В Україні хочуть
заборонити продаж
секонд-хенду

Телегід

Програма телебачення
на 15 каналів

cтор. 7-9

Кожен учитель
недоотримує до 5 тисяч
гривень щомісяця
cтор. 5

cтор. 5

У гурті «Іванушки» замість Олега Яковлєва співатиме фіналіст «Голосу країни»
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Ти маєш знати більше!
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Голова Волинської ОДА
Борис КЛІМЧУК:

Волинь позбулася
клейма
малоперспективного
регіону
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Дороги «сходять» разом зі
снігом, бо їх погано чистять

Сьогодні у суспільстві активно обговорюється тема всиновлення українських дітей іноземцями. Одні кажуть, що потрібно
спростити процедуру, щоб закордонні сім’ї мали можливість
швидше отримати дозвіл на усиновлення українських сиріт, інші
радять брати приклад із Росії і
взагалі ледве не заборонити потенційним батькам із-за кордону
брати у свої родини маленьких
українців. «Відомості» вирішили
з’ясувати, на чиєму боці правда.

Волинь позбулася клейма
малоперспективного, винятково
аграрного, дотаційного регіону,
впевнений голова облдержадміністрації Борис Клімчук. Сума
уваги до Волині в рази перевищує формулу, за якою, виділяючи гроші з держбюджету,
зважають на розмір території і
кількість населення області.
cтор. 5

Телетюнери роздали,
а сервісного
обслуговування не
забезпечили
До редакції «Відомостей»
звернувся наш постійний читач
Ярослав Литвинюк. Нещодавно
він безкоштовно як пільговик
отримав телетюнер — пристрій
приймання сигналів цифрового
телерадіомовлення. Проте той
дав збій, і чоловік тепер не знає,
як його налаштувати. Каже, довго шукав сервісний центр, одначе ніхто про такий не знає.
То хто ж повинен ремонтувати
телетюнери, скільки це коштуватиме та яка їхня гарантія?
cтор. 7

Скоро в обласній лікарні
запрацюють новий
томограф і надсучасна
лабораторія

Іноземні усиновителі
дають хворим
українським дітям шанс
вилікуватися

cтор. 4

Нищівної критики, яка лунає
нині з усіх куточків України, дорожники не чули вже давно. І як це
так сталося, що практично в один
момент автошляхи країни вкрилися дірками та вибоїнами? Експерти

Вірменію, Грузію та
Молдову хочуть уже
прийняти в ЄС

кажуть, що все через неякісний асфальт, яким нинішня влада так активно латала і прокладала дороги в
останні роки. Волинська область —
не виняток: який би напрямок руху
ви не обрали, оминути ями вам точ-

но не вдасться. А згадайте, скільки
разів на Волині влаштовували урочисте відкриття доріг! І керівництво
запрошували, і співали, і танцювали. Одне слово, «показуха».
cтор. 2-3

Українці їдуть навчатися до Польщі, бо
там не беруть хабарі
cтор. 2

Держава не хоче більше
контролювати ціни на
м’ясо, яйця та олію
cтор. 2

На Волині обстріляли авто,
яке збило працівника ДАІ
cтор. 3

Кабмін дозволив
приватизувати шість
обленерго

У Луцьку економлять на
харчуванні
дітей-інвалідів
У навчально-реабілітаційному центрі Луцької міської ради
не дотримуються законодавства
щодо захисту прав дітей-інвалідів. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури міста. Під
час перевірки було виявлено
низку порушень — хворим діткам давали менше їжі: м’ясних,
молочних продуктів та овочів.
cтор. 5

Все частіше молоді українці
подаються здобувати вищу освіту
до Польщі. Когось дратує корумпованість вітчизняних навчальних
закладів, інші нарікають на відсутність матеріально-технічної бази
наших вишів, дехто невдоволений
рівнем знань, які можна одержати
в Україні, тож як альтернативний
варіант обирають польські навчальні заклади. Останні ж у свою
чергу з року в рік дедалі активніше
полюють на українських студентів.
Особливо зацікавлені в спудеях
приватні вузи, які для заохочення
спрощують систему вступу та на-

Художниця Небо
Міріам помічає красу в
буденних дрібницях

віть дають можливість отримувати знижки на навчання.
cтор. 6

cтор. 4

У Волинській обласній клінічній лікарні за останні три
роки відбулася науково-технічна
революція. За словами головного
лікаря Івана Сидора, проведено
реконструкцію і капітальний ремонт у 18 відділеннях, придбано
дороге обладнання для лікування і реабілітації, завершується
монтаж надсучасної лабораторії.
У закладі щороку отримують високоспеціалізовану медичну допомогу в стаціонарі близько 30
тисяч хворих, понад 200 тисяч
— консультаційну допомогу в
поліклініці.
cтор. 12

Молочна продукція навесні
дешевшати не буде
cтор. 4

Лучанин убив товариша по чарці,
завдавши йому 79 ударів ножем

На Волині продовжує
діяльність незаконний
гральний бізнес
cтор. 4

Рожищенський сирзавод
влада врятувати не може
cтор. 6

У Луцьку на пошті
вибухнула посилка
cтор. 7

Людській жорстокості немає
меж. Підтвердженням цього є ре-

зонансна справа, яку минулого
року розглядав Луцький міськрайонний суд. 38-річний лучанин
жорстоко вбив товариша по чарці,
завдавши йому 79 колото-різаних
ран ножем. Обставини справи
з’ясовували «Відомості».
Валерій (із етичних міркувань
імена змінені), не маючи власної
сім’ї, перебивався тимчасовими
заробітками — переважно працював на «шабашках», а в останні
кілька місяців «осів» у Львові.
cтор. 4

Здавалось би, що цікавого
в траві, в камінні, в сонці? Напевно, нічого особливого. Проте зовсім іншу думку має луцька
художниця Тетяна Витрикуш,
що більш відома під псевдонімом Небо Міріам. Умінням особливо дивитися на буденні речі,
помічати красу в дрібницях і відображати це на своїх полотнах
мисткиня захопила багатьох.
— Коли ти довго на щось
дивишся, вивчаєш, то можеш у
кожній травинці побачити весь
світ, — ділиться Небо Міріам.
cтор. 13

