
Прокурор Волинської об-
ласті Андрій Парака порушив 
кримінальну справу щодо під-
приємця, депутата Волинської 
обласної ради шостого скликан-
ня Ч. за фактом заволодіння ко-
штами в особливо великих роз-
мірах.

cтор. 3

У виставковій галереї Волин-
ської організації Спілки худож-
ників, що у місті Луцьку, відкри-
лася експозиція робіт відомого 
львівського живописця Віктора 
Хаджинова. Його твори відомі 
як мистецькій еліті, так і пере-
січному поціновувачу в Україні 
й Східній Європі. Адже автор 
своєю самобутньою творчістю 
міцно утвердився в художньому 
просторі не лише України (з 1997 
року — член Національної Спіл-
ки художників України), а й су-
сідньої Польщі (з 2002-го — член 
Спілки художників Республіки 
Польща).

cтор. 13

За якість їжі 
відповідатимуть 
виробники

Ти маєш знати більше!

cтор. 3

Лікарі робили бізнес на хворих 
новонароджених

Українські 
інтернет-магазини 
тікатимуть 
за кордон

Депутат 
Волинської 
обласної ради 
привласнив шість 
мільйонів гривень

За утримання 
молодняка ВРХ 
селянам даватимуть 
дотацію

Колишні працівники 
МВС погасили борг 
Луценка

cтор. 2

Середня зарплата в 
Євросоюзі — 
244 гривні за годину

cтор. 2

Перевізники 
зможуть возити 
пасажирів тільки 
власним, а не 
орендованим 
автопарком

cтор. 4

На Волині 
дітей харчують 
неякісними 
продуктами

cтор. 5

Тепер за вивезення 
старих диванів 
доведеться платити

cтор. 10

У Луцьку затримали 
молодиків, що 
збували канабіс 
учням і студентам

cтор. 10

Волинського 
міліціонера-
хабарника 
засуджено 
на 5 років

cтор. 10

В Україні заготовляються вкрай 
недостатні обсяги крові та її ком-

понентів, викликає стурбованість 
низька якість препаратів крові. По-
вністю відсутні гарантії безпеки до-
норської крові. Дуже низька якість 
тест-систем. Технології, які вико-
ристовуються при переробці й за-
готівлі компонентів крові, застарілі. 
Це тези не з журналістських публі-
кацій-жахалок, а з засідання коміте-
ту Верховної Ради України з питань 
охорони здоров’я. Що насправді 
відбувається з донорською кров’ю, 
з’ясовували «Відомості».

cтор. 4

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Передплатний індекс - 21769

cтор. 4

Цінність молока поясню-
ється його унікальним і універ-
сальним складом, добре зба-
лансованим співвідношенням 
компонентів і легкозасвоюва-
ною їх формою. Воно містить 
все, що необхідно новонародже-
ному організму, — «будівель-
ний» матеріал (білки) для росту 
і розвитку, енергію (вуглеводи і 
жир), мінеральні речовини, ві-
таміни, ферменти (для допомоги 
у перетравленні поживних речо-
вин), імуноглобуліни. Якщо мо-
локо ідеально відповідає потре-
бам новонароджених, то чому б 
воно мало бути шкідливим для 
дорослих?

cтор. 12

Із 2007 року в Україні діє про-
грама «Репродуктивне здоров’я 
нації», яка має на меті, зокрема, 
знизити показник смертності ново-
народжених від синдрому дихаль-
них шляхів. Прийняли її аж до 2015 
року. Але, як показує досвід, мало 
хто з батьків, які стикалися з про-
блемою утрудненого дихання в не-
мовлят, взагалі знають про існуван-
ня такої програми. 

Ще меншій кількості відомо, 
що медикаменти, необхідні для 
розкриття легенів, надаються у по-
логових будинках безкоштовно. 
Йдеться про препарати «Сукрім», 
«Куросурф» і «Неосурф». 

cтор. 5

Донорська кров: порятунок 
чи небезпека

cтор. 14

«Відомості» вже писали про 
родину Матвійчуків із села Град-
дя Маневицького району, що 
відома на всю округу завдяки 
тепличному овочівництву.  Та 
голова сімейства Микола Пав-
лович — справжній господар і 
має неабиякий інтерес до різних 
цікавинок та новацій сільсько-
го господарства. Отож, на диво 
всім розводить у звичайному 
поліському селі унікальних куд-
латих свиней породи монголіца.

cтор. 10

Рената ЛИТВИНОВА: Якщо мене критикували, я завжди не погоджувалася

Карпачова 
представила 
докази побиття 
Тимошенко

Програм на Волині, які спря-
мовані на підтримку сільського 
господарства, прийнято цілих 
дев’ять. Чиновники твердять, що 
ними може скористатися будь-
хто — від найдрібнішого селяни-
на-одноосібника до потужного 
сільгоспвиробника. Тільки чо-
мусь про існування цих програм, 
особливо в сільській місцевості, 
знають одиниці. 

                                          cтор. 6

У Луцьку дбають про те, аби за-
йняти дітей і підлітків здоровим 
дозвіллям. У кількох мікрорайонах 
міста працює школа спортивного 
боксу. Щоб охопити тренуваннями 
якомога більше дітлахів, ще одне її 
відділення відкрили на вулиці По-
тебні, 50, що у густонаселеному мі-
крорайоні ДПЗ. У приміщенні, яке 
Луцька міська рада передала гро-
мадській організації «Центр фізич-
ної культури та оздоровлення», було 
проведено капітальний ремонт, по-
вністю замінено внутрішні мережі і 

ось тепер — урочисте відкриття. 
cтор. 6

Вижити за рахунок 
продажу своїх 
картин практично 
неможливоМолоко — 

збалансована 
їжа, приготована 
самою природою

Селяни мало 
знають про 
програми 
підтримки 
сільського 
господарства

№ 18 (606) 3 - 9 травня 2012 року

Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Дух смерті тут відчувається 
і сьогодні

Прямуючи до музею, я не до 
кінця усвідомлював, що побачу. І 
лише ступивши ногами на землю 
крові та смерті, зрозумів, що це вар-
то зберегти для наступних поколінь 
тільки для того, щоб ніколи нікому 
не прийшло в голову повторити цю 
жахливу історію знову…

cтор. 7

cтор. 4

У поліському 
селі розводять 
кучерявих свиней

Ці знімки датовані середою, 
25 квітня, тобто через п’ять днів 
після транспортування Тим-
ошенко до лікарні, в ході чого, за 
її словами, було нанесено тілесні 
ушкодження. Фотографії зроби-
ла ще на той час омбудсмен Ніна 
Карпачова. Також Карпачова по-
ширила ці фотографії серед ди-
пломатів країн Європейського 
союзу в ході зустрічі.

cтор. 2

Концтабір Майданек став одним із символів максимальної 
жорстокості та бездушності Другої світової війни

У Луцьку відкрили школу боксу 
для дітей

За медикаменти, які мали б надаватися безкоштовно, медики пологового 
вимагали по кілька сотень гривень

Каже член Спілки художни-
ків України та Польщі Віктор 
Хаджинов


