
В Україні планують 
масштабну «чистку» 
суддів
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В Україні суттєво 
піднімуться ціни на всі 
продукти
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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Вибори на Волині пройшли з 
порушеннями, але це не вплине 
на результати голосування

Модерністи з усієї 
України представили 
свої роботи в Луцьку

Волинські медсестри 
цілий рік надавали 
допомогу пораненим у 
зоні АТО

Минулого року «Відомості» 
писали про те, що вакцин для 
щеплень ледь вистачає кожній 
третій дитині. Як змінилася си-
туація сьогодні та чи забезпечена 
Волинь імунопрофілактичними 
препаратами, ми поцікавилися в 
головного спеціаліста з педіатрії 
управління охорони здоров’я 
Волинської ОДА Людмили Рож-
ко.   

cтор. 8

Затримані копачі доставле-
ні до Маневицького райвідділу 
міліції. Правоохоронці вста-
новлюють особи порушників. 
Нагадаємо, 24 жовтня близько 
10-ї години поблизу села Лісове 
зібралися майже п’ятисот осіб із 
лопатами. 
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Західна Україна традиційно го-
лосувала найкраще. І все ж явка ви-
борців у цьому році склала 46,5%, 
тоді як у 2010 році була 48,7%, менше 

ніж на 2% у порівнянні з чергови-
ми виборами 2010-го. Говорячи про 
явку в розрізі регіонів, середній по-
казник в Західному регіоні  становив 

— 51,4%, в центрі України — 46,6%, 
південних областях — 41,1%, схід-
них регіонах — 43,3%».
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Медичну допомогу військо-
вим у зоні бойових дій надають 
лікарі та медсестри медичних 
закладів Волині. Кілька місяців 
тому, після проведеного в зоні 
АТО року, повернулися додому 
медичні сестри комунального 
закладу «Луцький центр первин-
ної медико-санітарної допомо-
ги» міста Луцька Галина Драго-
люк та Мирослава Сукач.
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На правець, сказ та 
інші недуги хворіти не 
можна, бо вакцин проти 
них немає

Поринути у світ авангар-
дистського бунтарства та насо-
лодитися надзвичайною енер-
гетикою творів українського 
модерного мистецтва відтепер 
можуть лучани та гості міста, 
відвідавши виставку праць укра-
їнських модерністів кінця ХХ — 
першої половини ХХІ століття 
— «23+1».
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За незаконний 
видобуток бурштину-
сирцю волинські 
правоохоронці 
затримали майже 70 
осіб 


