
У Луцьку відбувся міжнарод-
ний чемпіонат східного танцю під 
егідою Ліги професіоналів Росії 
«Схід-Захід». Як розповіла «Відо-
мостям» організатор Анна Пе-
трова, конкурс східного танцю у 
Луцьку проходить уже втретє. Од-
нак цьогоріч він набрав ширших 
масштабів, адже прибули гості з 
Білорусі, Німеччини, Польщі та 
США. Крім того, в журі танцю-
вального змагання — такі зірки 
світового рівня, як Аїда Богомо-
лова, Олексій Рябошапка та Дар’я 
Міцкевич. Першого дня всі учас-
ники та судді чемпіонату зібрали-
ся на вечірку-знайомство, а дру-
гого — безпосередньо проходив 

конкурс, де виступали як діти від 
п’яти-шести років, так і юніори, 
ювенали, молодь, дорослі та сень-
йори. 

cтор. 13

У редакцію «Відомостей» звер-
нувся житель селища Ратне Вале-

рій Габрильчук. Він поскаржився 
на те, що виконавча служба при-
мусово збирається виселяти його 
з житла, де він зареєстрований і 
прожив фактично все життя. «Без 
надання іншого приміщення», — 
зазначено у судовому рішенні. На 
якій підставі та чому порядного 
громадянина зробили бомжем, 
«Відомості» вирішили розібрати-
ся, виїхавши на місце. У судовому 
рішенні вказано, що примусове 
виселення призначене на 4 берез-
ня 2013 року, на 11 годину. До цьо-
го часу ми прибули у Ратне. 

cтор. 3

Волинянам обіцяють 
стабільні ціни 
на хліб 

Ти маєш знати більше!

cтор. 4cтор. 7-9

Як правильно вибрати 
насіння

Підступну глаукому 
важливо виявити 
на ранній стадії 

Українці масово 
лікуються 
неперевіреними ліками 

cтор. 4

Перевізники готуються 
до всеукраїнського 
страйку

cтор. 2

Волинські даішники 
назвали найгірші 
дороги 

cтор. 6

Cуд скасував вирок екс-
голові Луцької райради

cтор. 6

Соціальна допомога 
бідним родинам зросте

cтор. 7

За грибами та ягодами 
бізнесмен «приховав» 
більше 800 тисяч 
податків 

cтор. 5

У Луцьку відбувся 
ярмарок оригінальних 
подарунків 

cтор. 13

У Луцьку медицину 
утримують пацієнти 

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 14Олег СКРИПКА: Нове покоління наших дітей — набагато сильніше, ніж ми
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cтор. 5

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

У Ратному чоловіка викинули на вулицю 
з будинку, в якому він прожив усе життя

Замість «черепашок» 
у Луцьку з’являться 
механічні паркінги? 

За торгівлю могилами 
екс-депутата засудили 
на п’ять років 

Намагання міської влади на-
вести лад із металевими гаража-
ми на прибудинкових територіях 
провалилося. Незаконно вста-
новлені гаражі та «черепашки» 
зносити не будуть. Поки. Проте 
питання повністю не закрите. 
Його після доопрацювання зно-
ву винесуть на розгляд депута-
тів. 

cтор. 4

На підсумковій нараді пра-
цівників медичної галузі Луцька 
начальник управління охорони 
здоров’я міськради Федір Кошель 
порушив проблему обслугову-
вання у міських закладах охорони 

здоров’я людей без луцької про-
писки. За його словами, в облас-
ному центрі лікується понад 25% 
сільських мешканців, а це створює 
додаткове навантаження для ме-
дичних установ. Тому він наголо-

сив, що таким пацієнтам доведеть-
ся платити за послуги у лікарняну 
касу. Але ж ця практика існує вже 
давно. То про яку додаткову оплату 
йдеться? 

cтор. 6-7

Беліданс — танець жіночності та краси, 
який ніколи не помре 

Глаукома посідає перше міс-
це серед очних захворювань 
за кількістю випадків сліпоти. 
Приблизно 1% населення у віці 
старше 40 років має цю недугу, 
а серед пацієнтів після 70-ти на 
глаукому хворі вже 17-20 чоловік 
із тисячі. Глаукома — це хроніч-
не захворювання, основним про-
явом якого є підвищення вну-
трішньоочного тиску. 

cтор. 12 

Скандальна «чорна» спра-
ва, пов’язана з похованнями на 
луцькому кладовищі, що у селі 
Гаразджа, досягла свого апогею. 
Колишнього депутата обласної 
ради, директора КП «Луцький 
спецкомбінат комунально-по-
бутового обслуговування» Олек-
сандра Вікторова засудили до 
п’яти років позбавлення волі. 
Феміда призначила таке пока-
рання за взятий ним хабар у ве-
ликих розмірах за надання місць 
на кладовищі. 

cтор. 5

Дорогі жінки!
Із першим весняним теплом настає час священного обов’язку 

кожного чоловіка: сказати все, що відчуваємо щоденно в роботі, в 

побуті, в особистих стосунках поруч із вами. І навіть багаторічна 

традиція не спрощує цього завдання, бо нам, чоловікам, направду 

простіше купити букет квітів чи коробку цукерок, ніж знайти по-

трібні слова. Та не від браку емоцій. Навпаки — від їхньої глибини, 

від неосяжності того, що ви нам віддаєте, і того, з якою самовідда-

ністю це робите. Бо жінка для нас — найсильніша стихія природи: 

палкіша від вогню, щедріша за землю, свіжіша повітря і така ж 

життєдайна і цілюща, як вода. Незбагненна і 

надчуттєва. Незвідана і всепроникна.

Усе, що лишається нам, — втілювати нашу 

вдячність у вчинки. І бути впевненими, 

що вашої надзвичайної мудрості завжди 

вистачить, щоб прочитати у нашому 

малослів’ї найтепліші почуття, а в зо-

внішній неприступності — давно знятий 

перед вами капелюх.

Зі святом! 
Лишайтесь завжди 

прекрасними!
Василь 

ТОКАРСЬКИЙ


