
Від початку квітня і дотепер 
школярі семи районів, що мають 
статус постраждалих від Чорно-
бильської аварії, не отримують 
державного харчування. Тендер 
на послуги з харчування дітей, 
проведений Мінсоцполітики, зі 
скандалом виграло дніпропе-
тровське ТОВ «Авіка». Проте, як 
з’ясувалось уже після торгів, у 
східних варягів на Заході не ви-
стачило обладнання, транспорту 
та людей, аби виконати умови 
договору. Подробиці справи 
опублікував сайт «Наші гроші».
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Міністерство освіти нещодавно 
зробило черговий «сюрприз» для 
школярів, їх батьків і вчителів — 
учні 5-8 класів писатимуть підсум-
кові контрольні роботи з чотирьох 
предметів: української мови, мате-
матики, історії України й іноземної 
мови. Що стоїть за цим рішенням 
міністерства — з’ясовували «Відо-
мості».
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В Україні 
заблокували 
видачу дозволів на 
будівництво

Ти маєш знати більше!Ти маєш знати більше!
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Оксана Забужко:

«ПриватБанк» 
зароблятиме на батьках 
маленьких лучан

Реальна інфляція в 
Україні — 45% 

70 тисяч дітей-
чорнобильців 
із Волині та 
Рівненщини 
залишилися без 
харчування

«Доступне» житло 
насправді 
є недоступним 

Міністерська контрольна: чим 
гірше, тим краще

Влада не розповідає 
українцям усієї 
правди про 
Чорнобиль

У чиновників із 
ветмедицини 
вилучили до 
півмільйона доларів
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Мешканцям 
багатоквартирних 
будинків потрібно 
буде встановити 
газові лічильники
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Брищенський 
полігон сміття 
переповниться за 
два роки
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«Луцьктепло» 
пропонують віддати 
у концесію
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Лучанам робитимуть 
знижки за вчасну 
оплату комунальних 
послуг
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У Луцьку 
націоналісти 
закидали комуністів 
яйцями за Сталіна
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«Луцькреклама» 
ще не працює, але 
вже має нового 
керівника
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Середній хабар 
у вишах — 300 
гривень
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У виконавчій 
службі штрафи ДАІ 
подвоюються
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Від комп’ютера 
старіє шкіра 
обличчя
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Про особливості сервісу в ма-
газинах можна говорити годинами. 
Напевно, кожен стикався з «добро-
зичливими» продавцями, після роз-
мови з якими настрій зіпсовано на 

весь день. Та крім того, що в мага-
зинах ви можете отримати порцію 
хамства, в супермаркетах ви ризи-
куєте ще й бути обманутими.
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Рекомендована ціна - 3 грн.
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У минулу п’ятницю в Луць-
ку побувала відома українська 
письменниця, філософ, гро-
мадський діяч Оксана Забужко. 
Зустріч із волинянами відбува-
лась у драмтеатрі, на що гостя 
пожартувала, що почуває себе, 
як рок-зірка у світлі прожекто-
рів, адже звикла спілкуватися, 
коли бачить обличчя й очі спів-
розмовників. Вона вибачилася 
перед присутніми, а серед них в 
основному викладачі та студен-
ти Волинського національного 
університету, за те, що не змогла 
приїхати на Волинь, коли відзна-
чали ювілей із дня народження 
Лесі Українки. Тому розмова 
була в основному про українську 
літературу та місце в ній Лесі 
Українки.
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Митний пост «Луцьк», який 
вважається однією з найпотуж-
ніших митних структур Волині, 
віднині діє за новою адресою. З 
вулиці Ковельської він «пере-
кочував» на підприємство «Мо-
дерн Експо», що по вулиці Рів-
ненській, 4. 
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З квітня в десяти дитячих са-
дочках Луцька експеримент — за 
харчування малят батьки платять за 
допомогою банківських карток. Для 
цього в кожному закладі поставили 
по одному портативному терміналу 
від «ПриватБанку». За безготівковий 
розрахунок доводиться платити ко-
місію банку — 2% від суми. Сплачу-

ють її усі, включаючи власників кар-
ток згаданої фінустанови. Освітяни 
кажуть: мета цього нововведення 
— вилучити готівковий обіг грошей 
із садочків. Одначе карткою можна 
розрахуватися лише за харчування, 
а благодійні внески, як і раніше, по-
трібно давати «на руки»... 
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Аденоїди 
спричиняють 
запалення 
середнього вуха 

cтор. 4

Касири й охоронці супермаркетів 
роблять із покупців грабіжників

Якщо дитина постійно дихає 
ротом, хропить уночі, часто змі-
нює настрій, то цілком імовірно, 
що у неї аденоїди, тобто надмір-
но збільшений носоглотковий 
мигдалик. Про особливості цієї 
хвороби «Відомостям» розпо-
вів завідувач ЛОР-відділення 
Волинської обласної клінічної 
лікарні Георгій Щурук.
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Відкриття 
витверезника у 
Луцьку коштує 
п’ять мільйонів 
гривень
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Минулого року в Україні 
стартувала програма «Доступне 
житло», згідно з якою громадяни 
отримали можливість сплати-
ти 70% від вартості житла, а на 
решту 30% отримати державну 
субсидію. На Волині нею скорис-
талися лише шістнадцять сімей, 
хоч охочих було значно більше. 
Про те, чому не всі можуть узяти 
в ній участь, а також чого чекати 
від програми цього року, дізна-
валися «Відомості». 

cтор. 4

Анфіса Чехова: Ми всі — жертви стереотипів, ховаємося під масками, які нас захищають

Протягом останніх років 
питання відкриття в обласному 
центрі медвитверезника пері-
одично піднімають як чинов-
ники, так і депутати. П’яничок 
Луцьком розгулює доволі, а от 
тих, хто б їх утихомирив, немає. 
Медики підбирають лише лежа-
чих «пацієнтів», а правоохорон-
ці позбавлені законних можли-
востей затримувати сп’янілих 
дебоширів. Як просувається 
справа відкриття витверезника, 
вивчали «Відомості».                  
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Митний пост 
«Луцьк» відтепер 
на вулиці 
Рівненській 

Українська 
нація до статусу 
культурної ще не 
доросла 


