
Це видно навіть неозброєним 
оком. Побутові відходи лежать 
на узбіччі автошляху, що спо-
лучає Ківерці з кількома селами 
району. Подекуди сміття займає 
ще й проїжджу частину. 

cтор. 6

У квітні цього року у Луцьку 
відбувся суд над одним із фігуран-
тів гучної справи про шахрайство з 
квартирами. По ній уже засуджено 
семеро чоловік. Ще один — у розшу-
ку. Злочинне угрупування у складі 
семи осіб діяло в обласному центрі 
Волині протягом 2006-2008 років. 

cтор. 10

Цукор влітку може 
стати дефіцитом

Ти маєш знати більше!Ти маєш знати більше!

cтор. 4

Облспоживспілка заробляє мільйони 
на міській землі

Азаров пообіцяв 
медикам доплати 
за нічні чергування

Сміттєзвалище 
поблизу Ківерців 
переповнене

Щоб вирішити, 
ким стати у 
майбутньому, 
треба пройти 
професійну 
діагностику

Шахраї у Луцьку відбирали 
квартири у малозабезпечених

Ціна на газ для 
населення зросте 
з листопада

Українці зможуть 
користуватися газом 
і без лічильників

cтор. 3

Через здорожчання 
бензину зросте ціна 
проїзду в міжміських 
маршрутках

cтор. 4

Тарифи на 
електроенергію 
знову підніматимуть 

cтор. 4

Програму «Житло 
для молоді» 
фінансують мало, 
бо сім’ї самі можуть 
купити квартири

cтор. 3

Кінотеатру 
«Промінь» хочуть 
знайти інвестора

cтор. 5

У Луцьку 
відкрили клініку 
репродуктивного 
здоров’я 

cтор. 7

Авторинок із Луцька 
просять перенести 
на аеродром у Крупі

cтор. 7

У травні настають по-
справжньому теплі дні. Сонячна 
погода за вікном так і спокушає ви-
рушити на відпочинок на природу. 
Проте час відпусток іще не настав, 
тож із мандрівкою потрібно втисну-
тись у вихідні. До того ж після свят 
і рясних гостин багатьом хочеться 
спробувати активного відпочинку. 

Тож «Відомості» намагалися до-
слідити, де та як можна провести 
травневий вікенд. Якщо ви любите 
екстремальний відпочинок, воду та 
природу, то можете спробувати на 
своїй шкурі рафтинг — сплави на 
рафтах і катамаранах гірськими річ-
ками. 

cтор. 5

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 2

Лучанин Дмитро у 15 років 
поїхав на навчання в Ізраїль. За-
кінчивши там школу і відслужив-
ши в армії, він став повноцінним 
громадянином цієї східної дер-
жави. Правда, через неточності 
в документах (у паспорті місцем 
проживання зазначили Україну), 
що у свою чергу спричиняли бю-
рократичну тяганину, хлопець 
не міг безпроблемно навідатися 
на Батьківщину.

cтор. 13

Перевізники Луцька просять 
підвищити тарифи на проїзд у 
маршрутках до трьох гривень. 
Про це йшлося під час засідан-
ня комісії з аналізу збитковості 
підприємств. Чи піде на такий 
крок міська рада — дізнавалися 
«Відомості».

cтор. 3

Питання про пролонгацію на 22 
роки договору оренди 3,5 гектара 
землі між міською радою і «Волин-
ською облспоживспілкою» виникло 
несподівано. Адже до 31 грудня 2014 

року ще є чинним договір оренди. 
Очевидно, тут зійшлись інтереси: 
облспоживспілка хоче «застовпи-
ти» за собою землю на тривалий 
термін, а міський голова — викона-

ти обіцянку та добудувати міст над 
залізницею до Дня Незалежності. 
Чи виграє з того громада міста — 
з’ясовували «Відомості».

cтор. 4

Собаки переносять 
смертельно 
небезпечну для 
людини хворобу

cтор. 3

Як можна активно відпочити 
в травні

Протягом останніх кількох ро-
ків школи практикують діяль-

ність пришкільних таборів із ден-
ним перебуванням учнів. Одначе 
представники волинської громади 
сумніваються у їх ефективності. За 
словами депутата облради Валенти-
на Кошельника, діти не хочуть туди 
ходити, а вчителі, щоб виконати 
плани, затягують школярів силою. 
Він також припустив, що краще 
було б кошти, які виділяються на 
утримання пришкільних таборів, 

спрямувати на інші види літнього 
оздоровлення.

cтор. 10

Пришкільних літніх таборів 
на Волині може поменшати

Паразити наступають. У 
наш час тотального забруднення 
життєво важливо дотримува-
тися правил особистої гігієни. 
Адже небезпека підстерігає ледь 
не на кожному кроці. Навіть від 
домашнього улюбленця — со-
баки — можна «підчепити» сер-
йозне паразитарне захворюван-
ня — ехінококоз. 

cтор. 12

Луцькі земельники 
гальмують процес 
приватизації землі

cтор. 14

Починаючи з 2009 року, в 
загальноосвітніх навчальних 
закладах України впроваджу-
ється інноваційний проект Дер-
жавної служби зайнятості — 
програмно-апаратний комплекс 
«Мотиваційний термінал розви-
тку зацікавленості до професій-
ного самовизначеня». Сьогодні 
на Волині встановлено вже 364 
профорієнтаційні термінали, 
що становить 61,3% від загаль-
ної кількості шкіл області. Як на 
практиці впроваджується про-
фесійна діагностика та як пра-
цюють термінали, журналісти 
мали змогу побачити на прикла-
ді Луцької гімназії №4.

cтор. 6

Юлія Висоцька: Так, чоловік допоміг мені зробити кар’єру

Неодноразово доводилося 
чути скарги від лучан, що ось 
вже кілька місяців поспіль міське 
управління земельних ресурсів 
гальмує процеси приватизації 
землі. В управлінні кажуть, що 
причина банальна: працівники 
не справляються з великим об-
сягом справ, які надходять, після 
того, як ці функції перейшли до 
них від Держкомзему. 

cтор. 7

Перевізники 
хочуть, щоб 
лучани платили 
три гривні 
за проїзд у 
маршрутці

В Ізраїлі 
строкова служба 
обов’язкова і для 
хлопців, і для 
дівчат 

Депутати відмовились укласти договір на оренду землі в обмін на міст


