
Сьогодні вибір продуктів на 
ринках чи полицях супермаркетів є 
необмеженим. Хтось довіряє якості 
харчів із магазину, інші ж вважають 
куплені в «бабусі з базару» більш ко-
рисними, оскільки вирощені без усі-
ляких хімікатів. Та чи справді молоч-
ні або м’ясні вироби луцьких ринків 
є такими безпечними для спожива-
чів, дізнавалися «Відомості». 

У Луцьку діють два великих 
ринки, на яких можна придбати 
сільськогосподарську продукцію, — 
Центральний і Варшавський. 

cтор. 5

Від імені Луцької ОДПІ 
діють «податкові» шахраї

cтор. 4 cтор. 9cтор. 9-11

В українця, який намагався 
провезти через кордон 
500 пачок цигарок, забрали 
автомобіль BMW 

Ти маєш знати більше!
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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Володимир Гунчик не 
вірить, що держава 
передасть облавтодор 
місцевим громадам без 
боргів

cтор. 2

Українці з поляками 
досліджують Володимир-
Волинське городище

cтор. 8

Японці дізнались, як 
перемогти рак 

cтор. 14

«УНСО-Волинь» формує 
«антирейтинг» луцьких 
депутатів 

cтор. 13

Микола Романюк 
доручив перевірити 
багатоквартирні будинки 
на предмет захаращення 
сходових майданчиків

cтор. 5

На Рівненщині чоловік 
через довірливість 
позбувся 30 тисяч 
гривень

Голову медкомісії, 
яка брала гроші 
за підтвердження 
інвалідності, помістили 
у СІЗО 

Тарас ТОПОЛЯ: «Кожному потрібно мати совість, і тоді все зміниться»

Чи місце їжі там, 
де ходять ноги

Чи вручить мер Неаполя 
відзнаку вчительці з 
Будятичів — залежить 
від волинян 

Із 22 на 23 червня відбулась 
акція «Ніч у Луцькій тюрмі», 
учасники якої на декілька годин 
стали в’язнями та пережили події 
1941 року.

Кожен, хто прийшов на захід, 

опинився у тюремній камері, де 
«змушений» був сидіти до ранку, 
очікуючи на «виконання» свого 
вироку.

Розпочалося дійство з молебню 
за невинно убієнних 23–24 червня 
під стінами Луцької тюрми.

Як зазначив вікарний єпископ 
Волинської єпархії УПЦ КП Мат-
фей, найпершими, хто постраж-
дав тоді, були в’язні тюрем НКВС. 
Розстріли проводилися не лише у 
Луцьку, а й у Ковелі, Володимирі-
Волинському, Дубні, Львові й ін-
ших містах. Зі слів очевидців тих 
подій, кров тоді лилася рікою і ся-
гала аж до колін.

cтор. 7

Незвичне для багатьох мисте-
цтво опанувала рожищанка Зоя 
Іщук. Вона декорує пляшки, ро-
бить картини, обереги, підвіски й 
інші цікаві вироби із солоного тіс-
та. Жінка не має художньої освіти, 

цією технікою оволоділа самостій-
но. Жартуючи, зазначає: «Я й сама 
не знаю, як захопилася цим, адже в 
школі, крім грибочка з пластиліну, 
нічого не зліпила». 

cтор. 13

Минулого тижня до Луцька 
завітав Сергій Ольховський, ві-
це-консул США, аби детальніше 
розповісти про лотерею «Грін 
Кард» і застерегти від візового 
шахрайства. Цій програмі вже 
два десятиліття. Щороку завдя-
ки їй громадяни інших держав 
отримують 55 тис. віз до Штатів. 
Сама програма є доволі про-
стою, проте правила, за словами 
пана Ольховського, дуже жор-
сткі. США створює список усіх 
країн, які можуть брати участь. 
Для того, аби стати учасником, 
потрібно закінчити середню 
школу або мати дворічний робо-
чий стаж за останні п’ять років.

cтор. 2

cтор. 12

Лучани пережили «ніч перед розстрілом»

Її вироби несуть особливу енергетику 

Талановита поетеса Світлана 
Костюк, позаду якої п’ять 
хіміотерапій, хоч сьогодні 
готова летіти в Неаполь 
по нагороду, та їй бракує 
коштів. Влада ж не поспішає 
допомогти, вся надія — на 
жителів області 

Цьогоріч вступна 
кампанія стане 
коротшою та 
зрозумілішою для 
абітурієнтів 

Брудний, обшарпаний 
та непристойно 
обписаний 

Власник фермерського гос-
подарства на Млинівщині часто 
вирішує робочі питання в теле-
фонному режимі. Тому дзвінок 
невідомого та пропозиція при-
дбати дизпаливо на вигідних 
умовах не викликали підозр... 

cтор. 3

Віце-консул США 
розповів волинянам, 
як отримати «зелену 
карту»

З часу набуття законної сили 
обвинувальним вироком щодо 
голови Луцької міської медико-
соціальної експертної комісії, 
яка разом із двома членами цієї 
комісії вимагала й одержувала 
неправомірну вигоду від лучан 
за підтвердження групи інвалід-
ності, минуло півтора місяця. 

Увесь цей період посадовиця 
ухилялася від виконання рішен-
ня суду й перебувала у розшуку.

cтор. 2

Так виглядає селищний 
Будинок культури у Старій 
Вижівці, при тому, що, крім 
барів, молоді тут подітися 
ніде 

Перший заступник міністра 
освіти і науки України Інна Со-
всун розповіла у розмові з «Ві-
домостями», чому було змінено 
правила вступу до українських 
вузів та про повернення до папе-
рових дипломів. 

cтор. 7

Зробити диво для Поета 
просять інтернет-спільноту й 
волинську громаду троє репор-
терів із Нововолинська. Дуже 
хочуть, аби місцева письменни-
ця Світлана Костюк потрапила 
до Італії на церемонію вручення 
їй престижної літературної пре-
мії «Між словом і вічністю».

cтор. 4

Молодість — пора, коли 
душа прагне яскравих вражень 
і свята. Тож між напруженими 
днями навчання чи праці мо-
лодим хочеться розслабитися, 
погуляти. У Старій Вижівці за-
кладів, де можуть запропонува-
ти відпочинок, тим паче змістов-
ний, практично немає. 

cтор. 8

І хоча на шляху до міні-скульптур, від яких сьогодні аж дух захоплює, 
у майстрині було багато «підводних каменів», це її не зупинило 


