
У ніч із 16 на 17 червня у 
Луцьку відбулось арт-шоу «Ніч 
у Луцькому замку». Понад дві 
тисячі лучан і гостей міста у ве-
чірню пору завітали на Замкову 
площу, щоб укотре насолодити-
ся театралізованими виступами 
відомих артистів, популярних 
музичних гуртів і відчути ат-
мосферу середньовіччя. Гості 
свята пригощалися медовухою, 
квасом, українськими стравами, 
серед яких уже улюбленим стало 
смажене порося. 

cтор. 13

Картопля для українців — 
другий хліб, адже чи не щодня 
вона опиняється у наших таріл-
ках. А якщо вірити підрахункам 
Асоціації дієтологів України, то 
і взагалі перший: фахівці запев-
няють, що найпопулярнішими 
продуктами в раціоні українців 
стали картопля, буряк і хліб. Рі-
вень споживання бараболі на 
одну людину становить 138 кг у 
рік, а в деяких регіонах значно 
вищий, приміром, на Волині — 
168 кг, на Рівненщині — 185 кг. 
При цьому дієтологи наголошу-
ють, що картопля не належить 
до так званих «здорових» про-
дуктів. А от кандидат сільсько-
господарських наук, доцент Іван 
Кух іншої думки. 

cтор. 12

Волинянам будують 
півтисячі квартир

Ти маєш знати більше!

cтор. 5

Навчання у вузах стає українцям 
не по кишені

За порушення тиші 
можуть виписати 
солідний штраф

Ніч у Луцькому замку 
відгуляли з вогником

За зібрані чорниці та 
гриби тепер платитимуть 
більші податки

Віктор МЕДВЕДЧУК, 
ініціатор громадського руху 
«Український вибір»: 
Країною керуєш ти, або 
Влада — народу! 

cтор. 6

Хто має право на надбавки 
до пенсії

cтор. 4

Деревообробне 
підприємство «Кроноспан» 
оштрафували на 89 
мільйонів 

cтор. 4

Селяни активно 
реєструють телят зі своїх 
господарств

cтор. 7

Під Берестечком стріляли 
гармати і варили 
козацький куліш 

cтор. 13

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 4

cтор. 14

Обвал будинку на Рівнен-
ській не одного лучанина змусив 
задуматися: а наскільки надій-
ний мій будинок, чи не обва-
литься він одного прекрасного 
ранку? «Відомості» намагалися 
з’ясувати ймовірність такої си-
туації.

Спершу повідомимо, що ми-
нулий тиждень приніс ще більше 
запитань, аніж відповідей, сто-
совно обвалу частини будинку. 
Особливо їх багато у тих меш-
канців, квартири яких уціліли. 
Більшість боїться ночувати у 
своїх домівках. Частина тимча-
сово оселились у родичів. Дехто 
переїхав у гуртожиток...

cтор. 3

Наталія Могилевська відверто розповіла про свій громадянський шлюб

Голова ОСББ отримала 
в «подарунок» 
багатоповерхівку

Здавна морозиво було сим-
волом літа. Холодним десертом 
із молока, цукру та яєць залюб-
ки смакували діти та дорослі. 
Старше покоління мало не зі 
сльозами на очах пригадує, яким 
смачним морозиво було раніше. 
Кажуть, нинішнє морозиво не 
йде в порівняння з радянським 
пломбіром. 

cтор. 7

Поживна цінність білка 
картоплі прирівнюється 
до курячого м’яса

Впіймали збоченця, 
який розбещував 
неповнолітніх

Як обрати якісне 
морозиво
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cтор. 7

Лучани під «бетонною 
плитою» забудовників

А тепер її мешканці вибива-
ють право проживати у кварти-
рах. Півроку тому лучанку Ніну 
Житник примусово виселили з 
квартири, що у будинку по ву-
лиці Космонавтів, 4, хоча жін-
ка й досі там прописана. Те, що 
твориться у гуртожитку, пані 
Ніна називає правовим без-
ладом, а звинувачує у всьому 
голову правління ОСББ «Надія-
Волинь» Людмилу Гладун, яка 
взяла на себе відповідальність 
розпоряджатися житлом. 

cтор. 5

До луцьких правоохоронців 
звернулося троє мешканок об-
ласного центру. Жінки повідо-
мили, що невідома особа розбе-
щувала їхніх малолітніх доньок. 
Отримавши таку інформацію, 
міліціонери оперативно почали 
шукати збоченця. 

cтор. 7

Вищу освіту в нашій країні уже 
давно не можна назвати дешевою. 
Подекуди ціни сягають такого рів-
ня, що набагато дешевше вчитися за 
кордоном у престижніших закладах. 

Попри це, ціна українських знань 
щороку зростає. Хоча голова Комі-
тету Верховної Ради з питань науки 
і освіти Максим Луцький і запевняв, 
що вартість контрактного навчання 

виші намагатимуться втримати на 
рівні минулого року, є випадки його 
подорожчання на п’ять тисяч гри-
вень порівняно з минулим роком. 

cтор. 4

Шановні читачі!Шановні читачі!
Продовжується Продовжується 
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«Відомості» дослідили вартість навчання у вищих освітніх закладах


