
У волинських фермерів на 
носі посівна. Зважаючи на на-
міри нинішньої влади збільшити 
посіви, роботи додасться. Наразі 
аграрії складають кошториси та 
міркують над тим, у скільки їм 
обійдеться цьогорічна посівна 
кампанія. Головний біль у всіх 
один — незалежно від площ, 
відведених для посівів, аграріїв 
турбує ціна пального та супутні 
затрати. 

cтор. 4

Пальне занадто 
дороге для 50% 
автовласників 

Ти маєш знати більше!Ти маєш знати більше!

cтор. 4

Художня студія 
Надії Воєводіної 
рятує від депресії 
та сірої буденщини 

Діти війни воюють за доплату до 
пенсії

Деякі волинські 
лікарні можуть 
лишитися без 
медикаментів

Цьогорічна посівна 
волинським 
фермерам влетить 
у копійку

Енергозберігаючі 
лампи можуть 
становити 
небезпеку для 
здоров’я

За медичне 
страхування 
платитимуть 
тільки забезпечені 
українці 

В уряді хочуть 
збільшити пеню за 
комуналку

Волинські лісівники 
вимагають залишити 
ліси у комунальній 
власності

cтор. 3

Офіс волинського 
«Єдиного Центру» 
тримали в облозі 
невідомі в масках 

cтор. 3

Злодії «пішли» на 
сільські ради

cтор. 3

«Укртелеком» 
збільшує плату 
за стаціонарний 
телефон

cтор. 3

Через 
«бандерівське» 
питання 
заблокували 
трибуну

cтор. 4

Комунальне 
підприємство 
«Автопарксервіс» 
після перевірок 
стало прибутковим

cтор. 6

На сьогодні на Волині зареє-
стровано 538 тис. серцево-судинних 
захворювань серед жителів облас-
ті. Тільки в 2009 році від серцевих 
недугів померло біля 10 тисяч во-
линян, у тому числі від ішемічної 
хвороби серця — майже сім тисяч. 
Первинний вихід на інвалідність від 
серцево-судинних захворювань що-
річно складає біля 900 чоловік. 

cтор. 6

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 3

Для дітей і школярів у Луць-
ку є достатньо різного роду на-
вчальних закладів, гуртків, де 
вони можуть проявити свої та-
ланти. А от дорослі дещо обділе-
ні. Тому й виникла більше року 
тому в художника-дизайнера 
Надії Воєводіної ідея створення 
мистецької студії для тих, хто 
хоче втекти від сірої буденщини. 

cтор. 13

Голова комітету ВР з питань 
охорони здоров’я Тетяна Бахтє-
єва висловила думку, що до 2014 
року Україна буде готова до пе-
реходу на медичне страхування. 

cтор. 2

Тисячі волинських пенсіонерів, 
що мають статус «дітей війни», об-
бивають пороги Пенсійного фонду 
та судів. Люди вимагають законної 
надбавки до пенсії, яку держава не-
доплачувала їм протягом кількох 
років. В області мають шанс на таку 

доплату 79 тисяч пенсіонерів. Однак, 
як виявилось, отримати ці гроші 
може не кожен. Почнімо з того, що 
донедавна в українському законо-
давстві не існувало такого терміна, 
як «діти війни». Така категорія на-
селення з’явилася в 2006 році, коли 

в силу вступив Закон України «Про 
соціальний захист дітей війни». Від-
повідно до законопроекту, дітьми 
війни є особи, яким на час закінчен-
ня Другої світової (2 вересня 1945 
року) було менше 18 років.

cтор. 5

Не такий страшний 
гепатит А, як його 
«малюють» 

cтор. 5

«Сердечним» хворим на Волині 
вирішили допомагати за рахунок 
бюджету

Німецькі та кавказькі вівчарки, 
французькі бульдоги й мальтійські 
болонки, лайки і ньюфаундленди, 
спанієлі та померанські шпіци, той-
тер’єри та добермани… Загалом 
майже вісімдесят порід чотирила-
пих друзів людини було представле-
но на Міжнародній сертифікованій 
виставці собак усіх порід рангу САС 
UA «Перлина Волині». Це пухнасто-
хвостато-вухате дійство проходило 
13 лютого в Луцьку, у спортивно-
розважальному комплексі «Адрена-
лін Сіті». Особливо порадував цей 
конкурс краси (а інакше й не назвеш, 
адже песиків оцінювали винятково 
за зовнішнім виглядом) дітлахів, які 
снували між кудлатими учасника-
ми, гладили, скубали, роздивлялися 
та фотографувалися з ними. Благо, 
що виставкові собаки зовсім неагре-

сивні, спокійні. А, може, причина у 
стомленості від переїзду й очікуван-
ня своєї черги вийти на ринг. 

cтор. 10

Виставка собак у Луцьку зібрала 
650 чотирилапих конкурсантів

Про те, що у Турійському ра-
йоні спалах вірусного гепатиту 
А, прозвучало з усіх центральних 
ЗМІ. До речі, інформація дещо 
різнилася — одні називали дже-
релом інфекції воду в колодязі, 
інші запевняли про контактно-
побутовий шлях передачі. З по-
дібним волиняни вже стикалися, 
коли торік у вересні в селі Невір 
Любешівського району люди та-
кож захворіли на гепатит А. 

cтор. 12

Скільки грошей 
треба молодій 
сім’ї, щоб 
народити та 
доглянути дитину?

cтор. 14

Постійно зростаючі тарифи 
на енергоносії заставляють все 
більше задумуватися про еконо-
мію. Тому у квартирах і будинках 
багатьох волинян для освітлення 
приміщень з’являються економ-
ні лампи. 

cтор. 5

Більше за всіх у 2010-му заробила Ротару, а найменше — Альоша

У нинішній час — кризовий 
у фінансовому та духовному 
плані — народжувати, здаєть-
ся, наважуються сміливі жінки. 
Займатися вихованням дитини 
— це, звісно, не затратно: все за-
лежить від бажання батьків, їх 
терпіння та винахідливості. А 
от із матеріальної точки зору на-
родити та доглядати дитину не 
всім під силу. 

cтор. 7

Право на гроші змушені відстоювати в судах


