
Днями Кабінетом Міністрів 
України було прийнято розпо-
рядження «Деякі питання за-
безпечення комерційного (при-
ладового) обліку природного 
газу», розробником якого є На-
ціональна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сфері 
енергетики.

cтор. 3

5 травня у Луцьку відзнача-
ли День Європи. Протягом дня 
у місті відбувалась низка святко-
вих заходів, курсував незвичай-
ний тролейбус і пройшло місце-
ве «Євробачення». День Європи 
розпочали з «Європейської олім-
піади-2012», яка відбулась у сті-
нах міської ради Луцька. 

cтор. 13

Кабмін переписав 
закон про доступ до 
інформації

Ти маєш знати більше!

cтор. 4

Куди українцям можна поїхати без віз

Афганцям збудують 
реабілітаційний 
центр на Шацьких 
озерах

Газовики 
безплатно 
ставлять 
лічильники

Складено рейтинг 
найбільших 
«лохотронів» 
України

Спадкоємцям 
вкладників 
Ощадбанку СРСР 
дістанеться лише по 
500 гривень

cтор. 3

Через очисні споруди 
у Стир потрапляють 
залишки прального 
порошку 

cтор. 4

Франція отримала 
нового президента

cтор. 2

У Журавичах 
розроблятимуть 
понад 120 га 
торфового родовища

cтор. 4

Тюремник, який 
побив засудженого, у 
в’язницю не сяде

cтор. 5

Турійська виконавча 
служба мало не 
відібрала у сім’ї 
будинок

cтор. 7
Услід за «приватбанківськими» 

експериментами в садочках усю-

дисущий банк дістався і шкіл. Від-
тепер у двох навчальних закладах 
міста практикують безготівковий 
розрахунок у їдальнях. Нагадаємо, 
нещодавно банкіри на всеукраїн-
ському рівні висунули пропозицію 
запровадження у школах спеціаль-
них дитячих пластикових карток. 
Аби запобігти крадіжкам і вимаган-
ню грошей у школах, банкіри висту-
пили за відмову від готівкових роз-
рахунків у цих навчальних закладах 
шляхом запровадження спеціаль-
них дитячих пластикових карток. 

cтор. 5

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Передплатний індекс - 21769

cтор. 2

Рак молочної залози в Укра-
їні займає перше місце серед он-
кологічних захворювань жінок. 
Почути цей страшний діагноз 
ризикує кожна десята українка, 
а відповідні фобії є практично в 
усіх. Чверть хворих українок по-
чинають лікуватися з запущени-
ми стадіями. Чи можна подолати 
цю невтішну статистику? Зараз 
багато розмов ведеться про ма-
мологічний скринінг, на нього 
покладаються великі надії. Що 
це таке, «Відомостям» розповів 
хірург-онколог мамологічного 
відділення Волинського облас-
ного онкодиспансеру Андрій 
Кулай.

cтор. 12

Отримати візи західних держав 
українцям стає дедалі складніше. 
Попри заяви вітчизняних політиків, 
країни ЄС ускладнюють процеду-
ру оформлення шенгенських віз. 
Слідом за Сполученими Штатами 
Америки вартість консульського 
збору підняла Великобританія. На 
цьому фоні цікаво, які ж країни 
українців пускають без віз.

Громадянин України сьогодні 
без візи може поїхати у 33 країни 
світу. Повна інформація про «без-
візові» країни розміщена на сайті 
МЗС на сторінці «Міжнародні уго-
ди України про умови взаємних по-
їздок громадян» (www.mfa.gov.ua). 
Країни, у які можна в’їхати без візи, 
позначені на карті зеленим кольо-
ром. Для подорожі в одну з цих кра-
їн обов’язково потрібен закордон-
ний паспорт (крім Росії і Білорусі). 
Ще одна важлива вимога — наяв-
ність авіаквитків туди-назад і броні 
готелю (або запрошення від родичів 
чи друзів). Ці документи обов’язкові 
для подорожі у такі країни, як Ізра-
їль, Хорватія або Чорногорія. Інак-
ше можуть не пустити.

Щодо Ізраїлю, то тут є ще одна 
особливість: проїзний документ 
дитини не визнається ізраїльською 
стороною в якості дійсного пас-
портного документа, що дає право 
на безвізовий в’їзд до цієї держави. 
Таким чином, відомості про дітей, 
які їдуть за кордон разом із батька-
ми, мають бути внесені до паспортів 
батьків або одного з батьків (закон-
них представників). 

cтор. 4

У луцьких школах за обід 
розплачуються пластиковими 
картками

cтор. 14

Яскравим прикладом того, 
як чиновники не бажають слі-
дувати букві закону, є історія, 
в якій фігурує нинішній голова 
Горохівської районної ради Лео-
нід Андрійчук. «Відомостям» по-
трапив до рук акт інвентаризації 
земельної ділянки, датований 
15.02.2012 року, в якому йдеть-
ся про те, що дружині пана Ан-
дрійчука у селі Ощів була надана 
земельна ділянка для сінокосу. 
Однак насправді гектар, відве-
дений у користування родині 
Андрійчуків, давно перестав 
бути місцем для косіння трави. 
Це швидше мальовнича місци-
на для відпочинку з невеликим 
дерев’яним будиночком...

cтор. 7

Головлікар в «Інтернах» КИСЕГАЧ: Чари Охлобистіна на мене не діють

До Дня Перемоги 
ветерани 
отримали 
оновлений 
госпіталь

Бджільництво — це стабіль-
ний дохід у бюджет сім’ї та хобі, 
яке ураз може перетворитись у 
справу всього життя, — переко-
нана бджоляр із 20-річним ста-
жем Надія Загоруйко. За п’ять 
кілометрів від Горохова вона 
має пасіку, що налічує тридцять 
бджолосімей. На її думку, займа-
тися бджільництвом вигідно і 
корисно, адже сьогодні в Укра-
їні це одна з галузей сільського 
господарства, яка розвивається 
дуже швидкими темпами, осо-
бливо у приватному секторі. 

cтор. 10

Луцький парк 
на один день 
перетворився 
на європейське 
містечко

Вісім-дев’ять 
випадків раку 
молочної залози з 
десяти виявляють 
самі жінки

Жінка-пасічник 
із Горохова сама 
майструє вулики й 
навчає бджолярів 
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Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Успішний бізнесмен Іван Кобак 
завжди робив лише те, що приноси-
ло йому задоволення. За своє життя 
спробував себе і в спорті, і в політи-
ці, і в комерційній діяльності. Каже, 
іноді не вистачає часу для відпочин-
ку чи якогось хобі, але при цьому на 
порозі 60-річного ювілею впевне-
ний, що його робота — це і є най-
краще захоплення. Народився Іван 
Миколайович на Любешівщині...

cтор. 6

cтор. 5

Голова 
Горохівської 
райради 12 років 
користується 
землею без 
документів

Напередодні Дня Перемоги 
керівництво області та міста ві-
тало ветеранів, які знаходяться 
на лікуванні в обласному госпі-
талі для інвалідів війни. 

cтор. 3

Іван КОБАК: «Бізнес — це теж свого 
роду змагання»


