
Всесвітня організація охоро-
ни здоров’я декларує, що тран-
сплантація органів має бути до-
ступною усім, хто її потребує. 
Одначе закон, який регулює 
пересадку органів в Україні, є 
настільки недолугим, що шанси 
отримати «нове життя» у хворих 
— мізерні. Яка ситуація з тран-
сплантацією нирок в області... 

cтор. 5 

З 8 по 10 березня в обласному 
центрі Волині відбувалася спеці-
алізована виставка весільних то-
варів і послуг «ART WEDDING 
або весілля по-новому». Протя-
гом трьох днів майбутні моло-
дята мали можливість ознайо-
митись із останніми новинками 
весільної моди — від вбрання до 
розважальних програм. Усе це 
було представлено у приміщенні 
Луцького РАЦСу.

cтор. 13

За межею бідності 
живуть 80% 
українців

Ти маєш знати більше!

cтор. 5

Міністерство освіти 
заганяє дітей у хвороби

Найбажаніші 
наречені України

Українці 
практично не 
мають шансів на 
пересадку нирок

Лише 3% ковбас 
не містять 
синтетичних 
речовин

Президент доручив 
підвищити пенсії та 
виплатити знецінені 
внески Ощадбанку 
СРСР

cтор. 2

У Європарламенті 
вважають, що 
вибори в Україні 
будуть фінальною 
точкою

cтор. 2

Війна з Іраном може 
початися через 
кілька місяців?

cтор. 2

Хорватія скасовує 
візовий режим для 
українців

cтор. 4

Чиновники щороку 
крадуть
у народу 5-6 млрд. 
доларів

cтор. 3

Греції вдалось 
уникнути дефолту

cтор. 3

За невиплачену 
зарплату порушили 
кримінальну справу

cтор. 4

Європа забороняє 
додавати цукор у сік

cтор. 4

Голова Волиньради 
ігнорує депутатів і 
громаду?

cтор. 6

Депутати 
затвердили 
Митний кодекс 
із поправками 
Януковича

cтор. 5 
Страшна аварія у 
Луцьку: загинуло 
двоє людей 

cтор. 7

«Знак якості» в 
Луцьку перевіряв 
кетчупи

cтор. 10

Восьмикласник 
виніс 4-річну 
сестричку з 
палаючої хати 

cтор. 10

Прості лучани не перестають 
нарікати на збільшення кількості 
бродячих собак. Щоденно в групу 
оперативного реагування міської 
ради надходить по декілька скарг на 
небезпечні зграї псів. На проблемі 
неодноразово акцентував і міський 
голова. Втім, віз і досі там, хоча в 
Луцьку створений притулок для со-
бак, який підтримує міська влада й 
із усіх сил тягнуть активісти товари-
ства захисту тварин.

cтор. 7

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Передплатний індекс - 21769

cтор. 4

Здавалося б, із настанням 
весни мав би пробуджуватись і 
наш організм. Одначе з перши-
ми променями сонця, замість 
очікуваної бадьорості, все біль-
ше людей скаржиться на пере-
втому, сонливість, погіршення 
апетиту, головокружіння. Над-
то мінлива погода — то яскраве 
сонце, то рясний сніг із дощем — 
теж добряче відбивається на са-
мопочутті, посилюючи загальне 
ослаблення організму.

cтор. 12

Завершено обговорення про-
ектів нових навчальних планів для 
учнів 5-9 класів, які запропонувало 
Міносвіти. Що хочуть змінити і як 
ці зміни вплинуть на дітей, дізнава-
лися «Відомості». 

Хоча Міністерство освіти ого-
лосило громадське обговорення, 
широкого суспільного розголосу 
нові навчальні плани не отримали. 
А дарма. Адже, як написав у своїй 
статті директор Центру тестових 
технологій і моніторингу якості 

освіти Ігор Лікарчук, навчальний 
план «регламентує розпорядок 
шкільного життя не лише в контек-
сті того, що будуть вивчати учні, 
але і те, скільки годин вони будуть 
перебувати в шкільному приміщен-
ні, яке матимуть тижневе та річне 
навантаження, яку заробітну плату 
отримуватимуть педагоги, яка сума 
коштів буде затрачена на видання 
підручників і ще багато чого іншо-
го».

cтор. 4

У Луцьку собачий шабаш

Ігор Єремеєв: 

cтор. 14

Вигравши у грудні минулого 
року Кубок України сезону 2011-
2012, дванадцять волейболісток 
команди «Континіум-Волинь-
Університет» виконали норма-
тив «Майстер спорту України». І 
от нарешті значки та посвідчен-
ня від Державної служби у спра-
вах молоді й спорту дістались до 
своїх героїнь. Дівчата, тренер-
ський склад зібрались у залі об-
лдержадміністрації. 

cтор. 6

Глюк’оZа: «Завжди подобалися чоловіки старші за мене»

Я планую жити в 
Україні, тому мені 
не байдуже, які 
закони діють у цій 
державі

Проведення весняно-польо-
вих робіт цьогоріч українським 
аграріям влетить у копійку і ко-
штуватиме понад 36 мільярдів 
гривень, кажуть у Міністерстві 
аграрної політики і продоволь-
ства. На початок березня сіль-
госппідприємства забезпечені 
власними коштами трохи більш 
як на 75%. У міністерстві також 
підрахували, що дефіцит коштів, 
а це 8,5 мільярда, буде покрито, 
зокрема, програмами підтрим-
ки АПК. Крім того, очікується, 
що аграрії залучать на посівну 
більше п’яти мільярдів гривень 
банківських кредитів.

cтор. 3

У прикордонників останні 
приготування до Євро-2012

Днями відбулося спільне за-
сідання комісії з питань пунктів 
пропуску та прикордонної інфра-
структури українсько-польської 
Міжурядової координаційної ради з 
питань міжрегіонального співробіт-
ництва. Це була одна з підсумкових 
нарад щодо готовності українсько-
польського кордону до чемпіонату 
Євро-2012. 

cтор. 5

У Луцьку показали 
весілля по-новому

Навесні корисно 
налягати на 
каші та квашену 
капусту

Зерно буде в 
ціні. Волинянам 
радять сіяти поля 
зерновими
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Сніг розтанув, сміття — лишилось
Міський голова Луцька Микола 

Романюк під час оперативної наради 
обурювався надзвичайною забруд-
неністю міста. Адже сніг зійшов, і 

усе сміття тепер видко. Тож градона-
чальник дав підлеглим 10 днів, аби 
вичистити обласний центр.

cтор. 6

cтор. 11

Волинські 
волейболістки 
отримали звання 
майстрів спорту 
України

Відійшовши від активної 
політики у 2006 році, бізнесмен 
Ігор Єремеєв неодноразово за-
являв, що не збирається туди 
повертатися. Проте в останніх 
своїх інтерв’ю для ЗМІ Ігор Ми-
ронович уже говорить про мож-
ливість своєї участі у виборах 
2012-го. Що змусило його зміни-
ти думку? 

cтор. 3


