
Із настанням літа разом 
із сонячними днями та весе-
лими розвагами просто неба 
з’являються нові небезпеки і 

неприємності. Зокрема, укуси 
комах, уберегтися від яких не-
просто. 

cтор. 12

Вже майже два місяці мину-
ло, як зійшов сніг, а суміш, якою 
посипали вулиці Луцька взимку, 
лежить ще й досі. Такого непо-
добства давно не було. «Відо-
мості» вирішили з’ясувати, хто 
винен у тому, що місто не при-
бирають. Уважні жителі Луцька 
помітили, що на вулицях міста 
з приходом весни практично 
зникли двірники, зате навіть у 
віддалених мікрорайонах їздять 
машини зі щітками, які «нібито» 
прибирають. 

cтор. 3

Українська земля може 
подорожчати в 20-40 
разів

Ти маєш знати більше!

cтор. 4cтор. 7-9

У вищих навчальних 
закладах не зростатиме 
вартість навчання

Випускний полегшить гаманець 
родини на п’ять тисяч гривень 

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 14Злата Огневич вважає, що впоралася зі своїм артистичним і співочим завданням

Володимир Войтович май-
же тридцять років свого життя 
віддав державній службі. За цей 
час, каже, має з чим порівнюва-
ти нинішню ситуацію в країні. 
На його думку, такої кількості 
реформ, які впроваджуються 
нині, Україна не знала ніколи. Як 
справжній патріот Волинської 
землі, Володимир Іванович не-
байдужий до проблеми волинян.

cтор. 4
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Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 3 грн.

h
t

h
t

h
t

h
ttt

ptptp
//:/:/:/
///v/v/v

didididid
o

m
o

m
o

m
o

s
o

s
o

st
itititi

u-uu
aaa

.c
ococo

mmm

Передплатний індекс - 21769 № 21 (661) 23 - 29 травня 2013 року

h
tt

p
:/

/w
w

w
.v

id
o

m
o

st
i.

in
fo

cтор. 2

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Волинський лікар, 
рятуючи життя 
африканців, перехворів 
на малярію 15 разів 

У Рожищенській районній лі-
карні працює фтизіатром лікар, 
який десять років життя присвя-
тив рятуванню африканських 
пацієнтів. Анатолій Нікітченко у 
1986 році ризикнув кардинально 
змінити свою долю, проміняв-
ши затишні стіни райлікарні на 
військовий госпіталь у Мозам-
біку. Та на цьому його лікарські 
мандри не закінчилися. Кілька 
років тому він повернувся з ма-
ловідомої острівної країни, що 
розташована поблизу західного 
узбережжя Африки. Як жилося 
волинському фтизіатру, дізнава-
лися «Відомості». 

cтор. 5

Волиняни мітингували у 
Києві за «Батьківщину» 
та Партію регіонів

Завдяки фільму «Шахта 
№8» світ дізнався, 
як виживають люди 
на Донбасі 

18 травня до Києва з’їхалися 
прихильники опозиційних сил 
на фінал Всеукраїнського мі-
тингу «Вставай, Україно!». За 
орієнтовними підрахунками, на 
підтримку опозиції виступило 
50 тисяч українців, серед них — 
близько тисячі волинян. Така 
ж кількість наших земляків по-
їхала до столиці під прапорами 
Партії регіонів. 

cтор. 2

За брудний Луцьк 
приватній фірмі 
з бюджету платять 
дев’ять мільйонів 

За кілька днів для одинадцяти-
класників продзвенить останній 
дзвінок. А після державної підсум-
кової атестації у школах будуть ви-
пускні. Як повідомив начальник 

обласного управління освіти Олек-
сандр Хомич, цьогоріч попроща-
ється зі школою майже вісім тисяч 
юних волинян. Поки випускникам 
— радість, батькам — додаткові ви-

трати. «Відомості» вирішили під-
рахувати, скільки приблизно треба 
мати в гаманці, щоб зібрати дитину 
на випуск. 

cтор. 7

Укуси комарів особливо небезпечні 
для дітей 

У господарстві сім’ї Проца-
нів із Манькова Локачинського 
району гаряча пора — якраз роз-
продують розсаду. Тільки під-
вечір пан Віталій повернувся з 
ринку. Тому, каже, балакати вже 
втомився, адже кожному покуп-
цеві потрібно все роз’яснити.

cтор. 6

П’ять років тому естонський 
режисер Маріанна Каат зняла 
документальний фільм «Шахта 
№8», події якого відбуваються 
в місті Сніжному Донецької об-
ласті. Після закриття гірничих 
підприємств тут розквітнув не-
легальний видобуток кам’яного 
вугілля на шахтах-копанках, які 
місцеві ще називають ямами.  
Вони всюди: в кожному дворі, в 
парку... 

cтор. 13

Голова Волинської обласної 
ради Володимир ВОЙТОВИЧ:

У Польщі волинський 
овочівник зрозумів, що 
заробляти можна і на 
десяти сотках 

Політика має проходити 
повз мене

«Укравтодор» назвав шість 
доріг, які стануть платними 

cтор. 2

На Волині мешкає 39 офіційних 
мільйонерів 

cтор. 2

Єгипет підвищує вартість 
туристичних віз 

cтор.  3

Синоптики прогнозують чергове 
спекотне літо 

cтор. 4

«Укрзалізниця» ввела платні 
послуги у поїздах, що прямують 
на Крим 

cтор. 4

В Україні посадять тисячу 
гектарів нових виноградників 

cтор. 5

В обласній лікарні після 
реконструкції відкрили 
приймальне відділення 

cтор. 6

У Ковелі збудують аквапарк 
cтор. 6

Половина дитячих таборів 
в Україні застаріла 

cтор. 6

З Луцька до Львова їздитиме 
лише рейковий автобус

cтор. 13
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