
Наприкінці минулого року в 
Луцьку здали перший дитячий 
садочок, збудований за роки не-
залежності. З 20 січня в нього по-
чали набирати діток. Наразі три-
ває адаптаційний період, у новий 
дошкільний заклад ходить до ста 
дітей. Його потужність — 200-250 
вихованців, хоча потреба в цьо-
му мікрорайоні значно більша: на 
обліку поліклініки стоїть близько 
півтисячі дошкільнят, а на черзі в 
садочок — уже понад 330 малюків. 

cтор. 7

Уже більше року в Луцьку 
функціонує «Клініка, дружня до 
молоді». За цей час сюди зверну-
лося приблизно 1200 осіб. Осно-
вна її функція — надання меди-
ко-соціальних послуг підліткам 
і молоді. Наскільки ефективно 
працює цей заклад і з якими 
проблемами сюди найчастіше 
звертаються молоді пацієнти, 
з’ясовували «Відомості». 

Варто зауважити, що заклад 
розміщений у будівлі Луцької 
міської дитячої поліклініки на 
вулиці Чорновола. Проте вхід у 
клініку окремий, із іншого боку 
будинку — для конфіденційності 
візитів пацієнтів. 

cтор. 12

Наближається пора весняного 
призову на строкову службу, і юна-
ки, а ще більше — їхні матусі, по-
чинають хвилюватись. Адже нео-

дноразово міністр оборони Павло 
Лебедєв заявляв, що українська 
армія переходить на комплекту-
вання контрактниками, тож хлоп-
ці віком 18-25 років, які підляга-
ють призову, можуть не чекати 
повісток у військкомати. Перехід 
на контрактну основу передбаче-
ний і в передвиборчій програмі 
Президента Віктора Януковича, 
правда, глава держави говорив, що 
від строкової служби відмовлять-
ся, ще в 2011 році. Та призовників 
досі набирають у військо двічі на 
рік — восени і навесні. 

cтор. 6

В Україні переписали 
Правила дорожнього руху

Ти маєш знати більше!

cтор. 7

Волинських заробітчан 
у Польщі захистять від 
шахраїв

«СКФ Україна» 
застрахувала кожного 
працівника на 50 тисяч 

Пеню за невчасну сплату 
послуг ЖКГ хочуть 
відмінити

cтор. 3

Чиновники хочуть 
штрафувати українців, 
які перейшли на 
індивідуальне опалення

cтор. 2

Польща видала рекордну 
кількість віз українцям

cтор. 5

В Україні хочуть 
кардинально змінити 
податки

cтор. 5

Перший український 
швидкісний потяг пройшов 
випробування

cтор. 5

У двох волинських 
підприємств відібрали 
ліцензії на землевпорядну 
діяльність

cтор. 6

Ковель і Любомль 
обігріватимуть соломою 

cтор. 6

Дефіциту іноземних ліків 
у волинських аптеках немає 
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cтор. 14У Брежнєвої роман із режисером фільму «Кохання у великому місті»

Якість вищої освіти в Україні 
щороку стає гіршою. Новоспе-
чені фахівці не можуть знайти 
роботу, оскільки їхні знання не 
відповідають потребам ринку. 
Розуміючи це, багаті українці 
вважають за краще оплатити на-
вчання своїх дітей в університе-
тах Англії та Швейцарії. Сама ж 
реформа вищої освіти, про яку 
так багато говорять чиновники, 
сьогодні може стати прикладом 
антиреформи. 

cтор. 3

Ректор Східноєвропейсько-
го національного 
університету Ігор КОЦАН:

№ 7 (647) 14 - 20 лютого 2013 року

Ти маєш знати більше!
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cтор. 5

Телегід
15 каналів

cтор. 7-9

Депутата Луцькради 
можуть ув’язнити 
на шість років

Кроком руш! Армія чекає нових 
призовників 

Прокуратура вимагає від 
суду визнати депутата Луцької 
міськради Рустама Дячука ви-
нним у розтраті комунальних 
грошей в особливо великих роз-
мірах і призначити йому пока-
рання у вигляді 6,5 року позбав-
лення волі. На думку державного 
обвинувачення, Рустам Дячук 
вчинив розтрату комунального 
майна в особливо великих роз-
мірах, коли перебував на посаді 
директора ДКП «Луцьктепло». 

cтор. 4

Лучан возитиме 
тролейбус закоханих 

Держава 
пообіцяла воїнам-
інтернаціоналістам 
житло — і обманула 

В Україні День святого Ва-
лентина масово та відкрито ста-
ли відзначати вже в другій поло-
вині 1990-х років. А до сьогодні 
це свято стало по-справжньому 
народним. Адже є гарний привід 
зізнатись у почуттях коханій лю-
дині, привітати знайомих, рід-
них і побажати їм любові. 

cтор. 13

Підліткові проблеми 
допомагає вирішити 
«Клініка, дружня до 
молоді»

1 березня набудуть сили зміни, 
внесені до закону щодо ліцензуван-
ня імпортних лікарських препара-
тів. Ними передбачена заборона на 
ввезення в країну ліків іноземного 

виробництва без ліцензії. Прихиль-
ники нововведень переконані, що 
таким чином вдасться посилити 
контроль над якістю медикаментів, 
тоді як громадські організації б’ють 

на сполох, адже, як ідеться у їхньо-
му зверненні до Президента й уряду, 
зміни «становлять загрозу для жит-
тя та здоров’я українців». 

cтор. 2

На черзі в новий дитсадок у Луцьку вже 
стоїть більше 330 діток 

Підприємство «СКФ Укра-
їна» — найбільший платник 
податків у Волинській області. 
Середня зарплата на заводі пе-
ревищує аналогічні показники 
в машинобудівній галузі регіо-
ну й держави. Тут дбають про 
комфортні умови праці та ме-
дичне страхування працівників, 
пенсіонери можуть лікуватись у 
медичному центрі підприємства, 
отримують санаторні путівки. 
Навіть у кризовий період, почи-
наючи з 2009 року, виробництво 
підшипників не зупинялось. 

cтор. 5

Бізнес на освіті робити 
не можна 

Але якщо вони таки зникнуть, важкохворі пацієнти будуть приречені 

З 2010 року в Україні діє 
бюджетна програма «Забезпе-
чення житлом воїнів-інтерна-
ціоналістів». Так, у 2011-му для 
Волині було виділено кошти на 
придбання житла трьом інвалі-
дам-афганцям першої групи, які 
його вже отримали. Минулого 
року планувалося в області за-
крити чергу інвалідам другої 
і третьої груп. У держбюджет 
на ці потреби було закладено 
більше грошей, і у нашій облас-
ті нові помешкання мали отри-
мати восьмеро афганців. Однак 
цей добрий жест виявився для 
декого обманом і новим випро-
буванням на міцність здоров’я 
та нервів. 

cтор. 4


