
Культовий український рок-гурт 
«Кому Вниз» відвідав Луцьк із бла-
годійною метою. Команда зіграла 
на доброчинному концерті, гроші з 
якого передали на лікування 14-річ-
ної лучанки Ярини Малаховської. У 
дівчинки рак лімфовузлів 4-ї стадії. 
«Кому Вниз» відгукнулися на про-
хання організаторів допомогти зі-

брати кошти. Лідер гурту Андрій 
Середа запевнив, що вони і надалі 
стежитимуть за ходом лікування 
дитини й по можливості допомага-
тимуть. Перед виступом музиканти 
провели прес-конференцію, де по-
ділилися думками про стан україн-
ської культури і творчі плани. 

cтор. 14

У села стали часто навідуватися скажені 
лисиці 

Зазвичай загострення хво-
роб шлунково-кишкового трак-
ту трапляються навесні та восе-
ни. Медики кажуть, що причин 
для цього є багато, але однією 
з теорій називають коливання 
атмосферного тиску. Дванадця-
типала кишка всіяна чутливими 
барорецепторами, які реагують 
на зміну висоти ртутного стовп-
чика. В зв’язку з тим, що най-
більше тиск змінюється навесні 
та восени, дванадцятипала киш-
ка вловлює ці частоти. 

cтор. 12

Останнім часом на дорогах Во-
линської області можна часто поба-
чити авто з польськими, литовськи-
ми, естонськими номерами. Проте 
керують ними зовсім не іноземці, 
а наші співвітчизники. Пояснення, 
чому багато хто з волинян віддає 
перевагу іноземним транспортним 
засобам, просте: вони надійніші та 
дешевші. 

cтор. 2

В Україні знову підвищать 
дорожні штрафи

Ти маєш знати більше!

cтор. 3cтор. 7-9

Волинські дороги почнуть 
ремонтувати 
у квітні

При купівлі валюти 
хочуть увести сплату 
пенсійного збору 

cтор. 2

Українські бізнесмени 
можуть зазнати 
проблем через ситуацію 
на Кіпрі 

cтор. 2

Водіїв маршруток 
змусять поважати 
пасажирів 

cтор. 2

Закордонний паспорт 
коштує 170 гривень. 
Інші проплати — 
незаконні 

cтор. 3

Директор ПТУ вимагав у 
батьків та учнів гроші

cтор. 4

Суд змусив підприємця 
закрити ринок 

cтор. 3

Батькам допоможуть 
повернутися на роботу 
після декретної 
відпустки 

cтор. 5

Весняна повінь покаже, на 
що пішло 30 мільйонів

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 14Екс-соліста «Дискотеки Аварії» можуть кинути за ґрати на п’ять років

Реорганізація чи таки ре-
формування закладів охорони 
здоров’я у Луцьку? Поки знайти 
точну відповідь не вдається. Чи-
новники заспокоюють обурених 
лучан: мовляв, нічого не міня-
ється, хіба тільки вивіски. Та 
все ж з’являються підозри, що в 
облцентрі намагаються зроби-
ти перші кроки реформи. І не 
зупиняє посадовців навіть від-
сутність відповідних документів 
і асигнувань із боку держави. 
Тож, можливо, вже найближчим 
часом медична реформа прога-
лопує по здоров’ю городян.

cтор. 5
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cтор. 3

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

У Луцьку пам’ятка 
архітектури втрачає 
автентичність через 
реставрацію 

Українці пересідають на авто з іноземними 
номерами 

Будинок Пузини, що на ву-
лиці Кафедральній у Луцьку, — 
національна пам’ятка, яка вже 
давно потребувала реставрації. 
І минулого року, здавалося, ста-
лося диво — міський голова дав 
обіцянку довести будиночок по-
руч із замком до ладу. Зважаючи 
на вкрай занепалий стан Старо-
го Луцька, новина вселяла надію, 
що про історичні будівлі почали 
дбати.

cтор. 6  

У Нововолинську 
виховують майбутніх 
геніїв 

Працівники 
«Волиньторфу» 
повернули колишнього 
директора 

Нещодавно вихованець Но-
воволинського центру дитячої 
та юнацької творчості (НЦДЮТ) 
восьмикласник Арсен Кон-
драцький посів друге місце на 
Всеукраїнському конкурсі ви-
нахідників і раціоналізаторів. 
Він сконструював прилад для 
електропунктури, який медики 
можуть використовувати у ліку-
ванні. 

cтор. 7Гелікобактерна інфекція 
провокує виразку 
шлунку в 80% пацієнтів 

25% території України щоро-
ку підтоплює. Не є винятком і Во-
линська область. Проблема заго-

стрюється навесні, а особливо від 
повеней потерпають наші північні 
райони. Чого очікувати цього року 

від «великої води», адже снігу випа-
ло багато, дізнавалися «Відомості».

cтор. 3

«Кому Вниз» у Луцьку збирали гроші на 
лікування онкохворої дитини 

Ґудзики, старі значки та 
брошки, поламані замки і навіть 
ключі від шаф — усе це майстри-
ня Ірина Антонюк перетворює 
на ексклюзивні прикраси. Таким 
браслетам і намисту позаздрила 
би будь-яка модниця, адже вони 
стануть цікавим доповненням 
до повсякденного одягу, та й у 
поєднанні з вечірньою сукнею 
виглядатимуть не менш оригі-
нально. 

cтор. 13

Минулого тижня на подвір’я 
школи у селі Озеряни Турійського 
району забігла лисиця. Покрутив-
шись там, руда побігла сільською ву-
лицею, покусала хазяйського собаку. 

Чоловіки закололи небажану гостю 
вилами. Тіло тварини відправили на 
експертизу, яка виявила, що лисиця 
була заражена сказом. 

cтор. 4

14 березня працівники дер-
жавного підприємства «Волинь-
торф» перекрили міжнародну 
трасу Київ — Ковель — Ягодин, 
заблокувавши проїзд транспор-
ту на кілька годин. Такі рішучі дії 
торфовиків пов’язані з протес-
том проти призначення керівни-
ком заводу Олександра Шульги. 

cтор. 4

Луцьку медицину 
хочуть перевернути 
з ніг на голову 

Лучанка виготовляє 
прикраси з ґудзиків 


