
Серед міст, з якими співп-
рацюватиме компанія УЄФА з 
поселення учасників чемпіона-
ту, опинилися волинські Луцьк 
та Володимир-Волинський. У 
зв’язку із заявами представників 
УЄФА про надто високі ціни на 
проживання в українських готе-
лях під час Євро-2012, «Відомос-
ті» поцікавилися, за скільки го-
тові прийняти гостей на Волині.

cтор. 3

Цього року святкує десяти-
річчя арт-студія «Пятерня» — чи 
не єдина в Луцьку творча май-
стерня, програма якої побудо-
вана на культурно-духовному й 
естетичному розвитку з елемен-
тами емоційного психологічного 
тренінгу, арт-терапії, що сприяє 
врівноваженню та заспокоєнню 
дітей. А ще тут активно розви-
вають позанавчальну виховну 
роботу.

cтор. 13

Ліки можуть 
подешевшати 
майже вдвічі

Ти маєш знати більше!

cтор. 4

М’ясо на Великдень 
краще купувати зараз 

Українці звикли 
одружуватись 
по любові

На Волині ціни для 
вболівальників 
Євро-2012 не 
підвищуватимуть 

Малозабезпеченим 
обіцяють підвищити 
виплати

Українські олігархи 
дали людям менше 
робочих місць, ніж 
закордонні

cтор. 2

Чиновники масово 
їздять на крадених 
машинах 

cтор. 2

Вода для українців 
вже подорожчала

cтор. 3

Ціна на землю 
стартуватиме 
з 300 євро за гектар

cтор. 3

Янукович пообіцяв, 
що не буде 
виконувати вимоги 
МВФ

cтор. 3

Нічні потяги 
зроблять удвічі 
дорожчими за денні

cтор. 4

Луцьк — одне 
з найбільш 
забруднених міст 
західної України

cтор. 4

Завод «Коктебель» 
визнали банкрутом

cтор. 4

Випускники шкіл 
не потраплять у 
весняний призов

cтор. 6

За посіви 
маку навіть у 
господарських 
потребах 
доведеться 
платити штраф

cтор. 6

Закупили на тендері 
газ по 850 доларів 
за тисячу кубометрів

cтор. 7

КВН: У політесі сесія 
коштує, як 4 роки в 
Гарварді

cтор. 10

Ковельські кінологи 
— найкращі в 
Україні

cтор. 13

Поліські райони Волині в силу 
своїх природних особливостей по-
збавлені можливості розвивати 
сільське господарство, як зрештою 
і промисловість. Окрім пилорам та 
торгових точок, місцевим жителям 

на роботу піти нікуди. Відтак, чо-
ловіки змушені виїжджати на за-
робітки, а жінки — вести домашнє 
господарство. Принаймні такі реалії 
життя на Камінь-Каширщині.

cтор. 5

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Передплатний індекс - 21769

cтор. 2

Артеріальна гіпертензія 
(підвищення артеріального 
тиску) належать до так званих 
«хвороб цивілізації». Масштаби 
цієї неінфекційної епідемії вра-
жаючі: майже 20-25% дорослого 
населення має підвищений тиск, 
хворіють переважно люди пра-
цездатного віку. Україна посiдає 
перше мiсце за смертністю насе-
лення вiд серцевих хвороб.

cтор. 12

На початку весни наш організм 
особливо потребує вітамінів та зба-
лансованої їжі. Адже, як відомо, 
здоров’я залежить від того, що ми 
їмо і якої якості.  Однак чи доступне 
якісне харчування пересічному во-
линянину? Адже не секрет, що ціни 
на продукти постійно зростають, 
чого не скажеш про зарплати і пенсії. 
Журналіст «Відомостей» пройшлася 
Центральним ринком Луцька, щоб 

з’ясувати вартість продуктів.
Зупиняємося біля прилавків з 

овочами та фруктами — вони  по-
особливому приваблюють яскрави-
ми оранжевими, червоними, зелени-
ми кольорами. Зауважуємо, що так 
званий борщовий набір потішить 
гаманці споживача — картопля (1,50 
грн./кг), морква (3 грн./кг), цибуля і 
буряк (по 2,50 грн./кг).

cтор. 4

Камінь-Каширський район 
розбудовують місцеві жителі 
своїми силами

Путін втретє 
обраний 
президентом Росії

cтор. 14

Ліфти — об’єкти підвище-
ної небезпеки. Вони потребують 
постійного контролю за техніч-
ним станом. Граничний термін 
експлуатації ліфта — 25 років. 
Тобто цього року потенційно 
небезпечними є ліфти, встанов-
лені у 1987 році. Заміна ж ста-
рого ліфта на новий коштує 300 
тисяч гривень. Дуже дорого як 
для місцевих бюджетів, так і для 
мешканців. 

cтор. 4

«Міс Росія-2012» не втримала корону за мільйон доларів

За результатами підрахунку 
голосів Володимира Путіна під-
тримали майже 64% електорату. 
Про це повідомляють у росій-
ському ЦВК. На другому місці 
— представник комуністів Ген-
надій Зюганов — близько 17%. 
«Бронза» — у самовисуванця та 
мільярдера Михайла Прохорова. 
Його підтримали приблизно 7% 
електорату.  Четвертим фінішу-
вав п’ятиразовий учасник пре-
зидентських виборів Володимир 
Жириновський. У лідера ЛДПР 
— 6%. 

cтор. 2

Щоб отримати додаткові 
гроші, сільські та селищні гро-
мади готують проекти, розпи-
суючи, чого у своєму населе-
ному пункті вони потребують 
нагально. За підсумками Всеу-
країнського конкурсу проектів і 
програм розвитку місцевого са-
моврядування Волинь, подавши 
35 проектів, виграла фінансову 
підтримку по дев’яти. На їх вті-
лення із держбюджету надійде 
1 мільйон 670 тисяч гривень — 
це 6,3% від загального бюджету 
конкурсу, в якому змагались 130 
проектів. 

cтор. 6

Стоматологи у військкоматах 
пломбують зуби абияк 

Першого квітня розпочинається 
весняний призов юнаків на строко-
ву військову службу. У зв’язку з цим 
в обласному військовому комісарі-
аті пройшли збори за участю голів 
територіальних призовних комісій, 
військових комісарів, а також ліка-
рів-спеціалістів.

cтор. 7

Луцька арт-
студія «Пятерня» 
відкрила філіал 
у Хелмі

Високий 
артеріальний тиск 
перевантажує 
судини серця і 
мозку

Волинські села 
притягують гроші 
з держбюджету
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Ти маєш знати більше!
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«Портрет» сучасної українки: 
освічена, працьовита, 
перевантажена і недооцінена

 Напередодні Міжнародного жі-
ночого дня журнал Weekly.ua разом 
із Фондом народонаселення ООН в 
Україні «намалював» портрет сучас-
ної українки на основі даних Дер-
жавної служби статистики України.

cтор. 10

cтор. 13

У Володимирі-
Волинському 
за кожну поїздку 
на ліфті платять 
15 копійок


