
Систему, як нажитися на 
чужому горі, вигадав головний 
судмедексперт одного з міжра-
йонних відділень області. Чоло-
вік вимагав хабарі за проведення 
розтинів тіл померлих у їхніх 
родичів. Про це розповіли в об-
ласному управлінні Державної 
служби боротьби з економічни-
ми злочинами.

cтор. 4

Донедавна Сергій Савчук був 
відомий тільки на своїй малій 
батьківщині — на Вінниччині. 
А тепер про 26-річного хлопця 
дізналась уся країна, адже він 
потрапив у Книгу рекордів Укра-
їни, склавши з 32 тисяч сірників 
зображення Ісуса Христа. Над 
цією картиною майстер працю-
вав два місяці. А на дрібніші ви-
роби, яких у його колекції вже 
більше півсотні, витрачає у се-
редньому два-три тижні й 10-12 
тисяч сірників.

cтор. 6

В квітні бензин буде 
по 12 гривень

Ти маєш знати більше!

cтор. 2

Медики не можуть 
упоратися з новими 
формами туберкульозу 

Малозабезпеченим 
обіцяють безплатно 
роздати телетюнери

Судмедексперт 
наживався на 
розтинах тіл 

Підняли прохідний 
бал для вступу у вуз

Порошенко починає 
«війну» на мільярди 
доларів

cтор. 2

Громадяни з 
нормальними 
зарплатами 
заплатять за 
комуналку 
найбільше

cтор. 2

За будівництво 
елітної школи, до 
якої причетний 
нардеп із 
Волині, узялася 
прокуратура

cтор. 3

Греція спростить 
видачу «шенгену» 
для українців

cтор. 4

Фермерам 
заборонять сіяти 
соняшник

cтор. 4

До літа цукор може 
вартувати сім 
гривень за кілограм

cтор. 5

Затримали 
сімох чоловіків, 
які займалися 
крадіжками 
автомобілів

cтор. 6

Сімейна банда 
грабувала сільські 
магазини в трьох 
районах

cтор. 6

Під Луцьком 
горіло більше 10 га 
яблуневого саду

cтор. 7

Завокзальний 
ринок Луцька — 
один із найбільш 
небезпечних 
об’єктів Волині

cтор. 10

У Луцьку 
позмагались юні 
каратисти

cтор. 13

«Шахтарю» важко 
далася перемога над 
«Волинню»

cтор. 13

Міська влада планує пустити з 
молотка останній кінотеатр Луцька. 
Минулого тижня у ЗМІ було опублі-
ковано інформацію про підготовку 
до продажу єдиного кінотеатру, який 
ще залишився у власності громади 
Луцька, — «Променя». Зважаючи на 
привабливість об’єкта (розміщений 
у центрі міста кіноконцертний зал на 
понад тисячу місць), «Відомості» ви-
рішили дослідити, що ж змушує місь-
ку владу його продавати. cтор. 5

Рекомендована ціна - 3 грн.

h
tt

p
:/

/v
id

o
m

o
st

i-
u

a
.c

o
m

Передплатний індекс - 21769

cтор. 2

Рак досі вважається однією 
з найнебезпечніших і важких у 
лікуванні хвороб. Зі всієї онко-
патології в Україні перше місце 
займає рак молочної залози, на 
другому — рак простати. Во-
линські урологи кажуть, що рак 
сечовидільної системи набирає 
обертів, особливо серед чолові-
ків. І, на жаль, хворі звертаються 
до лікарів уже на пізніх стаді-
ях, коли пухлина проростає у 
м’язові тканини.

cтор. 12

З 1995 року в Україні оголоше-
но епідемію туберкульозу. Медична 
статистика свідчить, що кожного 
року в країні виявляють понад 30 
тисяч хворих, близько 10 тисяч по-
мирає від цієї недуги, щогодини 
один українець захворює туберку-

льозом. Хоч ці цифри не такі жах-
ливі, як на початках епідемії, все ж 
загроза не зникла. Просто сьогодні 
вона набула нового вигляду — це хі-
міорезистентні форми та поєднання 
з ВІЛ-інфекцією і СНІДом.

cтор. 3

Кінотеатр «Промінь» перетворили 
на базар

cтор. 14

До редакції «Відомостей» 
звернувся батько 10-річної ді-
вчинки. Його донька завжди 
відвідувала уроки фізкультури, 
займалася плаванням. Після 
хвороби Марійці довелося про-
йти медогляд і так звану пробу 
Руф’є... 

cтор. 7

Тіна Канделакі отримає $2 мільйони за рекламу косметики

Прокуратурі 
уріжуть 
повноваження

Нещодавно на сесії Киси-
линської сільської ради Лока-
чинського району депутати по-
годили надання в оренду фірмі 
«Салікс Енерджі» ділянки роз-
міром 150 гектарів із земель за-
пасу для вирощування енерге-
тичної лози. Як відомо, ця фірма 
активно почала впроваджувати 
свій бізнес саме на Волині. Адже, 
по-перше, знайшла підтримку з 
боку влади, по-друге, саме тут 
підходяща кліматична зона для 
цієї культури. Які перспективи 
вирощування лози на Волині та 
наскільки вигідний такий інвес-
тор для сільської громади, дізна-
валися «Відомості».

cтор. 4

Поруч із Луцьким замком можуть 
звести готель

Розвиток туризму в Луцьку нині 
одне з найбільш обговорюваних 
питань. Нещодавно представники 
міської влади на чолі з Миколою Ро-
манюком провели виїзну нараду в 
історико-культурному заповіднику 
«Старий Луцьк». Чиновники прогу-
лялись вуличками міста, аби вкотре 
наголосити на давніх проблемах за-
недбаного заповідника. 

cтор. 13

Майстер із Вінниці 
«малює» портрети 
й картини 
сірниками

Рак нирок 
і сечового 
міхура протікає 
практично без 
симптомів

На кисилинських 
землях 
вирощуватимуть 
енергетичну лозу
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Ти маєш знати більше!
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Українські депутати продовжують 
жити розкішно

Верховна Рада вкотре таємно від 
суспільства і навіть від більшості са-
мих депутатів ухвалила свій кошто-
рис. Це постатейний розпис майже 

мільярда гривень, які народні об-
ранці виділили на своє утримання 
та сервіс упродовж року. 

cтор. 11

cтор. 3

Кожен третій 
школяр не 
має здоров’я 
повноцінно 
займатися на 
фізкультурі

Проект закону «Про про-
куратуру» передбачає істотну 
зміну її повноважень. З переліку 
функцій цього органу зникне не 
тільки проведення досудового 
слідства, але і будь-яка можли-
вість впливу прокурора на слід-
чих.

cтор. 2


