
Нині розпочався найнебез-
печніший сезон для алергіків: 
разом із пробудженням приро-
ди у них виявляється підвище-
на реакція організму на пилок, 
від якого сховатися практично 
неможливо. Кількість рослин, 
здатних викликати алергічні ре-
акції, перевищує 700. Тому, якщо 
в період цвітіння людина погано 
почувається, значить, пора по-
чинати боротьбу з сінною лихо-
манкою. До слова, деякі лікарі 
вважають, що кількість хворих 
на поліноз кожних 10 років по-
двоюється. 

cтор. 12

У Луцьку подорожчав 
проїзд у маршрутках 

cтор. 6cтор. 7-9

Водії не можуть отримати 
водійських посвідчень 

cтор. 14

Ти маєш знати більше!
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cтор. 6

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Анюта КЛИМОВЕЦЬ: 

Наприкінці березня довелося 
побувати в одному з обласних цен-
трів сусідньої Білорусі — Бресті. 
Колись скромний і сірий, тепер він 
зустрічав нас сяйвом реклам. Про-
гулюючись вулицями, по-доброму 
заздрив мешканцям цього чудово-
го міста на межиріччі Мухавця та 
Західного Бугу. 

cтор. 5

Жодні анонсовані ниніш-
ньою владою реформи, скоро-
чення чисельності працівників, 
кадрові зміни цих структур так 
і не торкнулися. Пострибали по 
вершечках і зупинились. Лю-
страція корумпованої правоохо-
ронної системи — чи не осно-
вна вимога Майдану. Українцям 
набридли корумповані міліція, 
прокуратура, суди. 

cтор. 4 

Поки військові гинуть 
на Донбасі, Міноборони 
проводить тендер 

cтор. 3

Близько 6 тис. резервістів 
відправлять додому 

cтор. 3

Волинські банки 
за три місяці отримали 
57 мільйонів прибутків 

cтор. 4

Рада спростила процедуру 
припинення діяльності 
фізосіб-підприємців 

cтор. 4

На Волині — 
45 мільйонерів 

cтор. 5

Під час президентства Віктора 
Януковича в Україні працювали 
дві Генеральні Прокуратури: офі-
ційна і тіньова. Першою керував 
екс-генпрокурор Віктор Пшонка, 
другою — його син Артем, пише 
журнал «Фокус». Тіньова Генпро-
куратура розміщувалася в одному 
з офісів величезного бізнес-центру 
на вулиці Олеся Гончара, 35...  

cтор. 11

У Бресті вже давно Європа 

Волинь захищає свої кордони 
від проникнення сепаратистів 

Перше місце у «Євробаченні-2014» виборола бородата Кончіта Вурст

Волинські прокурори, 
судді та міліціянти 
щорічно «з’їдають» 
більше 250 мільйонів 

На Рівненщині місцеві 
жителі відбили атаку 
озброєних людей 

Під час перестрілки у Сар-
ненському районі постраждали 
десятки людей. Уранці 9 травня 
близько сотні озброєних чолові-
ків на вантажівках і джипах при-
їхало у село Олексіївка... 

cтор. 7

Син Пшонки заробляв мільярди 
на тіньовій Генпрокуратурі 

Як побороти сезонну 
алергію 

Маленька лучанка Анюта 
Климовець нещодавно вибо-
рола титул «Міні-міс Євросо-
юзу–2014», тож «Відомості» 
вирішили поспілкуватись із зі-
рочкою. Зазвичай дівчатка, які 
змалечку беруть участь у таких 
конкурсах, не мають часу ні для 
друзів, ні для іграшок. Та Аню-
та цю теорію зруйнувала. На 
зустріч красунька прийшла зі 
своїм м’яким плюшевим другом 
і першим ділом почала розпові-
дати нам, як із ним бавитись. 

cтор. 13

Минулого тижня, у переддень 
Свята Перемоги, на Волині, як і в 
багатьох інших областях, створили 
шість блокпостів для посиленого 

контролю за в’їздом на територію 
регіону. Рішення про такий захід 
безпеки прийняли на спільній на-
раді облдержадміністрації з участю 

правоохоронних органів і громад-
ських організацій. 

— Зважаючи на те, що Волинь 
— прикордонний регіон, ми повинні 

передбачити всі заходи безпеки, щоб 
не допустити в область осіб, котрі 
можуть влаштовувати провокації... 

cтор. 6

«Сцена — це моє 
життя» 


