
За сприятливих метеоумов і 
високого врожаю дикорослої лісо-
вої продукції мешканці поліських 
районів Волині завдяки активній 
заготівлі зможуть додати майже 
100 мільйонів гривень доходу до 
сімейних бюджетів. Тим часом міс-
цеві скарбниці від цієї діяльності 
поповняться щонайменше на 10 
мільйонів гривень. 

cтор. 3

П’ять сучасних «швидких» 
Opel Vivaro для екстреної медичної 
допомоги області придбали за ко-
шти благодійників, які були заку-
мульовані у фонді «Рідна Волинь». 
Доброчинні внески у фонд на це 
зробило вісім волинських меце-
натів. Голова ОДА Борис Клімчук 
передав транспорт медикам. 

cтор. 3

Уряд обмежив вміст 
фосфатів у пральних 
порошках

Ти маєш знати більше!

cтор. 3cтор. 7-9

Для перепланування 
квартири не треба буде 
брати дозвіл

Де варто відпочити влітку 
за кордоном 

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 14Ані Лорак записалась на російське реаліті-шоу

Сьогодні модно дбати про 
своє здоров’я. «Просунуті» мо-
лоді люди відмовляються від 
вживання алкоголю і тютюну, 
відвідують спортзали. І мало хто 
задумується про те, що у комп-
лекс здорового способу життя 
входить і харчування. Назвати ж 
абсолютно нешкідливими про-
дукти, куплені у наших супер-
маркетах і на ринках, не можна. 

cтор. 5
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Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 2

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Благодійники придбали для Волині 
п’ять нових «швидких» 

Літо — пора 
підвищеного ризику 
кишкових інфекцій 

У літній період особливо ак-
туальною проблемою стають го-
стрі кишкові інфекції та харчові 
отруєння. Висока температура 
сприяє активному розмножен-
ню бактерій у повітрі, в землі, 
на предметах побуту. Про симп-
томи гострої кишкової інфек-
ції розповіла лікар відділення 
кишкових інфекцій Волинської 
обласної інфекційної лікарні Та-
мара Яворська. 

cтор. 12

Умови підведення газу 
до будинку змінилися 

Майстриня з Боратина 
макулатуру перетворює 
на кошики та черевики 

У «Відомості» в останні 
тижні неодноразово зверталися 
читачі з запитанням: чому при-
єднання до газопроводу подо-
рожчало в рази? «Якщо торік 
виготовлення технічної доку-
ментації коштувало 400 гривень, 
то сьогодні називають суму 
більше семи тисяч, — розповів 
наш читач. — На якій підставі? 
Інфляції ж в Україні нібито не-
має, заробітна плата такими ша-
леними темпами не зростає...» 
Ми вирішили з’ясувати причини 
подорожчання. 

cтор. 4

Ніщо так не гріє душу, як мрії 
про довгоочікувану відпустку на бе-
резі моря. Запитання, де відпочити 
влітку, ставить собі мало не кожен, 
хто не планує провести літо вдома 

чи на дачі. Ми ж пропонуємо при-
цінитися до популярних і цікавих 
курортів. Якщо на відпочинок ви 
виділяєте скромну суму, а вкотре 
їхати до Криму не хочеться, ідеаль-

ним варіантом стане Болгарія. Звіс-
но, розраховувати на десятиденний 
відпочинок за 100 євро не варто. 

cтор. 7

Ягідно-грибний сезон обіцяє волинянам 
100 мільйонів гривень доходів 

Хоча пенсійну реформу в 
Україні обговорюють уже не 
перший рік, пересічному гро-
мадянину не завжди зрозуміла 
процедура виходу на пенсію. 
Волиняни передпенсійного віку 
часто телефонують до редакції з 
проханням роз’яснити певні мо-
менти у пенсійному законодав-
стві. У зв’язку з цим «Відомос-
ті» започатковують так званий 
«пенсійний лікбез». Найбільше 
неясностей у волинян виклика-
ють питання щодо дострокового 
виходу на пенсію, особливостей 
її перерахунку. Цікавляться й 
тим, який розмір пенсії у тих, 
хто мало або ж ніде не працював. 
Усе це ми запитали у начальника 
управління Пенсійного фонду в 
Луцьку В’ячеслава Рубльова. 

cтор. 3

Хто б міг подумати, що якщо 
старі газети, журнали чи списані 
зошити скрутити в трубочки, то 
можна сплести чимало корисних 
речей. Виявляється, можна, що і 
доводить талановита вчителька 
з Боратина Оксана Гуркіна. На 
перший погляд її паперові виро-
би скидаються на плетені з лози. 
Не поступаються їм і за міцністю 
та функціональністю.  

cтор. 13

Зі шкідливого 
виробництва можна йти 
на пенсію на 10 років 
раніше

Органічну продукцію, 
вирощену на 
вітчизняних полях, 
споживають європейці

Мінсоцполітики пропонує 
скоротити пільги 
депутатам

cтор. 2

Учня побили у 
пришкільному таборі 

cтор. 4

За електронними грішми 
посилять контроль 

cтор. 4

Володимир-Волинська 
птахофабрика продовжує 
утилізувати відходи 
з порушеннями 

cтор. 5

Постраждалі від 
європейської повені авто 
вже продаються в Україні

cтор. 5

Контрактників у військо 
набиратимуть 
за конкурсом 

cтор. 6

Шановні Шановні 
читачі!читачі!

Продовжується Продовжується 
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