
Традиційно на травень припадає 
велика кількість святкових днів, а 
особливо багатим на вихідні тре-
тій місяць весни видався цьогоріч. 
Якщо ще кілька тижнів тому про по-
дорожі навіть думати не хотілося, то 
нині погода нарешті дозволяє відпо-

чити на повну, зняти зимову втому 
та розвіятися. Теплі сонячні дні від-
кривають безліч можливостей перед 
усіма, хто хоче провести травневі 
свята з максимальною користю і за-
доволенням. 

cтор. 13

Народні депутати не проголосу-
вали законопроекти, що стосувалися 
відміни пенсійної реформи. Саме її 
скасування обіцяли під час вибор-
чої кампанії політики від Об’єднаної 
опозиції, «УДАРу», «Свободи» і Ком-

партії. Якщо до представників цих 
політичних сил додати ще й поза-
фракційних мажоритарників, то го-
лосів за відміну пенсійної реформи 
вистачило б. 

cтор. 2

Плануємо відпочинок на травневі свята 

В обласному центрі Волині 
минулого тижня відбулася 10-а 
конференція проекту USAID 
«Правова країна». Її провели в 
рамках проекту Агентства США 
з міжнародного розвитку «До-
ступ до правосуддя та правової 
обізнаності в Україні «Право-
ва країна» з участю Головного 
управління юстиції у Волинській 
області. 

cтор. 5

У Луцькому районі активно 
впроваджують медичну рефор-
му. Суть її наразі полягає у тому, 
що створили комунальний заклад 
«Луцький районний центр первин-
ної медико-санітарної допомоги». 
Керівником депутати райради при-
значили Людмилу Левчук. До струк-
тури установи мають увійти всі ам-
булаторії та ФАПи, що розміщені на 
території району. 

cтор. 4

У Луцьку почали ремонт 
доріг 

Ти маєш знати більше!

cтор. 2cтор. 7-9

Літо-2013 буде спекотним 
і може затриматися 
до жовтня 

«Свободівець» пропонує 
ввести штрафи за сміття 
на вулицях 

cтор. 4

Кількість трудових 
мігрантів із України 
цього року збільшиться 

cтор. 5

В області обговорили 
питання реформування 
місцевого 
самоврядування 

cтор. 3

Священики закликають 
не прикрашати могили 
пластиковими квітами 
та вінками 

cтор. 5

Українці опинились 
у п’ятірці найбільш 
питущих націй 

cтор. 5

Молодик задушив 
і пограбував бабусю 

cтор. 4

Від сезонної алергії потерпає 
все більше людей 

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 14Анна Снаткіна народила гумористу Comedy Club донечку

Українці активно скупову-
ються, готуючись до святку-
вання Великодня. «Відомості» 
порахували, наскільки полег-
шить наші гаманці наповнення 
пасхального кошика. Складання 
святкової корзинки є чи найпри-
ємнішим клопотом напередодні 
Христового Воскресіння. Тради-
ційно до неї кладуть паску, кра-
шанки, домашню ковбасу, сир, 
масло. 

cтор. 5
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cтор. 4

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Кому в травні 
підвищать пенсію 

Подвійні стандарти реформування 
медицини у Луцькому районі 

Працівники Пенсійного 
фонду України у Волинській об-
ласті проводять перерахунки 
пенсій. Яких категорій населен-
ня це торкнеться, «Відомості» 
запитали у заступника началь-
ника Головного управління Пен-
сійного фонду в області Марії 
Ковалюк. 

cтор. 3

Експедиція у зону 
відчуження 

Як правильно 
перетинати кордон 
із дітьми 

Що сьогодні, 27 років по 
тому, залишилося від сіл, де ко-
лись жили та працювали люди? 
Як живуть у зоні небезпеки ті, 
хто не побажав їхати або повер-
нувся у рідні краї? Знайти відпо-
віді на ці запитання допомогла 
окрема рота міліції з охорони 
зони радіоактивного забруднен-
ня при УМВС України в Жито-
мирській області, яка організу-
вала екскурсію для журналістів. 

cтор. 6

Правову допомогу 
надаватимуть 
безкоштовно 

Поліноз, або сезонну алергію, 
відчуває на собі від 7 до 22% жите-
лів нашої планети. На Волині по-
ширеність захворювання становить 

8-10%. З кінця квітня по липень у 
повітрі багато пилку рослин, який 
потрапляє в організм через слизову 
оболонку очей і носа. Нерідко люди 

на додачу отримують ще й кропив-
ницю (висипи на шкірі), екзему, дер-
матит і навіть набряк Квінке. 

cтор. 12

Депутати вкотре провалили відміну 
пенсійної реформи

Подружжя Приймаків із села 
Липини Луцького району вже 
більше десяти років вирощує 
саджанці найрізноманітніших 
плодових дерев, кущів, напри-
клад, смородини, аґрусу, йошти 
і троянд. Лише одних яблунь є 
близько п’ятдесяти сортів. 

cтор. 7

На носі травневі та Вели-
кодні свята, не за горами літні 
канікули, які часто пов’язані з 
закордонними подорожами ді-
тей. Співробітникам Державної 
прикордонної служби України 
доводиться щороку відмовляти 
у пропуску тисячам маленьких 
мандрівників... 

cтор. 13

Скільки коштуватиме 
пасхальний кошик–2013 

Садовод із Липин 
вирощування 
саджанців перетворив 
із захоплення на бізнес 

Хворобу провокує близько 60 видів рослин 

Працівники окремої роти 
міліції показали, як живуть у 
радіоактивно забруднених 
селах через 27 років після 
аварії на ЧАЕС 


