
Міжнародний виставковий 
центр, що у Києві, минулого 
четверга зібрав кількатисячну 
публіку і чиновників, і відвідува-
чів. Ажіотаж створила зовсім не 
мистецька подія, а міжнародна 
виставка сільськогосподарської 
продукції «Агро-2011». Одних 
лише посадовців із усієї України 
до столиці прибуло близько двох 
тисяч, а кількість відвідувачів 
вимірювалася десятитисячним 
натовпом.

cтор. 3

Напередодні Дня журналіста, 
який відзначили 6 червня, волинські 
правоохоронці для волинських же 
«змішників» влаштували цікавий 
відпочинок. Представників мас-
медіа запросили пограти у пейнтбол 
— військово-спортивну гру, де учас-
ники цілять один в одного желейни-
ми кульками з фарбою.

cтор. 4

У червні бензин 
знову дорожчатиме 

Ти маєш знати більше!Ти маєш знати більше!

cтор. 4

Чи безпечна риба 
з Азовського моря?

Кабмін планує 
збільшити податки 

Волиняни 
презентували 
свою продукцію 
на міжнародній 
виставці «Агро-
2011»

Лучанки не 
поділили чоловіка 
і побилися

Водії з вересня 
зможуть оформити 
ДТП без даішників

Чиновник 
«заробив» мільйон 
на неіснуючих 
пенсіонерах

cтор. 2

Дітей надалі 
щеплюватимуть 
за Календарем 
щеплень

cтор. 4

Волинські аграрії 
та фермери 
об’єднуються у 
федерацію

cтор. 4

ЄС дасть Україні 
мільйон євро 
на громадське 
мовлення

cтор. 5

Перинатальний 
центр здадуть 
у 2012 році

cтор. 6

Луцький вокзал 
очистять від 
бігбордів

cтор. 6

У Тернополі 
пільговиків возять 
соціальні автобуси

cтор. 6

Дитячі табори 
запрацювали вчасно

cтор. 7

За життя людей 
на водоймах 
відповідають 
сільські та міські 
голови

cтор. 7

Готелі Криму 
звільнили 
від податку на 
прибуток

cтор. 7

Кіоски на зупинках 
Луцька порушують 
архітектурні норми

cтор. 10

Мінімальний 
шлюбний вік дівчат 
підвищать

cтор. 13

В Україні можуть 
зникнути підземні 
води

cтор. 13

Уже четвертий рік поспіль у се-
лищі Дубище Рожищенського райо-
ну проходить Фестиваль зеленого 
туризму. В садибу «Мальованка» 
з’їжджаються гості з різних куточків 
Волині й України. Відвідувачі лиша-
ються задоволені святом, адже ко-
жен знаходить собі розвагу до душі: 

чи то спостерігає за народними 
умільцями, які майстерно творять 
глиняні вироби та плетуть із лози 
на очах відпочиваючих, чи то насо-
лоджується співами фольклорних 
колективів, чи бере участь у різно-
манітних конкурсах і розвагах. 

cтор. 13

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 10

Уже минув місяць, як китай-
ська гречка дісталась України. 
Про її смакові якості легенди 
ходять: кажуть, непридатна вона 
для споживання у їжу людям, 
бо в Китаї гречка — кормова. А 
Прем’єр-міністр Криму Василь 
Джарти взагалі на весь голос 
заявив, що китайську гречку 
фасують в українську упаковку 
нечесні на руку ділки. 

cтор. 5

Європою «гуляє» невідома киш-
кова інфекція. Українців же 

«косить» уже призабута холера. 
Спеціалісти наразі досить туманно 
дають пояснення щодо джерел її ви-
никнення. З метою безпеки закрили 
пляжі для купання на Азовському 
морі, заборонили вилов риби в ріці 
Кальміус, а також її продаж у будь-
якому вигляді. І якщо раніше об-

межувалися попередженнями, то 
зараз у Донецькій області перейшли 
до більш радикальних заходів: усіх 
охочих викупатися та поласувати 
азовською рибкою штрафують на 
200 гривень. А підприємців чекає не 
тільки штраф, але й закриття торго-
вельних точок. «Відомості» ж шука-
ли рибу з Азовського моря на Воли-
ні.                                                    cтор. 4

cтор. 5

На Волині відгриміла «Рожищенська 
мальованка»

Найдешевша 
квартира 
обійдеться 
наймачеві у 800 
гривень на місяць

cтор. 14

Законна дружина та коханка 
не поділили чоловіка. Жінки на-
ставили одна одній синців, по-
скубали волосся, подерли облич-
чя. Трохи стусанів дісталося й 
об’єктові симпатії суперниць. Та 
переважно дамочки з’ясовували 
стосунки між собою, а представ-
ник сильної статі стояв осто-
ронь, час від часу пробуючи їх 
розборонити. Згодом обидві 
учасниці внутрішньосімейних 
розборок звернулися в Луцький 
міськрайонний суд. Згідно з за-
коном, їхні скарги об’єднали в 
одну кримінальну справу. Такого 
ходу жінки не очікували.

cтор. 10

Віра Брежнєва тріумфувала на премії «Муз-ТВ»

Зважаючи на космічні ціни 
на житло та смішні зарплати, пе-
ресічній молодій людині прак-
тично неможливо накопичити 
кошти на власні квадратні ме-
три. Одним зі способів вирішен-
ня житлових проблем є оренда 
помешкання. 

cтор. 6

Чоловіча частина «Відомостей» 
перестріляла всіх суперників

Китайської гречки 
на Волині не буде 

Шановні Шановні 
читачі!читачі!
Поспішайте Поспішайте 

передплатити передплатити 

газету «Відомості.газету «Відомості.

UA» UA» 

на друге півріччя на друге півріччя 
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