуть за 
пільговими путівками 

Тимошенко восени можуть 
вивезти з України 

cтор. 2

СБУ «взяла» 
міжрегіональну групу 
торговців зброєю 

cтор. 2

В Україні заборонили 
продаж «Фуросеміду» та 
«Комбіспазму» 

cтор. 4

Більше 250 абітурієнтів 
відсторонили від ЗНО 
через мобільні телефони 

cтор. 5

Будівництво 10-ї шахти у 
Нововолинську обійдеться 
у понад два мільярди 

cтор. 5

До 70-річчя Волинської 
трагедії відкриють два 
пам’ятники невинно 
убієнним 

cтор. 5

Луцька мерія позичить 
гроші на зарплати 
бюджетникам 

cтор. 6

Шановні Шановні 
читачі!читачі!

Продовжується Продовжується 

передплата  на передплата  на 

газету «Відомості» газету «Відомості» 

на друге півріччя на друге півріччя 
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300 гривень — це 
вже корупція, яка 
тягне кримінальну 
відповідальність 


