
З 15 квітня цього року набува-
ють сили зміни до Правил дорож-
нього руху. Про те, чого очікувати 
водіям від нововведень, «Відомос-
тям» розповів в. о. сектора моніто-
рингу, юридичного забезпечення 
та профілактичної роботи УДАІ 
УМВС України у Волинській об-
ласті Олександр Паламарчук. 

cтор. 2

Що ближче весна, то частіше 
ми чуємо в розмовах термін «аві-
таміноз». На нього традиційно 
прийнято списувати сонливість, 
втому, неуважність на роботі. 
Здоров’я людини на 50% зале-
жить від способу життя і дуже 
мало, приблизно на 7-8%, — від 
лікарської допомоги. Що таке 
авітаміноз, які причини його ви-
никнення і як уникнути цього 
стану, розповів головний лікар 
Волинського обласного центру 
здоров’я Сергій Новосад. 

cтор. 12

Студенти Володимир-Волин-
ського медико-технічного коле-
джу стали заручниками власниці 
приватного вищого навчального 
закладу. Ще 6 грудня наказом Мі-
ністерства освіти і науки виш по-
збавлено ліцензії на підготовку 
молодших спеціалістів зі спеці-
альностей «Лікувальна справа», 
«Сестринська справа» та «Фарма-
ція» за численні порушення умов 
надання освітніх послуг. У тому 
ж наказі було передбачено, що 
всіх студентів зі спеціальностей, 
ліцензії яких анульовано, а їх 188, 
переведуть до інших навчальних 
закладів на ті самі спеціальності. 
Розподілити дітей — і першокурс-
ників, і випускників — було вирі-
шено в медичні коледжі у Луцьку, 

Ковелі та Ківерцях. Але керівниця 
сумнозвісного закладу Надія Сте-
ценко відмовилася видавати до-
відки для переведення студентів. 
А також подала позов проти мініс-
терства і за ухвалою суду домогла-
ся призупинення дії наказу. 

cтор. 6

На травневі свята українці 
відпочиватимуть дев’ять 
днів

Ти маєш знати більше!

cтор. 6cтор. 7-9

Українців годують 
простроченими 
продуктами 

Пластуни відзначили 
свій день фестивалем 
у Львові 

Час реклами на 
телебаченні хочуть 
скоротити

cтор. 5

На озеленення Луцька 
витратять майже 
6 мільйонів гривень

cтор. 5

Кабмін обмежить ціни 
в громадських туалетах

cтор. 4

Суд закрив справу 
проти екс-директора 
«Луцьктепла»

cтор. 4

На Рівненщині відкрили 
обласний перинатальний 
центр

cтор. 5

У Маневицькому районі 
хочуть забудувати 
69 гектарів лісу

cтор. 6

У Луцьку для туристів 
бракує готелів 

cтор. 7

Секонд-хенд у немилості

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 14У Тіни Кароль украли всі заощадження та фамільні коштовності

На державному підприємстві 
«Волиньторф» силоміць призна-
чили нового керівника. У поне-
ділок, 25 лютого, після обіду, на 
завод прибуло три автомобілі, у 
яких перебувало семеро чоло-
вік, зокрема головний спеціаліст 
відділу кадрів Міненерговугіл-
ля Юрій Царковський і вже но-
вий директор «Волиньторфу» 
Олександр Шульга. Відбулося 
це якраз тоді, коли тепер уже 
колишній керівник торфозаводу 
Іван Киричик поїхав до столиці, 
щоби вирішити проблему про-
довження свого контракту. 

cтор. 2

На «Волиньторфі» була 
спроба рейдерського 
захоплення 
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Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 7

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

На Волині засудили 
учасників міжнародного 
наркоугрупування 

Приватний коледж втратив ліцензію, 
але не відпускає студентів 

Набула чинності ухвала Апе-
ляційного суду Волинської об-
ласті за кримінальною справою, 
яку розслідували слідчі СБУ 
щодо обвинувачення двох гро-
мадян однієї з країн ЄС і двох 
громадян України в організації 
міжнародного каналу контра-
бандного ввезення на територію 
нашої держави особливо небез-
печних психотропних речовин 
для подальшого їх збуту. 

cтор. 2

Волинські фермери 
задумуються, чи 
вирощувати овочі 

Жителі гуртожитків на 
ДПЗ добиваються права 
на приватизацію своїх 
помешкань 

Старт весняної посівної кам-
панії не за горами, тож волинські 
аграрії вже починають сушити 
голову. Адже їм треба запасти-
ся посівним і пально-мастиль-
ними матеріалами, закупити 
мінеральні добрива, поставити 
на ноги техніку, а найголовніше 
— знайти на все це гроші. Про 
те, як іде підготовка господарств 
області до нового сільськогоспо-
дарського року, дізнавалися «Ві-
домості». 

cтор. 3

Профілактика 
і боротьба з 
авітамінозом — 
змінити свій раціон 

Україна завалена секонд-хен-
дом з-за кордону. Вживані взуття й 
одяг загрожують здоров’ю і життю 
українців, створюють проблеми для 
екології та негативний імідж для 

держави, а також не дають розвива-
тися вітчизняному товаровиробни-
ку. Так вирішив народний депутат 
України Віталій Немілостівий і роз-
робив законопроект про заборону 

ввезення секонд-хенду. «Відомості» 
дізнавалися всі «за» і «проти» тако-
го кроку.  

cтор. 3

З 15 квітня діятимуть нові зміни до 
Правил дорожнього руху 

У Львові 23-24 лютого прохо-
див Всеукраїнський фестиваль 
пластової творчості «День плас-
туна-2013». Гасло цьогорічного 
заходу — «Роби неможливе!». 
Впродовж двох днів майже дві 
тисячі учасників, наймолодшим 
із яких виповнилося 6-7 років, 
змагалися та розважались у різ-
номанітних конкурсах і забавах. 

cтор. 13

Мешканці гуртожитків ко-
лишнього підшипникового заво-
ду вже кілька років поспіль до-
биваються права приватизувати 
помешкання, в яких живуть. За 
їхніми словами, процес прива-
тизації гальмують спеціально, 
тільки от людям незрозуміло, з 
чийого боку — чи то міська рада 
не поспішає брати гуртожитки 
у комунальну власність, чи то 
ПрАТ «Соціальна сфера», якому 
нині належать ці будинки. 

cтор. 7

Депутат-опозиціонер Віталій Немілостівий вніс законопроект про 
заборону вживаних товарів


