
3 червня стартує кампанія 
зовнішнього незалежного оці-
нювання. Цього дня майбутні 
абітурієнти складатимуть тести 
з хімії. Закінчиться ЗНО 27 черв-
ня іспитом зі світової літератури. 
Як і в попередні роки, за словами 

проректора з питань ЗНО Волин-
ського інституту післядипломної 
педагогічної освіти Надії Бобак, на 
території Волині діятиме 26 пунк-
тів, де охочі зможуть пройти тес-
тування. 

cтор. 6

Давно вже не секрет, що дит-
садки виживають практично за 
рахунок батьків. Відправляючи 
малюка в дошкільний заклад, по-
трібно бути готовим щомісяця 
розставатися з немалими гроши-
ма. За розповідями мам і тат, пе-
ред вступом до садочків їм дають 
цілий список того, з чим потрібно 
з’явитися, виписують кругленьку 
суму на вступний внесок. А далі на 
них чекають щомісячні збори на 
різні потреби ДНЗ. 

cтор. 13

Вимкнений мобільний телефон може стати 
приводом для видалення з пункту ЗНО 

У багатоповерхівках міс-
та Луцька за останній тиждень 
ЖКП розвісили оголошення, 
зміст яких зводився до того, що 
власники супутникових антен 
повинні виробити на них тех-
нічну документацію або демон-
тувати. Деталі з’ясовували «Ві-
домості». Не одного лучанина 
оголошення збентежило. Ще б 
пак. Супутниковим телебачен-
ням користується більшість жи-
телів багатоповерхівок. 

cтор. 2

Статки вітчизняних прокуро-
рів вражають. Щомісячно заро-
бляти від 18 до 30 тисяч гривень — 
це для них звична річ, повідомляє 
«Фокус». 

За останні кілька років зарпла-
ти українських прокурорів зросли 
в рази. І не лише зарплати. Керів-

ники прокуратур завели собі до-
рогі автопарки та запаслися не-
рухомістю. Всього у власності в 
обласних прокурорів і керівників 
Генпрокуратури перебуває 19 бу-
динків, 66 квартир і 16,6 мільйона 
гривень на банківських рахунках.

cтор. 11

Українську «трубу» 
оцінили в майже 
30 мільярдів доларів

Ти маєш знати більше!

cтор. 34cтор. 7-9

Гречки та цукру цього 
року буде вдосталь

Залізниця відрізала Волинь 
від Західної України 

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 14Святослав ВАКАРЧУК: Я дуже довго приймаю рішення у своєму житті

Відмінник народної освіти 
України, нагороджена медал-
лю А. С. Макаренка, отримала 
Соросівський грант... Список 
досягнень учительки 21-ї шко-
ли-гімназії міста Луцька Раїси 
Шайди дуже великий. Професі-
онал, у свої 75 вона продовжує 
трудитися на педагогічній ниві. 

cтор. 4
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Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 6

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Сім’ї прокурорів поповнили свої 
автопарки на чверть мільйона доларів 

Волинські 
водогосподарники 
справились 
із цьогорічною повінню 
на відмінно 

Нинішня весна для волинян 
виявилася непростою. Рекордна 
кількість снігу, що випала цієї 
зими, обернулась для багатьох 
великою водою. Особливо по-
терпали від повені поліські райо-
ни: Ратнівський, Любешівський, 
Маневицький. Приміром, на Ма-
невиччині востаннє підтоплення 
такого масштабу, за словами 
тамтешніх жителів, фіксували 
лише у 1999 році. Не обминула 
велика вода і Луцьк. Через роз-
лиття Стиру підтопленим ви-
явився Центральний парк куль-
тури і відпочинку. 

cтор. 6

Шахраї наживаються 
на довірливості людей 

Щоб народити здорову 
дитину, батькам 
потрібно кинути курити 

Зважаючи на розвиток тех-
нічного прогресу, щороку ви-
гадок охочих до легкої наживи 
шахраїв стає все більше. Щоразу 
вони виглядають більш правдо-
подібними. Жертвами дурисві-
тів стають сотні тисяч українців. 
Одними з найпоширеніших є 
різноманітні телефонні афе-
ри, коли з вас неждано роблять 
щасливчика, якому поталанило 
виграти чи то автомобіль, чи то 
інший цінний подарунок. 

cтор. 5

Лучан заставлять 
демонтувати 
супутникові антени 

Із Луцька залізницею з цього 
тижня можна буде доїхати у меншу 
кількість міст як України, так і за 
кордоном. Рішення про зміну гра-
фіка руху потягів прийняте на рівні 

центрального офісу «Укрзалізниці». 
Більше чотирьох тисяч підписів зі-
брали волонтери «Асоціації молодих 
реформаторів» під зверненнями до 
керівників «Укрзалізниці» й області. 

Протест молоді викликало рішення 
залізничників скасувати потяг Ко-
вель — Чернівці та скоротити марш-
рут дизеля Ківерці — Підзамче. 

cтор. 3

Гарні умови в дитячих садочках влітають 
батькам у копійчину 

Учнів п’ятих класів Луцької 
гімназії №4 щодня частували сві-
жим молоком протягом останніх 
півроку. Така ідея спала на думку 
директору приватно-орендно-
го сільгосппідприємства імені 
Шевченка, що в селі Угринів Го-
рохівського району, Андрію Ту-
раку. 

cтор. 7

За останні десятиріччя мину-
лого століття в усьому світі про-
ведено чимало досліджень, які 
розвинули та поглибили уявлен-
ня про шкідливий вплив куріння 
під час вагітності, адже з роками 
кількість жінок-курців збільшу-
ється. Про те, до яких наслідків 
може призвести ця звичка і чим 
вона загрожує новонародженим, 
«Відомості» спілкувалися з ліка-
рем Центру планування сім’ї КЗ 
ЛКПБ Назарієм Адамчуком. 

cтор. 12

Вчитель із 57-річним стажем 
Раїса ШАЙДА: 

Луцькі школярі тепер 
знають, яке молоко 
справжнє 

Якщо у вчителя нема 
почуття гумору, 
він повинен покинути 
роботу 

Для українців готують 
підвищення пенсійного 
віку до 64 років 

cтор. 2

Україні загрожують 
руйнівні та непрогнозовані 
торнадо 

cтор. 3

Третина волинського 
імпорту — польського 
походження 

cтор. 5

Більше половини коштів 
за держпрограмами 
підтримки тваринництва 
отримує Волинь 

cтор. 5

Злодій виніс із ювелірного 
магазину 8 підносів золота 

cтор. 7

Волинські батьки можуть 
слідкувати за своїми 
дітьми в онлайн-режимі 

cтор. 13

Про туристичні принади 
Шацького району склали 
окремий буклет 

cтор. 13


