
У Луцьку з’явився єдиний в 
Україні Музей технічного прогре-
су. Відкриття відбулося минулої 
п’ятниці, 19 липня, у спортивно-

оздоровчому комплексі «Адрена-
лін Сіті». Експозиція нараховує 
близько півтори тисячі експонатів. 

cтор. 6

Мало не щодня чуємо новини, 
що в Україні автобус то зіткнувся з 
автівкою, то з’їхав у кювет, то про-
таранив потяг. Чого лише варта 
нещодавня страшна аварія в селі 
Воля-Любитівська, де в результаті 
зіткнення двох автобусів загинуло 
восьмеро людей... 

cтор. 5

У Луцьку відкрили Музей технічного 
прогресу 

Різнокольоровий лишай 
— шкірна хвороба, яку найчас-
тіше діагностують улітку. На 
тілі з’являються плями різно-
го кольору, що лущаться, та не 
зникають, а, навпаки, стають ще 
більш видними після засмаги. 
Захворювання не вважається за-
разним, адже для його розмно-
ження на шкірі людини потрібні 
сприятливі умови. 

cтор. 12

У Дніпропетровську пройшов 
триденний oпен-ейр The Best City.
UA–2013. Другий міжнародний 
український музичний фестиваль 
зібрав більше 70 тисяч глядачів 
із усієї України та гостей із понад 
десяти країн світу. «Best City стає 
одним із брендів нашої держави, 
який формує до неї позитивне 
ставлення», — сказав Олександр 
Вілкул. 

cтор. 14

Люди масово заражаються 
гепатитом С під час 
переливання крові 

Ти маєш знати більше!

cтор. 3cтор. 7-9

Польським роботодавцям 
не вистачає робочих рук 
із України 

Селянам заборонять продавати 
домашнє м’ясо і молоко на ринках 

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 14Шоптенко в Грузії повінчалася з Дікусаром

До редакції «Відомостей» 
зателефонувала наша постійна 
читачка з проханням розтлума-
чити, що таке цифрове телеба-
чення і чи правда, що з нового 
року доведеться всім без винят-
ку на нього переходити. Адже, 
як з’ясувалося, у село приїздили 
представники однієї фірми, що 
займається його підключенням, і 
настирливо переконували жите-
лів скористатися їхніми послуга-
ми, які, виявилося, недешеві. 

cтор. 2
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cтор. 3

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Олександр Вілкул: 

Жодна з країн, які більш ніж 
20 років тому позбулися тота-
літаризму, не змогла уникнути 
двох явищ, характерних для по-
сткомунізму: корупції разом із 
деморалізацією і втрати почуття 
етики. 

cтор. 4

Змії на Волині 
активізувались 

Древній Володимир —
колиска християнства 

Ягідники скаржаться, мов-
ляв, у лісі плазунами просто 
кишить. Так як з ходу і не розбе-
реш, де вуж, а де отруйна гадю-
ка, то вилазки до лісу по ягоди 
чи гриби стають небезпечними. 
Жертвами плазунів традиційно 
виявляються також любителі 
відпочинку на природі... 

cтор. 7

Відвідини басейну 
та сауни збільшують 
ризик підхопити 
різнокольоровий лишай 

Купити у магазинах свіжого 
якісного молока чи, скажімо, нату-
ральної сметани, сиру, м’яса, виро-
щеного без преміксів та іншої «хі-
мії», сьогодні проблематично. Тому 
багато споживачів віддає перевагу 

ринкам, де продукцію з власних гос-
подарств реалізовують селяни. Щоб 
втримати свого клієнта, кожен із них 
намагається запропонувати найкра-
ще для вибагливого покупця. Од-
нак із 1 січня 2015 року прилавки на 

агропродовольчих ринках можуть 
спорожніти. Й усе через Закон «Про 
безпечність і якість харчових про-
дуктів». 

cтор. 3

Цьогоріч на Волині з вини водіїв автобусів 
сталось 27 ДТП Каже лучанка Надія Пше-

нична, яка вже 17 років органі-
зовує сімейні туристичні походи 
в Крим. Вісімнадцятий рік по-
спіль улітку родина Пшеничних 
із Луцька вирушає на відпочинок 
на півострів. Але не у класично-
му розумінні: щоб покупатися, 
повалятися на пляжі, а у турис-
тичний сімейний похід. Зі споря-
дженням, важкими рюкзаками 
вони щоразу підкорюють нові 
вершини Кримських гір, пізна-
ють нові історичні місця, зна-
йомляться з цікавими людьми. 

cтор. 13 

В Україні на державному рів-
ні будуть відзначені 1025-річчя 
Хрещення Київської Русі та за-
снування міста Володимира-Во-
линського. У 988 році на землях 
Київської Русі князь Володимир 
запровадив християнство як 
державну релігію. 

cтор. 6 

У поході для малих 
і дорослих діє одне 
правило: немає «хочу», 
є «треба» 

Людей у селах 
«розводять» на 
цифровому телебаченні 

Чехія посилить вимоги 
до мігрантів

cтор. 2

Врадіївським 
ґвалтівникам світить 
довічне ув’язнення

cтор. 2

Видачу закордонних 
паспортів відновлять 
у серпні

cтор. 4

Покупці вітчизняних авто 
отримають доплату 
від держави

cтор. 5

Рік умовно — за 
розчавлене яйце на плечі 
президента Польщі

cтор. 5

Чоловік замість дичини 
застрелив людину

cтор. 4

Українці відмовляються
від ковбаси

cтор. 6

Герцогиня Кембриджська 
народила спадкоємця 
престолу

cтор. 11

Чи вдасться теперішній 
урядовій команді 
деолігархізувати 
економіку? 

Від кращого міста — до кращої країни 


