
Активістку луцького Євромай-
дану хочуть притягнути до відпові-
дальності за акцію бойкоту бізнесу 
регіоналів. «Майя Москвич, 23-літ-
ня лучанка, лідер Всеукраїнської мо-
лодіжної організації «Національний 
альянс» і мій помічник як депутата 
Волиньради, офіційно стала під-
озрюваною в кримінальному про-
вадженні за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) 
Кримінального кодексу України», — 
написав Ігор Гузь у соцмережі.

cтор. 6

Перинатальний центр на Во-
лині почали зводити ще у 2001-

му. Тож уже чимало років тільки 
й мови, що він от-от запрацює. 
Представники влади повторюва-
ли, що ще рік, ще трохи — і відкри-
ється такий важливий соціальний 
об’єкт. Так, у 2011-му Президент 
обіцяв відкриття найближчим ча-
сом, заступник голови ОДА гово-
рив про те, що заклад здадуть уже 
в 2012 році, трохи згодом уведення 
медустанови в дію перенесли на кі-
нець минулого року.  

cтор. 5

Майї Москвич загрожує до чотирьох років 
позбавлення волі 

За даними Всесвітньої орга-
нізації охорони здоров’я, через 
7–10 років найбільшою медич-
ною проблемою людства може 
стати вірус гепатиту С. Для 
українців це звучить особливо 
загрозливо, адже за темпами 
поширення цього вірусу ми в 
Європі у лідерах. Що може зро-
бити кожен із нас, щоб не стати 
черговою жертвою підступного 
вірусу і ще однією ланкою у лан-
цюгу його передачі? Про це гово-
римо з головним інфекціоністом 
МОЗ, доктором медичних наук 
Ольгою Голубовською. 

cтор. 12

Китайці проінспектують 
українські 
м’ясокомбінати

cтор. 4cтор. 7-9

Українське вугілля вдвічі 
дорожче, ніж в інших 
країнах

cтор. 14

Минулого тижня на Волині 
представляли нового голову об-
лдержадміністрації. Як це було, 
бачили «Відомості». Указ Прези-
дента про призначення головою 
Волинської ОДА Олександра 
Башкаленка багатьох в області 
застав зненацька. Адже після 
того, як Борис Клімчук під тис-
ком страйкарів 24 січня написав 
заяву про відставку, він продо-
вжував успішно працювати. 

cтор. 3

Ти маєш знати більше!
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cтор. 3

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Нещодавно в одній із твор-
чих кав’ярень міста відбулася 
виставка художниці Людмили 
Бойчук. Мисткиня представила 
глядачам кілька своїх полотен, 
об’єднаних темою морської ночі. 
За допомогою багатства фарби 
вона передала неймовірну ат-
мосферу Чорного моря у місяч-
ному сяйві. 

cтор. 13

Всі, кому раніше 
переливали кров, 
можуть бути інфіковані 
вірусом гепатиту С 

Валентина Галінська вже три 
десятки літ шиє обновки своїм 
землякам із Лудина та довколиш-
ніх сіл Володимир-Волинського 
району. Тепер знана модистка 
створює нові й цікаві моделі не з 
каталогів, а за власними та донь-
чиними кресленнями. 

cтор. 6

Нещодавно у ЗМІ з’явилася 
інформація, що в Україні зростає 
попит на зброю. Зокрема це від-
булось у 20-х числах січня, коли 
загострилося протистояння між 
мітингувальниками та силови-
ками у Києві. Було повідомлення 
й про те, що МВС тимчасово за-
боронило продавцям реалізову-
вати зброю. 

cтор. 3

Леонід КУЧМА: 

У нас не залишається часу, 
я ратую за Конституцію 
2004 року 

cтор. 2

У міліції попередили, що 17 
лютого закон про амністію 
втратить чинність 

cтор. 2

У міськраді Луцька просять 
міліціонерів активніше 
боротися з водіями, які 
паркуються де заманеться 

cтор. 6

Українських олігархів 
можуть включити 
до «чорного списку» ЄС 

cтор. 2

Свободівцю зі Львівщини 
спалили лазні й ресторан 

cтор. 4

Батькові двох малолітніх 
дітей за перевіз шин 
можуть дати до 15 років 

cтор. 4

У Луцьку прийняли 
бюджет. Коштів 
на оплату праці освітян 
і далі не вистачає 

Голова Волинської ОДА 
Олександр БАШКАЛЕНКО: 

Під час сесії Луцької міської 
ради обранці громади прийняли 
бюджет міста на 2014 рік. Як за-
значила начальник управління 
фінансів і бюджету Луцької місь-
кої ради Лілія Єлова, загальний 
обсяг доходів бюджету міста на 
2014 рік становитиме трохи біль-
ше одного мільярда гривень. 

cтор. 4

Модистка 
з Лудина створює 
одяг за власними 
та доньчиними 
кресленнями

Луцька художниця 
показала магію 
кримської ночі 

Падіння гривні спровокувало ріст 
цін на бензин та імпортні товари 

Перинатальний центр у Луцьку запрацює 
восени 

Руслана: «Тітушки» мене фактично вигнали з мого будинку

Ажіотажу на зброю 
на Волині 
не спостерігається

Минулого тижня гривня значно 
здала позиції відносно долара і євро. 
За один «зелений» просили майже 9 
гривень, а за євро — більше 12. Вар-

тість яких товарів зміниться внаслі-
док валютних коливань, дізнавалися 
«Відомості». На думку експертів, 
Нацбанк у такій ситуації вже не міг 

утримувати курс. У результаті 7 лю-
того гривню відпустили у «вільне 
плавання». 

cтор. 4

Конфліктні питання 
вирішуватимемо 
за столом переговорів 

А ще захоплюється 
вирощуванням грибів


