
Зважаючи на різке зменшен-
ня поголів’я худоби на Волині, 
чиновники запровадили нові 
методи відновлення кількості 
ВРХ. Кілька тижнів тому старту-
вала програма обміну коровами 
між районами області. Тварин-
ницькі господарства, які роз-
ташовані на території бідних на 
природні пасовища південних 
районів, мають змогу перевезти 
свою худобу на вільні випаси 
північних, де природних кормів 
значно більше. Затрати невеликі 
— найважче здійснити саме пе-
ревезення поголів’я та облашту-
вати кошари для цілодобового 
перебування ВРХ. Яким чином 
це відбувається, на власні очі ба-
чили «Відомості».

cтор. 3

Екологи б’ють на сполох: дерева 
на острові гинуть через збільшення 

популяції бакланів. 
— Цей птах зазвичай гніздиться 

біля узбережжя морів, — зазначив 
перший заступник начальника Дер-
жавної екологічної інспекції у Во-
линській області Олександр Ткачук. 
— Проте вісім років тому декілька 
пар облюбували острів на Світязі. 
На сьогодні популяція бакланів на-
раховує 200-250 особин. І вони ста-
ли небезпечними для екосистеми 
острова. 

cтор. 7

Україна і Євросоюз 
домовилися про 
вхідні ціни на 
секонд-хенд

Ти маєш знати більше!Ти маєш знати більше!

cтор. 3

Землеробство без «хімії» 
набуває популярності

Вирощування 
овочів в Україні 
зменшилося на 50%

На Волині 
розпочали обмін 
коровами

У Луцьку пройшли 
Дні Європи

Опалення 
подорожчає в три 
рази

Львів висловив 
недовіру Верховній 
Раді

cтор. 2

Вивіз сміття може 
подорожчати

cтор. 6

Податківці 
вилучили 3,5 
тонни підробленої 
«Лавацци»

cтор. 4

Пройти ЗНО 
бажають 
260 тисяч 
випускників

cтор. 7

Більшість українців 
не довіряє гривні

cтор. 2

На оздоровлення 
дітей уряд виділив 
650 мільйонів

cтор. 13

На Львівщині 
зареєстровано 
63 мільйонери

cтор. 4

Тараканівський форт 
стане туристичним 
об’єктом

cтор. 3

У Луцьку хочуть 
повернутися до 
відстрілювання 
бездомних собак?

cтор. 10

150 тисяч волинян 
мають шкідливу 
звичку курити

cтор. 7

На Волині у черзі на 
житло стоять 
23 тисячі сімей

cтор. 5

У Луцьку 
почастішали 
передчасні пологи

cтор. 13

Їздити на скутерах 
можна лише з 16 
років

cтор. 10

Навколишні села 
везуть своє сміття 
до Луцька

cтор. 10

У кінці квітня у Луцьку на базі 
поліклініки №1 розпочала свою 
діяльність програма «Серцево-
судинний ризик під контролем». Усі 
охочі могли безкоштовно визначити 
фактори серцево-судинного ризику 
й отримати прогноз щодо схильнос-

ті до захворювань серця та судин. 
Акція тривала в облцентрі до 20 
травня. Одначе 23 травня до редакції 
надійшли скарги від лучан: мовляв, 
ті, хто здавав аналізи 19 та 20 травня, 
не можуть отримати результати.

cтор. 7

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 2

З настанням весняно-
літнього сезону ворог номер 
один любителів відпочинку на 
природі — це кліщ. Аби не при-
нести цього паразита додому на 
собі, нам, волинянам, варто бути 
особливо обережними. Бо наша 
область, а також Республіка 
Крим, вважаються природними 
осередками такої небезпечної 
хвороби, як кліщовий енцефаліт. 
Опріч того, кліщі можуть інфі-
кувати людину ще й іксодовим 
кліщовим бореліозом (хвороба 
Лайма). Про кліщів і наслідки 
їхніх укусів «Відомості» роз-
мовляли з завідувачкою відділу 
паразитології Волинської облас-
ної санепідемстанції Людмилою 
Шахраюк.

cтор. 12

У жовтні минулого року гро-
мада Луцька вибрала на пост 
міського голови Миколу Романю-
ка — банкіра й екс-голову ОДА. 
Минуло більше півроку. Тому 
можна вже робити якісь перші 
проміжні висновки щодо роботи 
міської ради під новим керівни-
цтвом. Про успіхи, прорахунки і 
плани Микола Романюк розповів 
у інтерв’ю «Відомостям».

cтор. 4-5

21 квітня Верховна Рада при-
йняла Закон України «Про органічне 
виробництво». Нагадаємо, що по-
передня редакція цього закону була 
прийнята ще у 2007 році. Тобто пи-
тання необхідності врегулювання 
правових, економічних, соціальних 
та організаційних основ ведення ор-
ганічного сільського господарства 

піднімалося вже давно. В органічно-
му виробництві має бути заборонено 
використання ГМО, хімічних добрив 
і препаратів захисту рослин, іонізую-
чої радіації для обробки органічних 
харчових продуктів. Які перспективи 
розвитку такого виробництва на Во-
лині, дізнавалися «Відомості».

cтор. 6

Боратину — 500 
років

cтор. 5

Лучани, які перевіряли серце, не 
змогли забрати результати аналізів

Минулого тижня на базі СП 
ТОВ «Модерн-Експо» відбулося за-
сідання обласного координаційного 
комітету сприяння зайнятості насе-
лення, де обговорювався стан ринку 
праці та проблеми професійного 
навчання кадрів для сучасного ви-
робництва.

cтор. 7

Найбільші шанси влаштуватися 
на роботу має той, хто пройшов 
стажування на виробництві 

Цими днями село Боратин 
відзначає солідний ювілей — ви-
повнюється 500 років від першої 
писемної згадки про населений 
пункт. Одначе перші археологіч-
ні розкопки показали, що люди 
жили на цій території ще три з 
половиною тисячі років тому. 
Боратин — це одне з волинських 
сел, яке має цікаву й багату іс-
торію та не менш яскраве сього-
дення. 

cтор. 13

«Тигрес» відкрив 
власну фабрику 
виробництва 
іграшок

cтор. 14

Саме молодь зуміє привести 
Україну до Європейського спів-
товариства. У цьому переконані 
в Луцькій міській раді, яка ви-
ступила ініціатором проведення 
конкурсу знань про Європу та 
Європейський Союз серед шко-
лярів «Європейська олімпіада».

cтор. 6

Григорій Лепс: Восени проспіваю з Ані Лорак. А потім — з Вірою Брежнєвою»

У селі Липини, що на око-
лиці Луцька, почала функціону-
вати єдина на Західній Україні 
фабрика виробництва іграшок 
повного циклу. Корпорація «Ти-
грес», яка до цього часу десять 
років орендувала офісні та ви-
робничі приміщення, переїхала 
у власні будівлі. 

cтор. 10

Луцький міський голова 
Микола Романюк: 

Витягаючи кліща, 
не робіть різких 
рухів

Острів посеред Світязя може 
залишитися без дерев і птахів

Хто б що не зробив 
— винуватий буде 
голова


