
Безробітні та зайняті грома-
дяни у віці за 45, страховий стаж 
яких становить не менше 15 ро-
ків, матимуть змогу отримати ва-
учер для навчання. Про ці й інші 

новинки професійного розвитку 
трудових ресурсів ішлося під час 
прес-конференції у Волинському 
обласному центрі зайнятості. 

cтор. 3

Меланома — одна з найбільш 
злоякісних пухлин. У структурі 
всіх патологічних новоутворень 
шкіри вона становить близько 
10%, при цьому на неї припадає 
понад 80% смертності у цій гру-

пі. Захворюваність на меланому 
в Україні складає 6,18 випадку на 
100 тисяч населення. Захворюва-
ність на рак шкіри серед усіх типів 
раку в світі зростає найшвидше. 

cтор. 12

Усі, кому за 45, мають можливість 
отримати ваучер на навчання 

Батьки вихованців луцького 
садочка №31 стали свідками за-
тримання чоловіка, який виносив 
харчі з кухні дошкільного закладу. 
У вкрадених пакетах були ті про-
дукти, з яких складалося меню для 
діток. Члени піклувальної ради 
садка переконують, що випадки 
таких крадіжок непоодинокі... 

cтор. 5

Даішники скоро зникнуть 
із українських доріг

Ти маєш знати більше!

cтор. 2cтор. 7-9

У Луцьку хочуть створити 
екологічні автомийки

Із вантажівок братимуть 
плату за користування 
дорогами 

cтор. 2

Європейський суд визнав 
арешт Тимошенко 
незаконним 

cтор. 2

У Торчині автобус 
на швидкості в’їхав 
у будинок 

cтор. 3

В Україну ввозять 
іномарки з підробленими 
дорученнями 

cтор. 4

Щоб зупинити авто 
з п’яним водієм, даішнику 
довелося стріляти 

cтор. 5

За 40 гривень потрапив до 
в’язниці на чотири роки 

cтор. 5

Чи потрібні дільничні 
лікарні, кожен регіон має 
вирішити сам 

cтор. 6

На ринках продовжують 
продавати овочі з нітратами 
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cтор. 14Зірка «Інтернів» у декреті схудла та погарнішала

У Генеральному консульстві 
Республіки Польща у Луцьку 
відбулася прес-конференція з 
участю виконувача обов’язків 
Генерального консула пана Кши-
штофа Савіцкі, керівника візово-
го відділу консула Беати Бживчи, 
консула Міхала Богдановіча та 
представників прикордонної і 
митної служби пункту пропуску 
«Дорогуськ», де обговорювали 
питання видачі віз і перетину 
українсько-польського кордону. 
Всім, хто хоче отримати візу, по-
радили подавати документи згід-
но з правилами Візового кодексу, 
тобто за три місяці до заплано-
ваного виїзду. 

cтор. 3
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cтор. 7

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

У луцькому садочку кухарі крали продукти 
харчування 

На писанці можна 
прочитати всю історію 
нашого народу 

Розпочинаються Великодні 
свята, а це означає гостини, багато 
смачної їжі, й, окрім м’яса та ковба-
си, майже у кожного на столі буде 
салат зі свіжих овочів. Адже навес-

ні по-особливому смакують редис-
ка, огірки, помідори. Чи безпечно 
споживати «ранні вітаміни»? Адже 
саме овочі з теплиць мають велику 
здатність накопичувати нітрати. 

Так, нещодавно у Луцьку на ринку 
«Пасаж» виявили майже 700 кг ре-
диски, вміст нітратів у якій переви-
щував норму втричі. 

cтор. 7

Ризик меланоми підвищує світлий колір 
шкіри і волосся 

Солодощі від «Луцькконди-
тера» добре відомі волинянам. 
Не так давно фабрика пережи-
вала не найкращі часи, та майже 
два роки тому ТзОВ «Торговий 
дім «Луцьккондитер» відновило 
свою роботу. 

cтор. 4

Здавна українці фарбують 
до Пасхи яйця. Хтось кладе до 
святкового кошика яскраві кра-
шанки, хтось за новою модою 
декорує їх бісером чи нитками, а 
дехто, дотримуючись традицій із 
сивої давнини, готує до Велико-
дніх свят писанки. 

cтор. 13

У консульстві в Луцьку 
готові видавати 
шенген-візи терміном 
до п’яти років 

У сезон на 
«Луцьккондитері» за 
день виготовляють 
тонну тортів 

Дорогі волиняни!
Наближається Великдень – найвеличніше християнське свято, 
в основі якого лежить євангельська історія про самопожертву, 

грандіозну відвагу і непереборну любов. Якщо вдуматися, в одно-
му цьому біблійному епізоді зібрана вся життєва мудрість, усі пра-
вила і секрети, користуючись якими кожна людина змогла б жити 

щасливо і повноцінно. Насамперед бути чесним і до кінця послі-
довним у тому, в що віриш. Не забувати про власне покликання і 

реалізовувати його не для винагороди, а саме для гідного результа-
ту. Пам’ятати, що живеш серед людей, 
не втрачати ґрунт під ногами і ніколи 

не переступати через стосунки за-
ради власних хвилинних інтересів. 
Дозволяти доброті всередині тебе 

переборювати обурення, злість, 
образу. Не боятися болю та випро-
бувань – завжди прагнути зробити 

більше, ніж очікуєш сам від себе. 
І головне: не втрачати віри в дива! 

У нашому раціональному, систе-
матизованому світі єдине, що не 

дає збою, не зраджує і обов’язково 
відбувається – це дива. І я щиро 
бажаю, нехай у вашому житті їх 

трапляється якомога більше! 

Миру, затишку, 
любові 

та усіх земних благ!
Христос воскрес!

З повагою
Василь 

ТОКАРСЬКИЙ

«Відомості» перевіряли редиску й огірки у лабораторії 
Але серед волинян вони не 
популярні 

Злодія спіймали «на гарячому» 


