
Після кризи 2008-го в об-
ласному центрі Волині дещо 
стишилися скандали навколо 
будівництва нових висоток у 
вже обжитих мікрорайонах. І 
от наприкінці травня призабута 
«тема» знову в центрі уваги.

cтор. 5

Дуже важливим в області, та й, 
мабуть, у всій Україні, є питання 
збереження овочевої та плодоово-
чевої продукції. Нині на Волині від-
сутні потужні сучасні овочесхови-
ща. Є торговельні мережі, які ладні 
купувати продукцію цілорічно, про-
те їхня основна вимога — належна 
якість у будь-яку пору року. Наразі 
Волинь робить лише перші кроки в 
цьому напрямку.

cтор. 6

Україні прогнозують 
іще одне спекотне 
літо

Ти маєш знати більше!Ти маєш знати більше!

cтор. 7

Волинський бізнесмен 
відбирає у дітей 
відпочинок?

Через 20 років 
ціни на продукти 
підскочать удвічі

У Луцьку на місці 
стадіону хочуть 
звести висотки 

Відпочинок у 
компанії бджіл

Школи самі 
вибиратимуть мову 
для підручників

Бази відпочинку 
на Шацьких 
озерах перевірить 
податкова

cтор. 7

Депутати 
ліквідували 
«Волиньагроліс»

cтор. 7

Для волинських 
волейболісток 
збудують сучасний 
спортзал

cтор. 13

Реконструкція 
«Олімпійського» 
коштує як три 
«Донбас Арени»

cтор. 3

Безпритульних дітей 
в Україні поменшало 
вдвічі

cтор. 13

Дмитро Табачник 
хоче залишити 
тільки 90 вузів

cтор. 3

З виборчих 
бюлетенів забрали 
пункт «Проти всіх»

cтор. 4

Прокуратура з’ясує, 
кому потрібні 
портрети Януковича 
у школах

cтор. 4

Вирощувати 
мак і коноплі — 
незаконно

cтор. 10

Україна й Сербія 
домовилися про 
безвізовий режим

cтор. 2

Більшість українців 
не хочуть іти на 
вибори

cтор. 5

ДАІ провела рейд 
із попередження 
порушень 
пішоходами

cтор. 10

Визначено 
національного 
спонсора Євро-2012

cтор. 13

Високий градус повітря вига-
няє людей із будинків та офісів у 
місця, де можна охолонути, — на 
береги водойм. У Луцьку з природ-
ними водними об’єктами негусто — 
більш-менш придатною для купання 

є річка Стир. Так, каламутна пінява 
рідина, що тече між розмитих бере-
гів із посохлими деревами, відлякує. 
Та хіба у городян, переважно за-
мкнутих у чотирьох стінах, є вибір?

cтор. 10

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 3

Варикозне розширення вен 
— не просто косметичний де-
фект, що не дозволяє жінкам 
влітку одягнути коротку спідни-
цю. Про небезпечність варикозу, 
профілактику та лікування «Ві-
домостям» розповів лікар-хірург 
Луцької міської поліклініки №1 
Віктор Николішин.

cтор. 12

У блозі на «Українській прав-
ді» журналіст Мустафа Найем, 
посилаючись на доповідну КРУ, 
пише про те, що голова Рівнен-
ської ОДА Василь Берташ лобі-
ює інтереси приватних бізнесо-
вих компаній. 

cтор. 2

Літо розпочалося. В інформа-
ційному просторі Волині представ-
ники влади активно заговорили про 
відпочинок та оздоровлення дітей. 
Тема актуальна. Тим паче, що дале-
ко не всі сім’ї сьогодні спроможні 
оплатити відпочинок — ціни «куса-

ються». І на цьому фоні під загрозою 
опинилося відкриття наметового 
табору Центру туризму, спорту та 
екскурсій біля села Лище Луцького 
району. Чому — дізнавалися «Відо-
мості». 

cтор. 3

cтор. 2

Вода в Стиру задовільної якості, 
купатися можна

Волинських корів 
запліднюватимуть 
німецькі бики

cтор. 14

Сільська глибинка мальов-
ничого Поділля… Плеса ставків, 
поля, невеликі гаї та ліси по-
топають у травневому розквіті 
матінки-природи. 

cтор. 13

Юрій Гальцев: Вік — це авторитет. А клоун в авторитеті — це круто

Для селян, які мають корів, 
головне, аби від худоби була 
користь. Коли ж надої молока 
невисокі, а затрати на вигодо-
вування значні, господарники 
продають корову чи збувають 
заготівельникам м’яса. Зважа-
ючи на тривожну тенденцію до 
зменшення поголів’я ВРХ в об-
ласті, чиновники кажуть, що по-
збуватися корів не варто. 

                                                cтор. 7 

Причиною 
варикозу у 80% 
випадків 
є спадковість

Невдовзі на Волині почнуть 
будувати сучасні овочесховища

Як голова 
Рівненської ОДА 
лобіює бізнес 
свого сина

Шановні Шановні 
читачі!читачі!
Поспішайте Поспішайте 
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