
На останній сесії Волинської 
обласної ради депутат Михай-
ло Бегаль оголосив запит про 
аварійний стан Ратнівської цен-
тральної районної лікарні. Ка-
пітального ремонту, за словами 
депутата й одночасно головного 
лікаря закладу, потребують як 
головний корпус, так і водона-
пірна башта. Він просив обран-
ців допомогти грошима. 

cтор. 4

Сьогодні карате — один із 
найпопулярніших видів бойо-
вого мистецтва. Тільки в Японії, 
де й зародилося єдиноборство, 
існує більше двохсот напрямків, 
стилів і шкіл карате. У Країні 
вранішнього сонця дітям викла-
дають цей вид спорту, починаю-
чи з трирічного віку. В Україні ж 
поки що його опановують шко-
лярі з семи років. 

cтор. 13

Штрафи за 
порушення на 
дорогах можуть 
зрости вдвічі

Ти маєш знати більше!

cтор. 3

Зубрів на Волині 
рахують за відбитками 
копит і жмутом шерсті

«Вітіну тисячу» 
видаватимуть через 
спеціальні картки

Ратнівська 
лікарня потребує 
негайного ремонту

Українців хочуть 
забезпечити 
«двушками» за 25 
тисяч доларів

Медведєв пообіцяв 
труднощі країнам, 
які не в Митному 
союзі

cтор. 2

Мавроді обдурив 
вкладників «МММ» 
уже на 4 мільярди

cтор. 2

Волинська фірма 
незаконно 
привласнила 
300 тисяч гривень

cтор. 3

Іноземна експертиза 
не знайшла 
пальмової олії в 
українських сирах

cтор. 3

До українців 
ходитиме 
соціальний 
інспектор

cтор. 4

Екологи перевірили, 
чи рубають 
незаконно дерева 
у національному 
парку «Прип’ять-
Стохід»

cтор. 4

На Луцьк чекає 
велике прибирання

cтор. 4

Через скорочення 
посівних площ 
улітку овочі 
подорожчають 
на 30%

cтор. 5

Водій і пішохід не 
поділили дорогу. 
Застосували зброю

cтор. 6

Руденський 
психоневрологічний 
інтернат потребує 
медсестер

cтор. 7

У Луцьку 
державного 
виконавця піймали 
з хабарем

cтор. 10

Дільничний 
інспектор вимагав 
«винагороду» за 
мовчання

cтор. 10

Держветфітослужба України з 1 
березня 2012 року тимчасово призу-
пинила ввезення на територію Укра-
їни молока та молочних продуктів із 
Білорусі, а також м’ясної продукції, 
виготовленої зі свинини. Чи зникла 
у зв’язку з цим продукція сусідньої 
країни з торговельних точок Луцька, 
з’ясовували «Відомості».

cтор. 3

Рекомендована ціна - 3 грн.

h
tt

p
:/

/v
id

o
m

o
st

i-
u

a
.c

o
m

Передплатний індекс - 21769

cтор. 2

До редакції «Відомостей» 
надійшов лист від сім’ї, яка про-
живає у Маневицькому райо-
ні. Дописувачі розповіли про 
хворобу сина, який страждає 
від рідкісної форми епілепсії, її 
важкий перебіг, а в кінцевому 
результаті — про покращення 
стану здоров’я дитини завдяки 
кваліфікованій допомозі лікарів. 

cтор. 12

На Волині є два мисливських 
господарства, які підпорядкову-
ються обласному управлінню лісо-
мисливського господарства, тобто 
є державними, — Старовижівське 
та Звірівське. Останнє неоднора-
зово називали кращим в області як 
за станом господарювання, так і за 
кількістю тварин. До всього ж Зві-
рівське господарство — єдине на 

Волині, де водяться зубри, що, як 
відомо, занесені до Червоної книги. 
Полювати на них не можна, а голо-
вне завдання єгерів — зберегти їхню 
чисельність. Але останнім часом хо-
дять чутки, начебто зубрів у Звірові 
поменшало: вони чи то поздихали, 
чи то їх відстріляли на полюванні. 
Правди шукали «Відомості».

cтор. 6

Білоруські товари зникають 
із торговельної мережі 

cтор. 14

У разі пожежі на вулицях 
Єршова, Карбишева чи Інду-
стріальній рятувальники не змо-
жуть дістатися палаючого місця 
через надмірну кількість автомо-
білів. Особливо у так звані «ба-
зарні» дні — четвер та неділю, 
оскільки на авторинок Луцька 
з’їжджаються охочі купити-про-
дати авто чи не з усієї України.

cтор. 5

Михайло ГАЛУСТЯН: Кіно останнім часом — це суцільна розважайлівка

Конституційний 
Суд дозволив 
депутатам не 
показувати, 
скільки грошей 
вони витрачають

Перші теплі вихідні показа-
ли, наскільки потрібні лучанам 
різноманітні парки та скверики 
посеред міста. Втім, стан біль-
шості з них, м’яко кажучи, не 
найкращий. Звісно, з весною 
розпочинається й хвиля за-
гальноміських толок, коли усім 
миром звільнятимуть від непо-
требу зелені зони. Та все ж ціка-
во: чи торкнуться парків якісь 
більш глобальні зміни? Адже 
наприкінці минулого року було 
створене спеціальне підпри-
ємство «Парки та сквери міста 
Луцька».

cтор. 7

Волинський фермер реконструював 
два овочесховища без жодної 
бюджетної гривні

В області не втомлюються по-
вторювати про створення овочесхо-
вищ як важливої складової вдалого 
бізнесу в галузі сільського господар-
ства. Неодноразово заводять мову й 
про державні програми, які б мали 
частково компенсувати зведення чи 
реконструкцію таких об’єктів.

cтор. 10

У луцьких 
дитсадочках 
виховують 
майбутніх 
чемпіонів карате

Раптові падіння 
дітей на рівній 
поверхні можуть 
свідчити про 
епілепсію

Шашличників із 
Центрального 
парку хочуть 
переселити подалі 
від атракціонів

№ 12 (600) 22 - 28 березня 2012 року

Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Під перерахунок пенсій потрапляє 
220 тисяч волинян

На Волині є гроші, щоб втілити 
нові соціальні ініціативи Президен-
та — підвищити з травня пенсії та 
інші соціальні виплати. У цьому пе-
реконували на прес-конференції за-

ступник голови облдержадміністра-
ції Олександр Курилюк і начальник 
управління Пенсійного фонду Пе-
тро Філіпчук. 

cтор. 7

cтор. 4

Авторинок у 
Луцьку — бомба 
сповільненої дії

Конституцiйний Суд перенiс 
на пiвроку термiни деклару-
вання депутатами й держслуж-
бовцями їхніх витрат. Так суд 
задовольнив клопотання депу-
татів-регіоналів. Таким чином 
КС дозволив нардепам не пока-
зувати, скільки грошей вони ви-
трачають.

cтор. 2


