З 1 січня банки
вимагатимуть паспорт
як при купівлі, так і при
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продажі валюти

Магазин

реклама та приватні
оголошення
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Зеленський працевлаштовує чужих дружин

В Україні заборонили
продаж і прийом
популярних ліків

Передплатний індекс - 21769

Кількість вуличних
травм збільшилася
у три рази

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Після смерті тіло людини
розберуть на «запчастини»

Майже кожної зими ми стикаємося з проблемою нечищених доріг, слизьких тротуарів,
що призводить до травматизму людей, ДТП. Цей рік не став
винятком. Особисто довелося
спостерігати, як у понеділок пасажирка маршрутки, якій водій
спинився не на самій зупинці,
виходячи з авто на проспекті
Волі, перечепилася через кучугуру снігу і впала. Люди, які стояли
на зупинці, поспішили жінці на
допомогу. Або інша картина того
ж дня на Київському майдані:
маршрутка не може через засніжену дорогу рушити з місця.
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Що одягнути на
святкування Нового
року

Завідувачка клініко-діагностичної лабораторії
Ганна ЮЩУК:

Жоден лікувальний процес
неможливий без лабораторної
діагностики. Результатом такого дослідження є достовірна й
об’єктивна інформація, що дає
лікареві змогу поставити правильний діагноз і призначити
ефективне лікування. Тому про
якість медичних послуг у тому
чи іншому закладі можна великою мірою судити по його лабораторії. Одна з найкращих на
Волині — в обласній інфекційній
лікарні.
cтор. 12

Міністерство охорони здоров’я
пропонує депутатам прийняти закон про посмертне донорство, за
яким усі померлі громадяни вважатимуться потенційними донорами. Нині в Україні трансплантацію

У ВолодимиріВолинському
закривають приватний
медичний коледж

здійснюють, опираючись на закон,
прийнятий іще в 1999 році: для пересадки органів потрібна згода або
самого донора, або ж його родичів.
Рідня, як правило, згоди не дає, через що українська трансплантоло-

cтор. 3

16,5 га земель на березі
озера Світязь повернуто
у державну власність

Продовжується
передплата на
газету «Відомості»
на 2013 рік
Передплатний індекс

21769

На столах українців
з’явиться м’ясо
індійських буйволів

гія переживає не кращі часи. Та й, у
принципі, фахівці стверджують, що
родинне донорство не вирішує проблеми, адже лише невеликий відсоток родичів можуть стати донорами.
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Енергоаудит на Волині вимиває гроші з
бюджетів
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Шановні
читачі!

Але чи відреставрують головний об’єкт — замок Любарта — невідомо

Нещодавно у Луцьку було
прийнято Програму розвитку
конкурентоспроможної туристичної галузі на 2013-2014 роки.
Адже саме ця галузь господарювання, яка є однією з найприбутковіших та інвестиційно
привабливих, досі недостатньо
розвинена у Луцьку. Чого очікувати від втілення основних
пунктів цієї програми, дізнавалися «Відомості».
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Ще жоден лікар не
вилікував пацієнта
без лабораторних
обстежень

У Луцьку встановлять
вказівники для туристів

Про необхідність впровадження програм із енергоефективності в

Україні сьогодні не говорить тільки
ледачий. Статистика вражає: у нашій державі витрачають у два рази
більше енергоресурсів, аніж у країнах ЄС. І це на тлі їх постійного дорожчання. Вихід один: економити
такі дорогі енергоресурси, замінюючи їх на дешевші. На Волині у цьому
напрямку працюють уже декілька
років. «Відомості» поцікавилися, чи
є результати.
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Лучанин загинув,
випавши з вікна готелю
cтор. 5

Мати продала свою
новонароджену доньку
за $54 тисячі
cтор. 5

На Волині
працюватимуть два
кардіологічні центри
найвищого світового
стандарту
cтор. 7

Чемпіон Європи з пауерліфтингу Ігор Сивий
піднімає штангу вагою 300 кг
Чемпіон Європи і п’ятиразовий
чемпіон України з пауерліфтингу,
майстер спорту Ігор Сивий — уособлення справжньої чоловічої сили
та мужності. У свої 21 хлопець встиг
досягти того, про що юні спортсмени
можуть лише мріяти. Цього року він
відкрив для себе «Богатирські ігри»,
в яких посів третє місце. Звиклий до
перемог Ігор каже, що наступного
року готовий позмагатися за звання
найсильнішої людини України. Нині
він — студент-заочник факультету
«Олімпійський спорт» Східноєвропейського університету.

«Яке вбрання обрати для
новорічної ночі?» — питання
актуальне мало не для кожного.
Адже хочеться виглядати поособливому яскраво і в той же
час не бути схожим на новорічну ялинку. Зважаючи на те, що
2013-й за східним гороскопом —
рік Змії, то й новорічна мода має
бути у такому собі «зміїному»
стилі. «Відомості» з’ясовували, в
що краще вбратись у новорічну
ніч та якими будуть модні тенденції наступних сезонів.
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«Перша сільська збірна»
впевнено перемогла у
Лізі КВН «Волинь»

У третій чвертьфінальній
грі Ліги КВН «Волинь» перемогу здобула команда «Перша
сільська збірна». Гра відбулася 8
грудня у луцькому Палаці учнівської молоді.
cтор. 13
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