
Держслужба спецзв’язку роз-
робила зміни до профільного за-
кону про телекомунікації. Його 
основна ідея полягає в тому, щоб 
увести обов’язкові договори при 
купівлі абонентами SIM-карт у 
мобільних операторів. Умови, згід-

но з якими договори будуть укла-
датися, визначить Кабмін. Таким 
чином чиновники збираються до-
помогти правоохоронним органам 
збирати інформацію про користу-
вачів.

cтор. 3

Шлях повернення групи 
української діаспори у Латвії 
зі Львова до Риги проліг через 
Луцьк. Делегацію з чотирнадця-
ти дітей під час поїздки в західну 
столицю України супроводжува-
ла керівник Українського центру 
молоді та дітей у Латвії Ольга 
Берга. Для пані Ольги Луцьк — 
мала батьківщина, вона наро-
дилась і виросла у приміському 
селі Підгайці. Та з 1980-х живе й 
працює в балтійській країні, яка 
у 2004 році стала членом Євро-
пейського Союзу.

cтор. 13

Порушення балансу мікрофло-
ри кишківника — явище досить 
поширене. Від цього страждають 
і малюки, і дорослі. Як пояснила 
заввідділенням гастроентероло-
гії Волинської обласної клінічної 

лікарні Наталія Ващиліна, під по-
няттям «дисбактеріоз» розуміють 
синдром зміни якості, кількості та 
співвідношення мікрофлори у ки-
шечнику. 

cтор. 12

В Україні почався масовий 
друк гривні

Ти маєш знати більше!

cтор. 3

Справжнього згущеного 
молока практично не 
залишилося 

Латвійські українці 
День незалежності 
відзначають у Львові

За отримання безплатної 
візи все одно доводиться 
платити

cтор. 5

Кінотеатр «Промінь» 
продали за сім мільйонів 
гривень

cтор. 7

Волинське село 
провалюється через шахту

cтор. 7

Романюку радять 
звільнити директора 
Луцького зоопарку

cтор. 11

Пенсіонерка відсудила 43 
тисячі гривень за зламану 
в маршрутці ногу

cтор. 11

У Луцьку професійні 
хореографи безкоштовно 
навчатимуть танцям

cтор. 13

Шкільні програми 
шкодять здоров’ю 
учнів

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Передплатний індекс - 21769

cтор. 14

Кілька сотень військових 
містечок по цілій Україні пус-
тують і лишаються недоторкан-
ними. Одразу після реформи 
в збройних силах, яку прове-
ли добрий десяток років тому, 
їх можна було використати як 
житло для тих же військових чи 
як офісні приміщення. Щороку 
вони стають усе більше непри-
датними для використання. Така 
ситуація склалася й у Володи-
мирі-Волинському — 25 гекта-
рів землі з напівзруйнованими 
будівлями простоюють у самі-
сінькому центрі міста. Ні здати 
в оренду, ні відбудувати їх міська 
влада не має законних підстав. 

cтор. 2

Лілія Ребрик назвала новонароджену доньку Діаною
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Ти маєш знати більше!
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cтор. 5

У Володимирі-
Волинському 
розкрадають залишки 
військового містечка

У поліклініці забувають 
про своє покликання — 
допомагати хворим

Неодноразово доводилося 
чути від знайомих і колег на-
рікання на обслуговування у 
лікарнях і поліклініках — чи то 
районних, чи обласних. Або лі-
каря нема на робочому місті, 
або на прийом чекати треба у 
черзі кілька годин, або хтось із 
медперсоналу нагрубіянив — за-
звичай такі випадки непоодино-
кі. Але народ у нас терплячий — 
обурюється мовчки...

cтор. 5

Цьогорічний першовересень 
був особливим для тих, хто сів за 
парти вперше. Нинішні першо-
класники відрізняються від ми-
нулорічних тим, що вони навча-
тимуться за новими державними 
стандартами освіти. У чому їх 

суть, дізнавалися «Відомості». 
Згідно з новими стандартами, 

уже з 1 класу діти в усіх школах ви-
вчатимуть англійську мову та при-
родознавство. Значних змін зазна-
ла й програма з математики.

cтор. 6

Під Рівненською АЕС вирощують броколі, 
малину та полуниці

Магазин 
реклама та приватні 
оголошення cтор. 10

Дисбактеріоз негативно впливає на 
імунітет

Господарство «Хайберрі», яке 
минулого року запрацювало у 
селі Старий Чорторийськ Мане-
вицького району, по праву можна 
назвати унікальним. Вирощувати 
плодові дерева, кущі смородини 
та малини його працівникам дово-
диться у незвичному «товаристві»: 
за вісім кілометрів від території 
нещодавно посадженого саду ви-
сочіють блоки Рівненської АЕС.

 cтор. 11

Дорогі земляки!
Шановні спортсмени, тренери, 
працівники організацій та установ 
фізичної культури і спорту, 
ветерани й шанувальники спорту! 

Купити SIM-карту можна буде тільки з 
паспортом

Традиційно у другу суботу вересня ми відзначаємо свято фізкультурників: 
спортсменів, усіх прихильників здорового способу життя — День фізичної 
культури і спорту. 
Волинь завжди славилася високими досягненнями спортсменів, була і є кра-
єм, де культивується активний спосіб життя. На престижних змаганнях 
наші атлети демонструють вагомі досягнення та здобувають «пальми 
першості» не лише в Україні, а й у Європі та світі. Усі ми пишаємося їхні-
ми досягненнями і здобутками, із честю продовжу-
ємо добрі традиції з розвитку спорту.
Висловлюю вдячність усім спортс-
менам, тренерам, ветеранам 
спортивного руху, працівникам 
дитячо-юнацьких шкіл, вчителям 
фізичного виховання загально-
освітніх шкіл. Зроблю все, щоб 
ваша праця була належним чином 
оцінена. Переконаний також, що 
нові спортивні майданчики, тре-
нажери, які встановлені в кожній 
луцькій школі та встановлюються 
у дошкільних закладах, допоможуть 
у фізичному розвитку наших діток. 
Адже їхній успіх неможливий без 
закладеного фундаменту здоров’я, 
твердого характеру, наполегливості. 
Ми з вами разом і надалі робитиме-
мо все необхідне, щоб зберегти і роз-
винути мережу нинішніх закладів 
фізкультури і спорту, покращити 
їх фінансування.
У цей святковий день прийміть 
найщиріші побажання міцного 
здоров’я, щастя, благопо-
луччя, успіхів у всіх добрих 
починаннях. Спортивного вам 
довголіття і нових яскравих 
перемог!

Щиро ваш народний 
депутат Ігор ПАЛИЦЯ

Міністерство освіти ігнорує думку медиків

Медики своєю байдужістю 
доводять пацієнтів до сліз і 
нервових зривів


