
Про які нововведення потрібно 
знати абітурієнтам та як не прога-
дати, віддавши сертифікат не туди? 
Про це дізнавалися «Відомості». 

У 2015 році є декілька змін, що 

стосуються правил вступу до вищих 
навчальних закладів. Зокрема, змі-
нено терміни подання документів. 
Минулого року їх приймали з 1 лип-
ня, проте це забагато часу. Цьогоріч 

у спеціалістів та магістрів вступна 
кампанія розпочинається з 6 липня, 
у бакалаврів — із 10 липня. 

cтор. 4

Невідомі в масках скоїли 
розбійний напад на знану 
в Нововолинську родину 
медиків cтор. 2 cтор. 3cтор. 9-11

У Рівному міліціонери 
затримали викладача-
хабарника

Ти маєш знати більше!
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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Випускники вузів 
отримають «папір» замість 
«пластику»

cтор. 3

Переказав шахраю майже 
130 тисяч гривень 

cтор. 5

Кличко об’єднується 
із Садовим 

cтор. 2

«Лісова пісня»: що 
ховається за закритими 
дверима санаторію. 
Частина друга 

cтор. 5

Після розмови по телефону 
позбулася 10 тисяч 

cтор. 8

Двоє офіцерів розвідки СБУ 
перейшли на бік ворога 

cтор. 2

Шацьк об’єднає навколо 
себе громаду району 

cтор. 8

Чи готові водойми 
Луцька приймати 
відпочивальників? 

cтор. 8

Безробітних у 
Луцьку залучають до 
громадських робіт із 
оформлення субсидій 

Адвокати у справі бійців 
51-ї бригади вірять 
у їхню перемогу 

Волочковій набили тату від негативу

Вступ до українських вишів 
цього року буде з перешкодами

Із Маріуполя 
повернулась остання 
група лісівників, які 
будували оборонні 
фортифікаційні споруди 

У неділю зранку відбулася Бо-
жественна літургія у Свято-Геор-
гіївському соборі. Богослужіння 
очолив Святійший Патріарх Київ-
ський і всієї Русі-України Філарет 

у співслужінні єпископів Київ-
ського патріархату і священиків 
із Рівненської, Волинської, Львів-
ської та інших областей. Святі отці 
закликали молитися за полеглих 
у боротьбі за незалежність Украї-
ни героїв та вірити у Бога. Опісля 
провели панахиду за упокій душ 
козаків, загиблих у бою під Бе-
рестечком, який відбувся у червні 
1651 року. Відразу після панахиди 
пройшли урочиста хода та покла-
дання квітів до пам’ятника героям 
Берестецької битви. Поклонитися 
полеглим прибули українські по-
літики. 

cтор. 12

Нові дослідження показують, 
що діти, яких годують груддю, ма-
ють нижчий ризик розвитку ди-
тячої лейкемії. Лейкемія є одною з 
перших причин смерті дітей і під-
літків. Учені давно підозрювали, 
що грудне вигодовування може 
мати захисний ефект проти раку 
крові, тому що материнське моло-
ко містить багато антитіл і речо-
вин, які зміцнюють імунітет. 

cтор. 14

Днями у Луцьку перебувала 
делегація представників Німець-
ко-українського форуму на чолі 
з координатором із економічних 
програм Алексом Родіоновим. 
У рамках поїздки відбулася зу-
стріч із Луцьким міським голо-
вою Миколою Романюком, його 
першим заступником Тарасом 
Яковлевим, заступником Лари-
сою Соколовською, депутатом 
міської ради Романом Бондару-
ком та членом виконавчого ко-
мітету Юлією Сабатюк. 

cтор. 2

cтор. 12

Під Берестечком вшанували козаків та 
відзначили річницю битви 

При грудному вигодовуванні зменшується 
ризик розвитку лейкемії 

З 29 квітня по 10 червня по-
над вісімдесят лісівників із 
ротаціями побувало на сході 
України 

Дивоцвіт Ганни Мазурик 

Мешканці волинського 
села самі наздогнали 
і затримали 
«домушника»

Фаховий роботодавець за-
вжди уважно ставиться до під-
бору кадрів. Інколи позитивне 
перше враження про працівни-
ка не дає повної гарантії, що ця 
людина гармонійно увійде в ко-
лектив й із повною відповідаль-
ністю ставитиметься до роботи.

cтор. 7

Німці зацікавлені 
будувати 
у Луцьку екологічні 
енергоощадні житлові 
будинки 

Засідання тривало трохи 
більше години та переривалося 
на 20 хвилин для подачі-при-
йому клопотань адвокатів і під-
захисних. Якщо на минулому 
засіданні військовослужбовці 
писали заяви до Запорізького 
центру безоплатної правової 
допомоги про відмову від адво-
катів, то цього разу відповідні 
клопотання приймав Володи-
мир-Волинський міський суд.

cтор. 4

Затримати зловмисника вда-
лося завдяки небайдужим гро-
мадянам. Ще двох його спіль-
ників розшукують. Троє осіб 
через вікно проникли у будинок, 
що у селі Затурці Локачинсько-
го району. Але несподівано для 
молодиків додому повернулися 
господарі. Тож злодії почали вті-
кати...

cтор. 2

Коли занурюєшся у вир жит-
тя маленького поліського села, 
то розумієш, що кожна людина 
від землі — унікальна, її світ — 
безмежний, а талант — неоці-
ненний.

cтор. 8

Цими вихідними відбувалося відзначення 364-ї річниці битви 
під Берестечком 

Цьогорічних абітурієнтів очікують «спекотні» липневі дні: зовсім скоро 
розпочнеться вступна кампанія

З Маріуполя повернулися 
лісівники Волині, які будува-
ли інженерні споруди з метою 
зміцнення обороноздатності 
держави. Остання група лісів-
ників-будівельників у кількості 
33 осіб прибула на Волинь у се-
реду 10 червня.

cтор. 9

Які квіти брали в мандрівку 
по сіль чумаки, а які ягоди 
додають у чорнило, розпо-
відала нам ґаздиня Ганна 
Мазурик зі Старовижівщини 

Луцький міський голова 
Микола Романюк зустрівся 
з представниками Німецько-
українського форуму 

12 червня завершилося 
друге підготовче засідання 
у справі 21 бійця колишньої 
51-ї бригади, яким інкримі-
нують дезертирство


