
В Україні у розпалі футболь-
ний чемпіонат Євро-2012. Кожне 
місто держави відчуває спортив-
ний дух «на повну», та справжнє 
футбольне божевілля відбува-
ється у приймаючих містах, а це, 
нагадаємо, Київ, Львів, Харків і 
Донецьк. Журналісту «Відомос-
тей» випало побувати у Львові в 
день першого матчу на території 
нашої країни. Вже з самого ран-
ку 9 червня центральну части-
ну міста заполонили футбольні 
вболівальники збірних Німеч-
чини та Португалії.  

cтор. 11

Дефіцит громадських вби-
ралень у Луцьку — проблема, 
яка вже не перший рік дошкуляє 
лучанам і гостям міста. Скажімо, 
славнозвісна вбиральня на Те-
атральному майдані вже більш 
як два роки в оренді у приват-
ного підприємця, але до цього 
часу вона так і не запрацювала. 
Бізнесмена більше цікавить над-
будова над туалетами, ніж сам 
нужник.

cтор. 5

Бензин може 
подешевшати 
майже на гривню

Ти маєш знати більше!

cтор. 3

У Луцьку обвалився 
житловий будинок

У Луцьку буде своя 
фан-зона в центрі міста

Львів поринув у свято 
великого футболу

Україні загрожують 
смерчі та міні-торнадо

Україна почала 
видобувати нафту з 
шельфу Чорного моря

cтор. 2

Українці стали частіше 
скуповуватись за 
кордоном 

cтор. 3

Від чиновників можна 
вимагати відомості про 
майно

cтор. 5

У воді ковельської 
Турії знайшли кишкову 
паличку

cтор. 6

За реєстрацію худоби 
селяни платитимуть 
менше 

cтор. 6

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 3

cтор. 14

Минулого тижня у Луцьку 
було підписано перший договір 
на придбання квартири, купле-
ної у кредит за державною про-
грамою пільгового іпотечного 
кредитування. «Відомості» ви-
рішили детально розповісти, хто 
і як може отримати пільговий 
кредит. Як повідомив керівник 
Волинського регіонального від-
ділення Державного фонду спри-
яння молодіжному житловому 
будівництву Олександр Максим-
чук, на сьогодні волиняни за 
пільговою програмою можуть 
придбати 88 квартир у Луцьку. 

cтор. 4

Крістіна Асмус покидає серіал «Інтерни»

Відпочинок у Європі та 
Криму зрівнявся у ціні

У 2015 році Луцьк може на-
крити сміттєва криза. Щодня з 
міста вивозиться 1300-1500 ку-
бічних метрів сміття, за рік — 
570 тисяч кубів різного непотре-
бу. Разом із пляшками, пакетами, 
недоїдками, уламками меблів у 
контейнери викидають перего-
рілі лампи, неробочі батарейки і 
термометри.

cтор. 6

Шановні медичні працівники 
Волині! Дорогі наші люди в бі-

лих халатах!
Сердечно вітаю вас із Днем ме-

дичного працівника, з професійним 
святом тих, хто обрав надзвичайно 
відповідальну і благородну профе-
сію — рятувати життя і здоров’я лю-
дей. Ваш високий професіоналізм, 
відданість справі слугують запору-
кою кращого майбутнього України, 
адже здоров’я нації є найбільшим її 
багатством.

Від кожного з вас залежить доля 
людей, яких ви щодня рятуєте від 
недуг і страждань, даруєте їм радість 
життя. Освоюючи нові методики 
профілактики та діагностики, ви од-
ними з перших в Україні запровади-
ли європейські стандарти лікування 
серцево-судинних, офтальмологіч-
них хвороб, захворювань опорно-
рухового апарату й інших небез-
печних недуг, які вимагають високої 
кваліфікації кадрів і сучасного ме-
дичного обладнання. Заснований 
мною фонд «Новий Луцьк» активно 
сприяє тому, щоб ці здобутки були 
ще більшими, а якісна медицина ста-
ла доступною для всіх. 

У день вашого професійного 
свята, яке водночас, за великим ра-
хунком, є святом усіх людей, низько 
схиляю голови перед вами, дорогі 
лікарі, медсестри, лаборанти, усі 
медичні працівники, та зичу міцно-
го здоров’я, щастя, наснаги, успіхів 
у вашій благородній справі. Нехай 
ваша праця завжди приносить вам 
велике задоволення, щире визнання, 
шану і любов!

З щирою повагою 
народний депутат України 

Ігор Палиця

Вбиральня на 
Театральному майдані 
за більш як два 
роки оренди так і не 
запрацювала

Кожен другий чоловік 
хворіє на аденому 
простати

Ртуть викидають прямо 
під будинки
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Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 11

На Волині продають 
квартири за пільговими 
кредитами

Добігає своєї середини пер-
ший місяць літа, і більшість 
волинян уже задумуються про 
відпустки. Зважаючи на те, що 
рівень заробітної плати в області 
— один із найнижчих у державі, 
«Відомості» вирішили розпові-
сти, як і де можна «дешево і сер-
дито» відпочити. 

Якщо обирати відпочинок на 
території нашої країни, то бага-
то волинян перевагу віддають 
морю. Вибір надзвичайно ши-
рокий. Бюджет відпочинку-2012 
біля моря стартує від 1,5 тисячі 
гривень на одного в тиждень.

cтор. 7

17 червня — День медичного працівника

Статистика свідчить, що 
кожен другий чоловік старшо-
го віку в Україні страждає від 
аденоми простати. Пов’язане 
це збільшення тканин передмі-
хурової залози з порушеннями 
гормонального фону організму, 
які спостерігаються практично в 
усіх чоловіків після 45 років. 

cтор. 12

У неділю, 10 червня, Луцьк ско-
лихнула жахлива звістка — вдо-
світа обвалився багатоквартирний 
житловий будинок на вулиці Рів-
ненській, 109. Між першим і другим 
під’їздами сталося раптове руйну-
вання несучих конструкцій. 

Стіна впала з п’ятого по перший 
поверхи. Двоє людей загинуло. Ін-
ших жителів під’їзду врятувало те, 

що під час обвалу вони перебували 
в спальнях. Від тієї ж частини 5-по-
верхівки, де в більшості мешканців 
були вітальні й кухні, залишилися 
лише купи будівельного сміття. Тер-
мін експлуатації будівлі ще не закін-
чився: споруджена вона у 1971 році.

Треба віддати належне владі — 
ця біда показала, що в області є ко-
манда, яка здатна вирішувати про-

блеми мешканців. 
Оперативно вирішено питання 

про надання допомоги у розмірі 10 
тисяч гривень кожному з 28 меш-
канців зруйнованих квартир. Гроші 
виділили з резервного фонду міста, 
і люди їх уже отримують. По п’ять 
тисяч виділили  на сім’ю з обласного 
бюджету. 

cтор. 3

Шановні читачі!Шановні читачі!
Продовжується Продовжується 
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Мешканці кажуть, що через перепланування першого поверху

Зате в бізнесмена грандіозні 
плани на земельну ділянку в 
центрі міста  


