
В Україні лікувальні заклади 
залишилися без значної кількості 
медпрепаратів. А все через те, що 
240 тендерів Міністерства охорони 
здоров’я щодо закупівлі ліків цьо-
го року закінчилися безрезультат-
но. Після того, як про цю проблему 
стали говорити у засобах масової 

інформації, у Міністерстві пообіця-
ли, що до вересня її врегулюють. Та, 
швидше, це тільки обіцянка, адже 
процедура торгів займає два-три 
місяці, а постачання препаратів три-
ває до 40 днів. 
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Програми з поставки медикаментів 
повністю не виконуються 

Трансжири (трансізомери) 
— це всім нам знайомі маргарин 
і кулінарний жир. На початку 
минулого століття їх створен-
ня було оголошене порятунком 
людства від загрози недоїдання. 
Адже маргарин був недорогою та 
доволі смачною заміною верш-
ковому маслу, а коштував значно 
дешевше. 
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Мешканцям обласного центру 
може додатися ще одна морока. 
Поки одні перебиваються без гаря-
чої води, каналізації, зовнішнього 
освітлення та цивілізованих доріг, 
інші, аби життя малиною не видало-
ся, матимуть клопіт через депутат-
ські примхи, бо Луцькрада їм готує 
подарунок — перейменовує вулиці. 
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Ціни на бензин 
восени зростуть

Ти маєш знати більше!Ти маєш знати більше!

cтор. 7

Лічильники тепла не 
зекономлять гроші 
українців

1 вересня за парти 
сяде 410 тисяч 
першокласників

У сирі «Російський» 
знайшли 
трансізомери

Луцькі маршрутки 
небезпечні для 
життя пасажирів

Українська їжа 
найдорожча в 
Європі

Україна — один 
з найбільших 
експортерів овочів у 
Європі 
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В Україні з 1 серпня 
діють нові тарифи на 
електроенергію 
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Українці довіряють 
довгостроковим 
вкладам
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Збільшити поголів’я 
ВРХ на Волині можна 
і без німецької 
допомоги 
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Дефіциту хліба в 
Україні не буде 
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100 тисяч українців 
залежні від 
алкоголю 
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Волиняни 
пікетували обласну 
прокуратуру  
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49% волинських 
шкіл не мають 
внутрішніх 
вбиралень 
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В «Адреналін 
Сіті» годували 
простроченими 
продуктами 
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Санстанція 
застерігає: у Турії 
купатися не можна
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У дачників під 
Луцьком можуть 
забрати землю 
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У Горохові зі школи 
вкрали 47 тисяч 
гривень 
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Убитому мольфару 
Нечаю встановлять 
пам’ятник
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Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 3

Терміново перевірити всі за-
клади, у яких перебувають ста-
ренькі люди й інваліди, — таке 
завдання було поставлене перед 
підрозділами МНС Волині після 
трагедії, що сталась у селі Біле 
Дубровицького району Рівнен-
щини. Там у пожежі загинули 16 
людей, які перебували у місцево-
му територіальному центрі. При-
чиною трагедії стало порушення 
техніки пожежної безпеки. 
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Подорожчає газ 
чи ні, якщо подо-
рожчає, то наскільки 
— ці питання деда-
лі більше цікавлять 
українців. І не спрос-
та. Адже від відпо-
віді на них залежить 
плата за комуналку. 
Сьогодні цей платіж 
є суттєвим для сімей-
ного бюджету. Шляхи 
до його зменшення 
відомі — це економія 
енергоносіїв та облік 
об’єму наданих по-
слуг. Останнє можна 
зробити за допомо-
гою встановлення 
лічильників. В уряді 
оголосили, що для 
населення зроблять 
це за державні гроші. 
Чи так це насправ-
ді та що означатиме 
встановлення лічиль-
ників для населення 
— з’ясовували «Відо-
мості». 
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На початку липня у Луць-
ку стався випадок, який у місті 
ще довго обговорюватимуть: у 
маршрутному таксі впала паса-
жирка і поламала ребра. Водій 
так несподівано натиснув на 
гальма, що жінку фактично ви-
кинуло на східці. 
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Олена Шоптенко: «У мене двічі забирали партнерів, причому одна й та ж дівчина»

Шановні Шановні 
читачі!читачі!

Продовжується Продовжується 

передплата  на передплата  на 

газету «Відомості» газету «Відомості» 
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Юрій Кондратюк:

Нещодавно з відпочинку в 
Криму повернувся наш земляк, 
переможець кулінарного шоу 
«Пекельна кухня», яке транслю-
вав телеканал «1+1», Юра Кон-
дратюк. Відразу після приїзду 
він погодився на ексклюзивне 
інтерв’ю «Відомостям». 
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Кір не сплутаєш 
із жодним іншим 
інфекційним 
захворюванням

Нещодавно у селі Лище 
Луцького району зафіксували 
кілька випадків захворювання 
на кір. Інфекцію підтвердили 
у трьох пацієнтів. Але медики 
занепокоїлись, адже у 2006-му 
кором перехворіли 800 воли-
нян. Джерелом інфекції є тільки 
хвора людина. Міграція населен-
ня призводить до того, що десь 
людина контактує з зараженим і 
підхоплює вірус. Цьогоріч кір на 
Волинь «завезли» з Рівненщини. 
Як розпізнати кір, як не сплута-
ти його з іншими інфекційними 
хворобами, коли та чим ліку-
вати, ми запитали у заступни-
ка головного лікаря з медичної 
частини Волинської обласної 
інфекційної лікарні Галини Мо-
рочковської. 
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На зміну назв вулиць у Луцьку треба 
щонайменше 230 тисяч гривень

Рівненська 
трагедія у будинку 
престарілих може 
повторитися і на 
Волині

«Перемога у 
«Пекельній кухні» 
ще не означає, 
що я найкращий 
повар країни»


