
Навчальний заклад будується 
за гроші інвесторів на 9 гектарах 
землі по сусідству з держдачами,   
повідомляють «Вести». У будів-
ництво планують вкласти 450 млн 
грн і відкрити школу вже через два 

роки. Зараз на об’єкті повним хо-
дом працюють бульдозери, які ви-
рівнюють майданчик під будівни-
цтво. Школа розрахована на 1056 
дітей від 3 до 17 років. 

cтор. 11

Казбек, Арарат, Ельбрус, 
Монблан, Маттерхорн — над цими 
вершинами луцький альпініст 
Олександр Оришко вже здіймав 
український прапор. А нещодавно 
разом із лучанином Ігорем Случи-
ком у складі української команди 
піднявся ще й на найвищу гору 
Північної Америки — Мак-Кінлі. 

cтор. 6

У Конча-Заспі почали будувати інтернат 
для дітей української еліти

Народні обранці переко-
нують, що витрачають на свої 
обновки небагато. Головними 
модницями у Верховній Раді не-
гласно вважаються депутат від 
«Батьківщини» Тетяна Донець і 
регіоналка Ірина Бережна. Вони 
обидві цього літа вже оновили 
гардероб.

cтор. 11

У Луцьку працівники міліції 
затримали групу осіб, яка займа-
лася проституцією. Повії працю-
вали переважно у саунах міста та 
Луцького району. Окрім чотирьох 
«нічних метеликів», до рук право-
охоронців потрапили ще й ті, хто 
перевозив їх та охороняв. Про це 
розповів головний міліціянт об-
ласті Олександр Терещук. Наразі 

організаторів арештовано, а решті  
оголошено підозру. 

— Послуги повій оцінювались 
у 500 гривень за годину. Принай-
мні таку вартість було задоку-
ментовано. Дівчата з заробленого 
отримували невелику частину, —
повідав очільник волинських мілі-
ціонерів.

cтор. 5

Будівельників 
штрафуватимуть за 
погані дороги

Ти маєш знати більше!

cтор. 2cтор. 7-9

За втікача з Маневицької 
колонії обіцяють 50 тисяч

На Волині туберкульоз 
«косить» корів 

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Передплатний індекс - 21769

cтор. 14Одеситка стала «Місіс світу-2013» 

На Волині проживає 148 ти-
сяч людей, які підпадають під 
дію Закону України «Про  статус 
та соціальний захист постраж-
далих внаслідок Чорнобильської 
катастрофи». Держава не може 
сповна фінансувати усі пільги, 
гарантовані цим законом. Одна 
із основних пільг, які сьогодні 
реально мають чорнобильці, — 
це безплатне придбання ліків за 
рецептами лікарів. 

cтор. 3

№ 26 (666) 27 червня - 3 липня 2013 року

Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Передплатний індекс - 21769 № 26 (666) 27 червня - 3 липня 2013 року
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cтор. 5

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Міліціонери «накрили» службу дівчат «за 
викликом» 

Незахищена шкіра під 
сонцем швидше старіє

 Сонце, море, пляж — осно-
вне, з чим у більшості українців 
асоціюється літо. Саме літній 
відпочинок із купанням у теплій, 
як парне молоко, водичці та го-
динами засмагання на гарячому 
піску — найбажаніший у році. Та 
щоб він не обернувся проблема-
ми для здоров’я, варто дотриму-
ватися певних правил. 

cтор. 12

У волинському селі кури 
несуть бірюзові яйця

У Каннах презентували 
фільм, в якому 
знімалися лучани 

У колишнього військового, 
а нині лікаря «швидкої» Бориса 
Антонюка — дивне захоплення. 
Протягом останніх двадцяти ро-
ків на подвір’ї його будинку, що у 
селі Липляни Ківерцівського ра-
йону, мешкають павичі, фазани 
й ексклюзивні кури, серед яких  
— чубаті, бородаті, бійцівські 
та навіть такі, що несуть яйця 
незвичного бірюзового кольору. 
Господар каже, що розводить 
птицю не заради вигоди, а суто 
для душі та щоб було що людям 
показати. У нього в гостях побу-
вали і «Відомості».

cтор. 5

Депутати купують одяг 
на розпродажах і за 
кордоном 

Два тижні тому в селі Кисилин 
Локачинського району ветеринарна 
служба проводила дослідження на 
виявлення туберкульозу в великої 
рогатої худоби. Така діагностика є 

плановою і здійснюється кожного 
року для профілактики та недопу-
щення розповсюдження хвороби. 
Одначе цього разу її носіями вияви-
лось аж одинадцять голів ВРХ. Як на 

такий невеликий населений пункт, 
де налічується близько сотні корів-
чин, ця цифра насторожує. 

cтор. 7

Лучани піднялись на найвищу вершину 
Північної Америки 

Чинний Закон України «Про 
зайнятість населення» передба-
чає низку механізмів, які мають 
позитивно вплинути на підви-
щення рівня офіційної зайня-
тості молоді. Зокрема, держава 
гарантує роботодавцям, які на-
даватимуть перше робоче місце, 
пільги зі сплати єдиного соціаль-
ного внеску. 

cтор. 4

Нещодавно на Каннському 
кінофестивалі презентували 
трейлер нового фільму Олеся 
Саніна «Поводир, або Квіти ма-
ють очі». Стрічка розповідає про 
знищення сліпих музикантів під 
час навмисно організованого 
владою з’їзду кобзарів і лірників 
у 1934 році. У фільмі з іменитими 
акторами в епізодичних ролях 
кобзарів з’являються й луцькі 
незрячі. Один із них — лучанин 
Орест Кацюба.

cтор. 13

За надане перше робоче 
місце — пільги зі сплати 
єдиного соціального 
внеску 

У Маневичах 
виплачували гроші 
за «липовими» 
чорнобильськими 
рецептами

У новій Конституції 
пропонують обмежити 
повноваження Президента

cтор. 2

Санстанція «забракувала» 
третину пляжів у Криму

cтор. 3

На Закарпатті та Львівщині 
людей атакують змії 

cтор. 4

Мисливські угіддя 
надаватимуть на 15 років 

cтор. 4

Волинь чекає грошей на 
укріплення берега Стиру  

cтор. 5

Чиновниця обкрадала 
підопічних пенсіонерів 

cтор. 6

У МОЗ нагадали про 
необхідність щеплень 
перед закордонною 
відпусткою

cтор. 12

У Луцькій тюрмі знову 
«розстрілювали»

cтор. 13

Ветеринари радять селянам пройти медогляд 


