На Волині вбили зубра

На грип захворіли понад
два мільйони українців
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Бензин і надалі
дорожчатиме
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Кеті Перрі визнали найсексуальнішою

cтор. 3

cтор. 14

http://www.vidomosti.info
http://vidomosti-ua.com
htt
ht
t p:/
tp
://
/ /v
/vid
idom
dom
omos
osti
os
ti-u
ua.co
com
co
m

Ти маєш знати більше!

Передплатний індекс - 21769

Рекомендована ціна - 3 грн.

№ 2 (642) 10 - 16 січня 2013 року

Реформована «швидка»
виїжджатиме на виклик по-новому

Третина дитячих
іграшок містить
токсичні метали

Щорічні перевірки дитячих
іграшок дають сумний результат
— більшість із них не надто якісні та безпечні. Цей факт підтвердило і цьогорічне дослідження, в
ході якого спеціалісти знайшли
в цяцьках для малечі навіть такі
речовини, як свинець, ртуть і
миш’як. «Відомості» вирішили
з’ясувати, чим бавиться волинська дітвора та чи можна знайти
якісні іграшки, адже споживінспекція твердить: приблизно
60% перевірених іграшок не відповідають технічним стандартам.

У день Різдва Христового
Президент України Віктор Янукович узяв участь у святковій
літургії у Свято-Успенському
Святогорському Зимненському
жіночому монастирі.
cтор. 2

Вже цього літа
ковельчани зможуть
забути про сморід із
ветсанзаводу
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Придбаний квиток на
автостанції не гарантує
місце в автобусі
Якщо, збираючись у дорогу,
ви зарання пішли на автостанцію і придбали квиток на автобус, бо їхати збираєтеся більше
трьох годин, то, виявляється, не
завжди він є гарантією того, що
ви будете сидіти на зазначеному
місці. Журналіст «Відомостей»
стала свідком неприємної ситуації в автобусі сполученням Луцьк
— Львів, коли водій зігнав, у буквальному розумінні цього слова,
молодого хлопця з місця, хоча у
того був квиток.
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Щоб не відкладався
холестерин, треба їсти
часто і маленькими
порціями

З 1 січня набув чинності Закон
«Про екстрену медичну допомогу».
Що змінилося у зв’язку з цим у медичному обслуговуванні волинян —
дізнавалися «Відомості».

20 волинським
бізнесменам
заборонили виїзд за
кордон
cтор. 4

У луцьких тролейбусах
зросте плата за проїзд
cтор. 4

Затримали
гіпнотизерку, яка зняла
зі студентки шубу та
золото
cтор. 5

У диспансерах буде
нове обладнання, а у
військовому ліцеї —
басейн

Сенс реформування екстреної
медичної допомоги, за словами заступника начальника управління
охорони здоров’я ОДА Івана Грицюка, — у наданні своєчасної допомоги

Шестеро молодих чоловіків
за період своєї протизаконної
«кар’єри» вчинили близько 140
крадіжок. Усі епізоди були розглянуті й підтверджені на судових
засіданнях, тож улітку 2012 року
Луцький міськрайонний суд виніс
вирок у цій справі. Організатори
й виконавці кримінальної діяльності, які більше року промишляли в Луцьку, селах Луцького та
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Ківерцівського районів, отримали
покарання у вигляді позбавлення
волі на строк від півтора до шести
років. Троє з них свою вину визнали повністю, щиро розкаялись,
частково відшкодували збитки
потерпілим. А ще троє, рідні брати, які раніше вже притягалися до
кримінальної відповідальності, зізнаватись у вчиненому не бажали.

Державне підприємство «Ковельський державний завод кормових додатків «Ветсанзавод»
вже кілька років поспіль називають збитковим. До фінансових
труднощів додалася ще одна морока: мешканці прилеглих до заводу вулиць нарікають на неприємний запах, який розходиться
по окрузі, тому вимагають від
влади вжити заходів, аби припинилася ця газова атака.
cтор. 3

Вокаліст луцького гурту
«Фіолет»:

«Східні слухачі спраглі
української музики»

cтор. 7

Ми платимо за воду в ковбасі

В Україні заборонили
продаж ліків
«Нейровітан»
Пошуки дітей, які
зникли перед Новим
роком у Колках,
припинили

хворому в найвіддаленіших куточках нашої області. Для цього мають
створити Центр екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф.

Банда молодиків грабувала будинки та
кіоски в околишніх селах Луцька

cтор. 6

Високий рівень холестерину
в крові — це основний фактор
ризику серцево-судинних захворювань. Ця жироподібна «кашка» накопичується у судинах
тоді, коли в організмі порушується ліпідний обмін. Холестерин сам собою не є шкідливим,
навіть навпаки — дуже важливий як пальне для отримання
енергії.

У день Різдва
Христового Віктор
Янукович перебував на
Волині

Ковбаса — один із найпопулярніших продуктів, які кожен
із нас час від часу вживає. Дехто
не обходиться без неї і дня. Незважаючи на високі ціни, асортимент ковбас розширюється, і
люди залюбки купують їх. Однак

чи безпечні такі м’ясні вироби для
здоров’я, хто та як контролює їх
якість, з’ясовували «Відомості».
Ми зайшли у три магазини,
розміщені на проспекті Відродження, та купили три види ковбаси різної вартості для незалежного
тестування у лабораторії Волинського науково-виробничого центру стандартизації, метрології та
сертифікації. А саме: напівкопчену
«Московську делікатесну» 1 ґатунку, кілограм якої коштує 100
гривень, напівкопчену «Хмельницьку» 1 сорту за ціною 38 гривень за кілограм і напівкопчену
«Дрогобицьку» вищого сорту по
65 гривень.
cтор. 6

Луцький «Фіолет» увійшов
у топ найперспективніших молодих гуртів України. Ще б пак,
адже за три роки діяльності
команди на її рахунку понад
200 концертів, перемога на рокфестивалі, непроплачені ротації
на кількох радіостанціях, призові місця в національному хітпараді, кілька записаних альбомів, три відеокліпи та численна
армія відданих шанувальників у
різних куточках країни. У розмові з «Відомостями» музиканти розповіли про свій перший
концертний тур Україною, запис
платівки й інші здобутки минулого року.
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