
Коли всі українці йдуть вшано-
вувати своїх померлих на кладовища 
з молитвою і квітами, то місце остан-
нього спочинку на Волині відстою-

ють усією громадою. Феодосія Ши-
ріна з села Кульчин бідкається, чи не 
доведеться втретє ховати чоловіка. 

cтор. 4

З 9 травня набув чинності закон 
про внески до Пенсійного фонду 
українцями, які працюють за кор-
доном. Законодавчим актом внесено 
зміни до ЗУ «Про збір та облік єди-

ного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування» та 
ЗУ «Про загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування». 

cтор. 2

У селі під Луцьком — скандал із 
кладовищем 

Велику роль у процесі схуд-
нення відіграє обмін речовин: 
що повільніше в організмі від-
буваються обмінні процеси, 
то складніше втрачати вагу. Та 
основна умова для успішного 
схуднення — це систематичне 
дотримання дієти і рухової ак-
тивності. Тому, дотримуючись 
тих самих принципів схуднення, 
кожна людина досягне різних ре-
зультатів: хтось більше, а хтось 
менше. 

cтор. 12

Гасають наввипередки, грубі-
янять пасажирам, не слідкують за 
чистотою в салоні, не дотримуються 
графіків руху — такі звинувачення 
часто лунають у бік водіїв маршрут-
них таксі у Луцьку. Навіть попри те, 
що вже більше місяця, як автобуси 
обладнали системою GPS-навігації, 
про покращення вихованості шофе-
рів говорити не доводиться. 

cтор. 5

Королевська заявила, 
що на підвищення пенсій 
сьогодні грошей немає

Ти маєш знати більше!

cтор. 2cтор. 7-9

У вихідні Європа прийде 
до Луцька

Європа збирається 
скасувати банківську 
таємницю 

cтор. 2

Ветеринари знайшли в 
курятині сальмонелу 

cтор. 4

Чиновників змусять 
декларувати всі 
покупки, дорожчі за 80 
тисяч гривень 

cтор. 3

Декретну відпустку 
будуть зараховувати у 
страховий стаж 

cтор. 4

Бюджетники у червні 
отримають надбавку до 
зарплатні

cтор. 5

Німці зняли фільм, 
в якому по-своєму 
переписали історію 
Другої світової 

cтор. 5

Українців чекає 
підвищення квартплати 
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cтор. 14Анджеліні Джолі видалили груди

Два тижні залишилося до 
завершення навчального року, 
а отже, і до початку проведен-
ня літньої оздоровчої кампанії 
школярів. Про її особливості, 
пріоритети «Відомостям» розпо-
вів заступник голови Волинської 
облдержадміністрації Олександр 
Курилюк. 

cтор. 2
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cтор. 6

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Через брак 
протипожежної техніки 
мешканці луцьких 
«висоток» ризикують 
життям 

У маршрутках брудно, бо їх, виявляється, 
ніколи мити 

Пожежа, яка сталась у луць-
кій 16-поверхівці 2 травня, ско-
лихнула громадськість. Полум’я 
вирувало у квартирі на 13 по-
версі, проте міські пожежники 
не змогли дістатися до осередку 
загорання, тому гасили вогонь з 
дев’ятого поверху. Причина ба-
нальна — відсутність техніки. 
Зважаючи на те, що в обласно-
му центрі є чотири «висотки», 
виходить, що життя лучан, які 
живуть вище дев’ятого поверху, 
в разі надзвичайної ситуації — у 
небезпеці. 

cтор. 3

Студенти з Африки 
опановують українську 
мову за рік 

У волинському селі 
хочуть облаштувати 
обсерваторію 

Крістабел Мванго у Луцьку 
живе вже два роки. Дівчину з 
екзотичною зовнішністю важко 
не помітити серед інших перехо-
жих. Як виявилося, вона приїха-
ла з Замбії  здобувати тут освіту. 
В Східноєвропейському націо-
нальному університеті ім. Лесі 
Українки темношкіра студентка 
навчається на факультеті міжна-
родних відносин. 

cтор. 7

Правила здорового 
харчування, що 
допоможуть схуднути 

В Україні квартплата може зрости в 
середньому на 25 гривень за одно-
кімнатну квартиру, за дво- і трикім-
натну — на 30 і 40 відповідно. 

У парламенті зареєстровано за-
конопроект, яким пропонується 
платити додатково мінімум 50 ко-
пійок із кожного квадратного метра 
житлоплощі. Тобто 22 гривні дове-
деться доплатити, маючи у власності 
45 «квадратів». 

«Коштів на утримання житлового 
фонду не вистачає. Будинки занедбані, 
інженерні мережі зношені», — зазначає 
у пояснювальній записці до свого зако-
нопроекту регіонал Євген Морозенко. 

Нардеп пропонує перераховува-
ти додаткові гроші на спеціальний 
амортизаційний депозитний раху-
нок і направляти тільки на ремонт 
будинків і прибудинкових терито-
рій. Проект закону приймуть, імо-
вірно, вже до кінця червня. 

У той же час 50 копійок за «ква-
драт» — це далеко не межа. Оста-
точний розмір платежу, згідно з за-
пропонованим документом, будуть 
затверджувати місцеві ради. 

«Так що може бути і більше, — 
повідомив директор Інституту міста 
Олександр Сергієнко. — Як прави-
ло, гроші йдуть комусь у кишеню. 
Краще налагодити прямі відносини 
мешканців із ЖЕКами, щоб люди ба-
чили, на що витрачають їхні гроші».

Заробітчанам дали шанс накопичити пенсію 
в Україні 

У 2010 році на Волинь наві-
далася німецька делегація, щоб 
спроектувати разом із науковця-
ми національного університету 
імені Лесі Українки ботанічний 
сад у Луцьку. Тоді ж пішли гучні 
заяви, що має з’явитися небаче-
ної краси зелена зона аж на 10 
гектарах. Ще б пак: над проектом 
збиралися працювати фахівці з 
двох країн! 

cтор. 6

Практично у кожного з нас 
є якесь захоплення — хтось ви-
шиває хрестиком, хтось вправ-
ний рибалка чи мисливець, а от 
Олександр Дейна має досить не-
звичне хобі — він усе своє життя 
конструює телескопи. Надточні 
оптичні пристрої народжуються 
на 10-му поверсі його київської 
квартири... 

cтор. 13

Олександр КУРИЛЮК: 

Ботанічний сад 
«Волинь» завис у повітрі 

Цьогоріч оздоровлення 
дітей пройде 
максимально якісно та 
комфортно 

Астроном-ентузіаст, уродже-
нець Завітного, дарує рідній 
землі власноруч виготовле-
ний телескоп 


