
Сьогодні в селі влаштуватися 
на роботу практично неможли-
во з одієї простої причини — її 
нема. Проте щоб мати хоч яку 
копійку, люди змушені займати-
ся господаркою: хто розводить 
худобу, хто свиней годує на про-
даж, дехто обробляє пай. І добре, 
якщо хазяїн має техніку. Позаяк 
обробіток землі нині дуже до-
рого обходиться. Та родина Пе-
люхів, які у спадщину отримали 
близько гектара землі вихід зна-
йшли — вони посадили сад. Самі 
мешкають у Луцьку, а в село при-
їздять працювати в саду. 

cтор. 4

Після вибуху на четвертому ре-
акторі Чорнобильської атомної елек-
тростанції минуло 25 років. І хоча 
рівні вмісту радіонуклідів у сирови-
ні та продуктах харчування порів-
няно з першими роками після аварії 
знизилися, все ж вони залишаються 
досить високими, спричиняючи зна-
чне внутрішнє опромінення.

cтор. 10

Ціни на каву не 
припиняють рости

Ти маєш знати більше!Ти маєш знати більше!

cтор. 5

Міністр освіти ініціює 
нові «побори» у школах?

Біометричні 
паспорти українцям 
коштуватимуть €60

Сад буде 
приносити дохід, 
якщо вирішити 
проблему збуту 
яблук

Волинянам 
пропонують 
обстежити серце 
та судини

«Радіоактивними» залишаються 
молоко, дикорослі ягоди та гриби 

Верховна Рада 
заборонила 
використання ГМО

У Маневицькій 
колонії охоронці 
замордували в’язня-
втікача

cтор. 3

Рада дозволила 
возити через 
Україну ядерні 
матеріали

cтор. 3

У Дніпродзер-
жинську зникли 
26 «мертво-
народжених» 
малюків

cтор. 4

Як виплачують 
допомогу на 
поховання 
пенсіонера

cтор. 4

У Луцьку підпільно 
виготовляли 
макарони 

cтор. 5

Волинь увійшла 
до трійки лідерів 
за рівнем 
народжуваності 

cтор. 6

Стихійні 
торговці просять 
облаштувати 
їм ринок на 
«Ювілейному»

cтор. 6

Виробників олії 
зобов’язали 
встановити 
справедливі ціни

cтор. 7

У Брестській області 
потрапив у ДТП 
рейсовий автобус із 
Ковеля

cтор. 7

Українські 
підприємці вийдуть 
на Весняний марш 
протесту

cтор. 10

На Рівненщині 
сержант міліції 
вистрелив собі у 
підборіддя

cтор. 10

Алкоголь у радіусі 
ста метрів від шкіл 
не продаватимуть 

cтор. 13

Волинський центр дозвілля мо-
лоді «Естет», у якому займається 
майже півсотні маленьких лучан, 
хочуть виселити. Така звістка днями 
облетіла місто. Депутатська комісія 
з питань молодіжної політики, яка 
нещодавно провела в «Естеті» виїзне 

засідання, дійшла висновків, що ре-
жим, у якому центр працює остан-
ні п’ять років, є незаконним. Крім 
того, є пропозиція на базі «Естета» 
створити Луцький центр дозвілля та 
молодіжних ініціатив. 

cтор. 7

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 2

Мистецтво танцю не лишає 
байдужим нікого. А коли мова 
йде про танець із вогнем, то й 
поготів. Лучанка Анна Верезей 
(Аня Lotos) своїми тендітни-
ми руками з легкістю підкорює 
полум’я, граційними рухами 
надає йому нового життя, зли-
вається з ним в єдине ціле. Вона 
— дівчинка вогню, яка створює 
неповторні та захоплюючі фаєр-
шоу.

cтор. 13

Після опублікованої жур-
налом «Фокус» інформації «200 
найбагатших українців» почи-
наєш розуміти, що якщо криза 
і страшна, то тільки для народу. 
Для його «слуг», а також тих, хто 
наближений до них, вона вияви-
лась рідною матінкою. Cтатки 
окремих осіб зросли в декілька 
разів. І вимірюються мільярда-
ми та мільйонами доларів.

cтор. 2-3

Міністр освіти Дмитро Табачник 
продовжує дивувати українську гро-
мадськість своїм «новаторством». 
Нещодавно він озвучив думку про 
те, щоб дозволити школам створю-
вати малокомплектні групи для по-

глибленого вивчення іноземних мов 
за рахунок батьків. Що це на прак-
тиці означатиме для школярів, їхніх 
батьків і вчителів — розбиралися 
«Відомості». 

cтор. 5

Кров у сечі — 
найгрізніший 
прояв 
онкологічного 
захворювання

cтор. 7

Дітей і працівників із «Естета» 
виганяти не будуть

Урологічне відділення Во-
линської обласної клінічної лі-
карні є одним із найпотужніших 
на Західній Україні. Сьогодні у 
відділенні розгорнуто 60 ліжок, 
із них 15 — онкологічного про-
філю. В рік тут проводять близь-
ко двох тисяч операцій. 

cтор. 12

Навіть коли 
водій не згідний 
із рішенням 
інспектора ДАІ, 
штраф заплатити 
доведеться

cтор. 14

Напевно, сьогодні доцільно 
говорити про епідемію серцево-
судинних недуг. Смертність від 
хвороб серця та судин в Україні 
у три рази перевищує смертність 
від раку, туберкульозу, інфекцій-
них захворювань і СНІДу разом 
узятих. Лікувати гіпертонічну й 
ішемічну хвороби, наслідки ін-
сультів та інфарктів дуже склад-
но. Щоб попередити ці стани, 
людина має дбати про здоров’я.

cтор. 10

Ольга Куриленко: Я б подарувала собі навчання в Оксфорді

В одному лише Луцьку, як 
повідомив начальник другого 
відділу Державної виконавчої 
служби Іван Велимчаниця, 90% 
від усіх постанов про адмінп-
равопорушення, що надходять 
на виконання до виконавчої 
служби, це штрафи ДАІ. За його 
словами, саму постанову борж-
ник отримує з запізненням, а то 
й узагалі не отримує, через що 
змушений оплачувати штраф у 
подвійному розмірі. 

cтор. 6

Кому — криза, а 
кому — мати рідна 

Лучанка навчилася 
приборкувати 
вогонь


