
У мальовничому селищі Дуби-
ще, що у Рожищенському районі, 
відгримів щорічний фестиваль 
зеленого туризму «Мальованка». 
Уже вшосте комплекс відпочинку 
з однойменною назвою збирає во-

линян, щоб розворушити конкур-
сами та змаганнями, подивувати 
роботами народних умільців та 
розважити концертами й диско-
текою.

cтор. 13

Позаминулого тижня на при-
йом до голови Луцької міської 
ради Миколи Романюка завітали 
жителі мікрорайону Вересневе. 
Крім питань спорудження каналі-
зації, підтоплення будинків, меш-
канців турбує їх «вічна» проблема 
— сморід, що розповсюджується 
від Гнідавського цукрового заводу.

cтор. 7

На «Мальованку» приїхав Дзідзьо на 
чорному кадилаку

Наркоманія — це хвороба, 
що виникає у разі систематично-
го вживання наркотиків і харак-
теризується непереборним по-
тягом до наркотичних речовин. 
У малих дозах вони викликають 
ейфорію, у великих — оглушен-
ня, наркотичний сон, потребу у 
збільшенні дози. 

cтор. 12

В останню неділю червня, на 
яку припадає День молоді, у Луць-
ку влаштували масове весілля. 
Точніше — парад наречених, який 
у місті відбувається втретє. Близь-
ко сорока красунь у білих сукнях 
і вбраннях кольору шампанського 
зібрались на Театральному майда-
ні, звідки рушили в напрямку цен-
трального парку.

cтор. 13

У Луцьку запрацював 
центр надання 
адміністративних послуг

Ти маєш знати більше!

cтор. 5cтор. 7-9

З невиплатою зарплати 
шахтарям розбереться 
прокуратура

На Світязі задіяні схеми 
незаконного заволодіння землею
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cтор. 14Котову оштрафували за відверті танці у Таїланді

Італія, Польща, Росія, а від-
недавна для трудових україн-
ських мігрантів цікавою стала 
й Білорусь. Зарплати тут, хоч і 
не рівня європейським чи на-
віть російським, але українців 
усе одно туди тягне. Експерти 
кажуть, що це справи в Україні 
настільки погані, що люди виму-
шені їхати на заробітки в непо-
пулярну раніше Білорусь. 

cтор. 3
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cтор. 4

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

День молоді у Луцьку присвятили красі

Боротьба з 
борщівником у Луцьку 
триває лише на папері

Борщівник — небезпечний 
для людей бур’ян, який з кожним 
роком розростається територією 
Луцька та області. Та найбільше 
тривожить те, що він заполонив 
пришкільні території і парки, 
де щодня бавляться сотні дітей. 
Луцькі екологи люб’язно надали 
детальний перелік вулиць, на 
яких розрісся борщівник, але от 
активних дій для його знищення, 
як з’ясувалося, чинити не збира-
ються. 

cтор. 6

Луцьке підприємство 
електротранспорту 
не може вибратися з 
боргової ями

Ніч у Луцькому замку 
заворожила вогнем 

Якщо минулий рік, за слова-
ми директора КП «Луцьке під-
приємство електротранспорту» 
(ЛПЕ) Івана Грицанчука, «вони 
прожили, то цей треба проіс-
нувати». Заборгованість із заро-
бітної плати продовжує зроста-
ти і на сьогодні сягає мільйона, 
збільшуються й інші борги. 

cтор. 4

95% наркоманів — 
молоді люди у віці 15-30 
років

16 гектарів землі біля самого 
Світязя свого часу були зайняті не-
законно. На це є відповідні рішення 
судів. Цими днями триває процес їх 

повернення у державну власність. 
Таку інформацію оприлюднив голо-
ва ОДА Борис Клімчук. «Відомості» 
вирішили розібратися, що то за зем-

ля і хто причетний до незаконних 
оборудок.

cтор. 2

На цукровому заводі гниє і смердить жом, 
бо його нікому збути 

Для багатьох дітей літні ка-
нікули асоціюються із відпо-
чинком в дитячих таборах. Осо-
бливо люблять це діло підлітки, 
адже що може бути кращим за 
відпочинок на свіжому повітрі, 
сотні нових знайомств і масу 
цікавих розваг. Потрапити в ди-
тинство вирішили й «Відомості», 
зазирнувши в  табір «Соняч-
ний», що у селі Гаразджа.

cтор. 5

Тисячі лучан протягом одні-
єї ночі потрапили до середньо-
вічного міста. Трапилося це під 
час арт-шоу «Ніч в Луцькому 
замку», що відбулося з 29 на 30 
червня. 

cтор. 14

Табір відпочинку 
«Сонячний» приваблює 
мальовничою природою 
та різноманітним 
дозвіллям

Як волинянам 
працюється в Білорусі

Українці платять за 
проїзд білоруськими 
автошляхами

cтор. 2

Правоохоронці по-
звірячому побили та 
згвалтували молоду жінку

cтор. 3

У Росії скасували 
банківську таємницю

cтор. 2

В Україні хочуть забрати 
рекламу з узбіч доріг

cтор. 4

МЗС просить 
співвітчизників не їздити 
до 11 країн

cтор. 5

На Волині обрали «Першу 
Леді» серед студенток

cтор. 7

Мисливець замість кабана 
вбив 25-річного хлопця

cтор. 6

Австрійська компанія 
утилізує сміття на Шацьких 
озерах

cтор. 6


