
Цими вихідними на Волині з 
робочим візитом перебував го-
лова санітарно-епідеміологічної 
служби Сергій Риженко. Чинов-
ник об’їхав найбільш підтоплені 
райони області та провів спільну 
нараду з керівниками обласної 
СЕС, еменесниками та медика-
ми.

cтор. 3

Ціна літра бензину 
може сягнути 11 
гривень

Ти маєш знати більше!Ти маєш знати більше!

cтор. 3

Карпатська 
мольфарка 
Параска не має 
кому передати свій 
дар

Навіть під обшивкою 
дорогих авто возять 
контрабандні цигарки

Лучани можуть 
залишитися без 
тепла та гарячої 
води

Через підтоплення 
Волині загрожує 
спалах інфекції

Вирощування 
полуниць 
приносить 
швидкий прибуток

Анатолій Горбатюк: 

Українцям хочуть 
скасувати пільги 

Декретну відпустку 
зарахують до 
трудового стажу 

Антимонопольники 
пояснили, чому на 
Волині подорожчав 
хліб

cтор. 3

Техогляд автомобілів 
хочуть передати 
приватним фірмам

cтор. 3

Спрощенців не 
чіпатимуть до літа

cтор. 3

Селяни 
купуватимуть 
міндобрива без 
посередників

cтор. 4

НБУ дозволив 
списувати 
безнадійні кредити

cтор. 4

Державі може не 
вистачити грошей 
на субсидії

cтор. 5

На волинських 
ринках «обважують» 
покупців

cтор. 5

Ковельські та луцькі 
маршрутники 
хочуть возити людей 
за 2,8 грн.

cтор. 6

На Волині зростає 
підліткова 
злочинність

cтор. 6

За оранку 
сусідського городу 
необхідно сплатити 
податки

cтор. 7

З 1 березня цигарки 
й алкоголь біля шкіл 
не продаватимуть

cтор. 7

Волинян змусять 
платити податки зі 
збору ягід і грибів 

cтор. 7

На Волині 
жінка задушила 
новонародженого 
сина

cтор. 10

На Ягодині 
затримали 
майже п’ять тонн 
холодильників

cтор. 10

Реформа закладів медицини у 
районах не за горами. Вона, швид-
ше, має більше противників, аніж 
тих, хто її підтримує. Населення бо-
їться, що через ці урядові перетру-

бації лікарень у районах взагалі не 
залишиться, а там, як відомо, і без 
того проблем вистачає. Проте є на 
Волині лікарні, об’єднання яких із 
сусідніми закладами медицини, ма-
буть, принесло б більше користі для 
здоров’я населення, ніж те, що вони 
функціонують самі. Зокрема, мова 
йде про Локачинську центральну 
районну лікарню. Хворі локачинці 
однаково шукають порятунку у лі-
карів прилеглих районів, а в само-
му закладі тільки створюють вигляд 
нормальної роботи. «Відомості» по-
бували тут і спробували з’ясувати, 
чим пацієнтів так допікає локачин-
ська медицина і де шукати причини 
їх невдоволення.

cтор. 5

Рекомендована ціна - 2,50 грн.
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cтор. 3

Піднімешся на гору і там 
знайдеш людей, аби розпитати 
дорогу. Вивчаючий примруж 
ока: «А ви звідки? З Волині? Ага. 
То отак ще трохи йдіть догори, 
відтак ізнизу мете видіти, друга 
хата». Коли розпитуєш про та-
ланти знаменитого карпатського 
чаклуна-мольфара Нечая, гуцули 
іронічно всміхаються та мовчать 
і дуже рідко радять справжню 
останню карпатську мольфарку 
Параску.

cтор. 13

Система пільг потребує 
реформування, але не можна 
робити це таємно, без обгово-
рення, вважає лідер партії «Гро-
мадянська позиція», голова Ко-
мітету ВР з питань нацбезпеки 
та оборони Анатолій Гриценко. 
Він прокоментував законопро-
ект №7562, який містить пропо-
зицію обмежити або скасувати 
пільги для багатьох категорій 
громадян.

cтор. 2

Відділ прикордонної служби 
«Ягодин» є одним із найбільших в 
Україні як за кількістю громадян, 
що його перетинають, так і тран-
спортних засобів, вантажів. Тож ця 
ділянка кордону — своєрідне об-
личчя України. Наскільки відділ 

«Ягодин» сьогодні відповідає євро-
пейським стандартам, зважаючи на 
те, що скоро Євро-2012, «Відомості» 
поцікавилися у начальника відділу 
прикордонної служби «Ягодин» під-
полковника Івана Жихора.

cтор. 7

Своєчасне 
лікування 
приглухуватості 
дозволить 
повністю 
відновити слух

cтор. 6

Жителі Локачинського району 
їздять лікуватися до інших міст, 
хоча мають свою лікарню

Давно відомо, що собака — 
друг людини, її захисник. Але чи 
стане він таким, залежить від того, 
як господар тварину виховає. На-
вчити простим командам типу 
«дай лапу, Бобик» можна, якщо 
дуже вже постаратися. А примуси-
ти її виконувати серйозні речі на 
кшталт «шукати», «охороняти» — 
непросто: тут потрібне спеціальне 
дресирування.

cтор. 10

Хоч як дивно, хазяїна завжди важче 
вчити, ніж його собаку

В Україні близько чотирьох 
мільйонів слабочуючих і глу-
хих, із них 500 тисяч дітей. Будь-
яке захворювання, пов’язане 
із головним мозком, судинною 
чи нервовою системами, може 
призвести до сенсоневральної 
приглухуватості, тобто до пору-
шення сприйняття і проведення 
звуку внутрішнім вухом. 

cтор. 12

Я зробив все 
можливе, щоб 
гроші реально 
прийшли на 
Волинь 

cтор. 14

На Волині про ягідництво 
говорять, як про одну з найпер-
спективніших галузей сільського 
господарства. Сьогодні мова піде 
про полуниці. Фахівці наголошу-
ють, що на волинських ринках 
левова частка цієї ягоди — при-
возна, в той час як наші землі та 
кліматичні умови цілком при-
датні для її вирощування. 

cтор. 4

Джордж Клуні заразився малярією

З наступного тижня розпо-
чне роботу чергова сесія Вер-
ховної Ради. На її розгляд пла-
нують винести ряд важливих 
законопроектів. Зокрема, що 
стосуються пенсійного законо-
давства.     

cтор. 6


