
Зайве казати, що капітальне 
будівництво є стратегічною для 
держави галуззю, оскільки саме 
воно створює велику кількість ро-
бочих місць і споживає продукцію 
багатьох галузей народного госпо-
дарства.  

cтор. 7

Попри те, що ситуація з доро-
гами критична, міста і райони не 
поспішають використовувати ко-
шти на їх ремонт. Таку заяву зро-
бив днями начальник обласного 
управління промисловості Леонід 
Кирильчук. За його словами, ще 
жодної копійки не освоїли Луць-
кий і Рожищенський райони. 

cтор. 3

З розвитком будівельної галузі можна 
реально здолати кризу в економіці Все, що ми їмо, проходить 

через печінку, адже вона вико-
нує роль такого собі захисного 
фільтра організму. Саме тому 
кожен з’їдений нами продукт 
впливає на стан цього органа, 
подекуди викликаючи різні не-
дуги. Однією з найпоширеніших 
із них є жирова хвороба печінки, 
що виникає внаслідок ожиріння 
її клітин. 

cтор. 12

Кавуни та дині цьогоріч по-
чали радувати око на прилавках 
раніше, ніж зазвичай. Однак по-
купцям аномальна поява баштан-
них не надто сподобалась. Люди з 

подивом минали їх, бо ж купувати 
боялися. Доводилося чути, мов-
ляв, кавунів достатньо, але їсти їх 
не можна — надто вони «хімічні». 

cтор. 5

Підприємців 
перевірятиме ще один 
орган контролю

Ти маєш знати більше!

cтор. 5cтор. 7-9

Адвокати безплатно 
допомагатимуть 
малозабезпеченим 
громадянам

Діти обирають вузи за кордоном, 
бо там дешевше і є перспектива 
працевлаштування 

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 14Сергій Свєтлаков удруге одружився і став батьком

Мешканці вулиць Малооме-
лянівської, Сєченова, Лисенка 
та прилеглих дев’яти провулків 
другий десяток літ живуть без 
каналізації. Кажуть, що коли у 
90-х міська влада роздавала зем-
лю під забудову, то передбачали-
ся всі мережі — і вуличне освіт-
лення, і каналізація. 

cтор. 4
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cтор. 6

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Кавуни з луцьких ринків і магазинів їсти 
безпечно 

Не встигли вщухнути заво-
рушення у Врадіївці, як країну 
сколихнув новий штурм міліції 
— тепер у столиці. Ці події наво-
дять на думку, що й у Врадіївці, й 
біля стін Святошинського РВВС 
народний протест зовсім не був 
спонтанним. 

cтор. 6

Влітку треба ретельніше 
вибирати заклади, де 
поїсти 

Володимир-Волинський 
відсвяткував День 
міста і 1025-у річницю 
Хрещення Русі 

Харчові отруєння характерні 
для літа. «Відомості» на сторін-
ках газети й інтернет-видання 
(vidomosti-ua.com) уже повідо-
мляли читачів про отруєння до-
рослих і дітей у піцерії в Чер-
касах, про студентів із Канева, 
які після відвідування місцевої 
їдальні потрапили у лікарню, та 
інші випадки. 

cтор. 5

Збалансоване 
харчування — 
найкращі ліки для 
печінки 

На Волині стає популярним здо-
буття вищої освіти за кордоном. Які 
вузи та в яких країнах мають попит 

серед наших випускників? Що по-
трібно для того, щоб вступити до 
закордонного вишу? В чому плюси 

та мінуси такої освіти, з’ясовували 
«Відомості». 

cтор. 13

До великих ям на дорогах луцьким 
комунальникам немає діла На Південному узбережжі 

Криму, на мисі Айя поблизу Се-
вастополя, почалося масштабне 
будівництво вілли для Прези-
дента Віктора Януковича та його 
оточення, пише «Українська 
правда». У розслідуванні Тетя-
ни Чорновіл та Ігоря Луценка 
йдеться, що маєток унікальний, 
адже шосе з Ялти на Севасто-
поль у цьому місці починає об-
ходити мис і заглиблюється в 
суходіл. 

cтор. 11

Історично так склалося, що 
день святкування 1025-ліття 
Хрещення Київської Русі та від-
значення 1025-ї річниці з часу 
першої писемної згадки про міс-
то Володимир-Волинський збі-
гаються у даті. І є в тому певна 
символіка.  

cтор. 14

Для Президента 
у Криму будують нове 
«Межигір’я» 

Будинки лучан 
на Малоомелянівському 
масиві щороку затоплює 
все більше 

Від вівторка рішення 
Євросуду щодо Тимошенко 
стало «остаточним» 

cтор. 2

У США група російсько-
українських хакерів 
здійснила «аферу століття» 

cтор. 2

У Криму — небувалий 
врожай персиків 

cтор. 5

Покалічених із 
України примушували 
жебракувати за кордоном 

cтор. 5

У Ратнівському районі 
повісився міліціонер 

cтор. 6

За смерть волинського 
гірника покарали 21 особу 

cтор. 6

У Запорізькій області 
8-річну дитину засипало 
горою піску 

cтор. 7

Севастопольський 
«робінзон» п’ять днів 
провів на безлюдному 
острові 

cтор. 13

Хто замовляє протести? 

Цьогоріч вода у підвалах 
сягнула рекордної двоме-
трової позначки 

Народні «бунти» розгорта-
ються за наперед обумовле-
ним сценарієм 

Принаймні про це свідчать результати досліджень 


