Яценюк поступиться
прем’єрством, якщо отримає
посаду Генпрокурора

Порошенко оголошує
демобілізацію четвертої хвилі
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Унаслідок трьох вибухів у Брюсселі
загинули 26 людей, 146 — поранено
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У Луцьку
продовжується
скандальне
будівництво

Незаконне будівництво на
проспекті Волі загрожує мешканцям прилеглих будинків.
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Жахливе ДТП:
BMW врізався в
автобус. Четверо
загиблих

У цьому році на
Волині з’являться
нові амбулаторії

Волинська поліція
розслідує напад у
Любомлі

Дорога Устилуг–Луцьк розповзається на
очах
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Міносвіти визнало
випадки підтасування
результатів ЗНО
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Бережіть печінку,
щоб не вмерти від
самоотруєння
Завдяки
проекту
МОЗ
України «Поліпшення охорони
здоров’я на службі в людей», підтриманого Світовим банком, у
2016 році відбудеться ремонт і
реконструкція 31 приміщення
під медичні амбулаторії.
Сьогодні на Волині діє 135
амбулаторій первинної медико-санітарної допомоги, проте
ця кількість недостатня для надання якісних медичних послуг.
Однією з вагомих причин цього
є велике навантаження на сімейних лікарів.
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Щоб легко
перейти на сайт
vidomosti-ua.com,
скануй QR-код
мобільним
телефоном

Минулої суботи поблизу
міста Володимира-Волинського
BMW на швидкості врізався в
рейсовий автобус Volvo. Внаслідок автопригоди четверо людей
загинули.
ДТП сталося о 13 годині 20
хвилин. За кермом автомобіля
BMW перебував 39-річний мешканець Луцька. Він виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з
рейсовим автобусом Volvo сполученням «Луцьк–Радом».
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В Україні кількість
лікарняних ліжок
хочуть довести до
європейського рівня
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СБУ передала
у Волинський
краєзнавчий
музей культурні
цінності, вилучені в
контрабандиста
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Автомобілі вимушені їхати зигзагами, а подекуди просто стрибають по вибоїнах: дорога зрешечена
настільки, що обминути ями нереально. Дорога Устилуг–Луцьк — це
не сьогоднішня проблема. З року в
рік із приходом весни траса перетворюється в решето. Ями сягають 20–
30 сантиметрів. Уже більше десятка
років обласна влада обіцяє її ремонтувати. Але приходить час — і обіцянка відкладається в довгий ящик.
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Бо, як стверджують спеціалісти, ремонт у вигляді латок нічого не дає. Із
першим дощем вони вимиваються.

На Волині невідомі зливають мастила з
трансформаторних підстанцій
На території області трапляються факти несанкціонованого
зливу невідомими особами мастила
з трансформаторних підстанцій. Зокрема, у Ковельському районі «розправилися» з 13-ма підстанціями. У
результаті одне з сіл району із 3 до 15
березня було відрізане від електроcтор. 9
енергії.
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Дітей
прищеплювали
вакциною,
яку з квітня
вилучатимуть в
усьому світі
Масова вакцинація від поліомієліту в Україні проводилася
вакциною, яку більшість цивілізованих країн вже давно не використовує. Згідно з рішенням
ВООЗ, її вилучатимуть у всьому світі, починаючи з середини
квітня 2016 року.

Читай наші новини в Інтернеті на сайті vidomosti-ua.com
та передплачуй газету в будь-якому відділені пошти
за передплатним індексом 21769. Ти маєш знати більше!
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