
Днями на Львівщині на повну 
потужність відгримів фестиваль 
«Захід». Протягом трьох днів із 
двох сцен не припиняла лунати 

музика, а відвідувачі фесту, не жа-
ліючи ніг і голосів, відривались під 
виступи більше 60 гуртів. 

cтор. 14

Кожного року тисячі відпочи-
вальників їдуть на Світязь. За кри-
шталево чисту воду, насичену срі-
блом, і навколишні ліси він припав 
до душі не тільки волинянам і 
жителям інших областей (часто 
тут можна зустріти львів’ян, киян, 
рівнян), а й туристам із Білорусі та 
Польщі. 

cтор. 6

На мегафестивалі «Захід» виступило 
більше 60 гуртів 

Вагітність для багатьох жі-
нок є довгоочікуваним і бажа-
ним станом, але коли вона не за-
планована, то часто обертається 
стресом і, що найгірше, — абор-
том. Тому важливим моментом 
у плануванні сім’ї є правиль-
ний вибір методів контрацеп-
ції. В перекладі з латини слово 
«контрацепція» означає «проти 
зачаття». На що варто звертати 
увагу, чим можна користуватись 
і яка ефективність різних проти-
заплідних засобів, ведемо мову 
з акушером-гінекологом Центру 
планування сім’ї Луцького клі-
нічного пологового будинку Ан-
желою Рибанович. 

cтор. 12

Аграрний сектор нашої країни 
в умовах економічної нестабільнос-
ті вкотре демонструє зростання на 
тлі інших галузей економіки. Про 
це заявив на урочистому відкритті 
XXV Міжнародної агропромисло-
вої виставки «Агро-2013» Прези-
дент України Віктор Янукович. 

cтор. 2

Бензин подорожчає 
у вересні-жовтні

Ти маєш знати більше!

cтор. 4cтор. 7-9

Ізраїль хоче 
обмінюватися з Україною 
робітниками

На Волині ковбаси виробляють удвічі 
більше, ніж м’яса. То що ж ми їмо? 

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Передплатний індекс - 21769

cтор. 14Шарапова вирішила змінити прізвище

Останніми роками серед 
мешканців Луцька стало мод-
ним переїжджати з шумного 
міста у затишне передмістя. Ще 
б пак! Чого лише варті свіже і не 
загазоване повітря та вироще-
на власними руками городина! 
Тому лучани все частіше прода-
ють свої квартири або ж обміню-
ють їх на будинки в прилеглих до 
обласного центру селах. Цікаво 
те, що після переїзду мало хто 
хоче повертатися, мовляв, біль-
ше у квартири в багатоповерхів-
ках — ні ногою. 

cтор. 5
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cтор. 2

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Україна є потужним гравцем на світовому 
аграрному ринку

Гучні імена українських мож-
новладців часто стають «шир-
мою» для аферистів і здирників. 
При цьому власники гучних 
імен часто самі не підозрюють 
про шахрайство під їхнім при-
криттям, пише «Фокус». Так, за-
хищаючись іменами міністрів, 
народних депутатів і високопо-
садовців, самозванці заробляють 
сотні тисяч доларів на уявному 
лобіюванні та перемогах на тен-
дерах держзакупівель. 

cтор. 11

Чоловік влаштував 
«голлівудські» розбірки 
з боржником знайомого

Нещодавно завершилася 
судова тяганина у справі вима-
гання грошей. Двом спритним 
лучанам протягом кількох на-
ступних років доведеться відпо-
відати за скоєний злочин. Що-
правда, одного з них, ініціатора, 
Феміда засудила на умовний тер-
мін, а другий, той, що вдався до 
реальних методів «вибивання», 
які показують у кіно, «мотатиме» 
строк цілих вісім років. Деталі 
чоловічих розбірок «Відомості» 
вивчали у матеріалах криміналь-
ної справи.

cтор. 4

Контрацептиви для 
кожного можна 
підібрати індивідуально 

Щоразу, потрапивши у ков-
басний відділ магазину та ринку, 
мимоволі замислюєшся: з чого ж 
роблять ці ковбаси? Особливо ті, 
які продають лише по 30 гривень 

за кілограм. Адже вартість м’яса 
вища як мінімум на відсотків 50%. 
У ковбасі в ідеалі мало б бути лише 
м’ясо (свинина, яловичина), сало та 
спеції. А яка начинка насправді? Це 

й вирішили з’ясувати «Відомості». 
Найперше ми звернулися до Держ-
ветслужби. 

cтор. 3

На Світязі не можуть упоратися зі сміттям 

Не кожен із нас може по-
хвалитися, що зустрічався з ві-
домими українцями, а 95-річна 
Анастасія Шлеян із Зимного до-
бре пам’ятає роки, коли служила 
у знаменитого земляка Арсена 
Річинського. Завдяки їй відкри-
лися невідомі сторінки життя 
лікаря, філософа, самовіддано-
го борця за віру і волю України. 
Для юної Насті Річинський був 
як рідний батько, бо не раз на-
зивав дочкою, любив її і бажав 
кращої долі. 

cтор. 7

Цих декоративних карлико-
вих курей іще називають бен-
тамками. А живуть вони у гос-
подарстві Галини Барщевської з 
Заріччя Володимир-Волинсько-
го району. 

cтор. 13

95-річна Анастасія ШЛЕЯН: 

Ціна сотки землі 
в престижних селах 
під Луцьком — у межах 
$1,5–4 тисяч 

Закритий російський 
кордон спричинить обвал 
цін на продукти в Україні

cтор. 3

З таксистів здиратимуть 
по 50 мінімальних зарплат 
за дозвіл на роботу 

cтор. 4

Родичі екс-ректора 
Мельника припускають, 
що він може бути у Франції

cтор. 2

Мільярди державних 
гривень на ліки осідають 
у кишенях медиків 

cтор. 3

У Ковелі серед білого дня 
пограбували три квартири

cтор. 4

Виборців у Луцьку, як 
завжди, дурили

cтор. 6

Луцька школа досі 
бореться з наслідками 
зливи 

cтор. 6

У командах нардепів 
працюють аферисти 

Кури-ліліпути для краси 
і користі

Власники відпочинкових закладів думають не про сервіс, а про 
заробітки 

Арсен Річинський був 
мені як батько 


