
На митних переходах — чер-
ги. Імпортери кажуть, що пере-
тнути кордон України з ванта-
жем останнім часом стало вкрай 
важко: за розмитнення товару 
доводиться платити заледве не 
вдвічі більше. До того ж розши-
рився перелік документів на вве-
зення вантажу. Що ж змінилося 
у правилах перетину кордону, ді-
знавалися «Відомості».

cтор. 5

У Луцьку завершили роз-
пис велетенської диво-писанки. 
Майстри працювали з макетом 
великоднього яйця розміром 3×4 
метри і вагою понад 100 кг біль-
ше місяця. Але волиняни впора-
лись одними з перших з-поміж 
24 регіонів, яким організатори 
святкового дійства до Дня неза-
лежності — Параду вишиванок 
— надали гігантські заготовки. 
Розмальовану писанку покажуть 
лучанам на другий день Пасхи, а 
згодом вона помандрує до Киє-
ва, де 24 серпня проїде Хрещати-
ком на старовинному возі.

— Писанка — це маленьке 
диво, з давніх часів її дарували 
на знак примирення, побажання 
здоров’я, сили, врожаю, — роз-
повіла Тетяна Гнатів. 

cтор. 13

Документи на 
землю можна буде 
оформити через 
Інтернет

Ти маєш знати більше!

cтор. 2

Вкладникам «Ощадбанку» 
доведеться зіграти у квест

На Волині 
запрацювали 
стаціонарні пости 
ДАІ

Волинська 
митниця каже, що 
не підвищувала 
вартість 
оформлення 
товарів

За рік заробітчани 
переказали в 
Україну понад $7 
мільярдів

Азаров додатково 
хоче 46 мільйонів на 
покращення життя 
собі та чиновникам

cтор. 2

Hyundai в Україні 
став популярнішим 
за «Жигулі»

cтор. 2

Троє волинян — у 
сотні найбагатших 
людей України

cтор. 4

«Поштовий магазин» 
дурив покупців 
легкими грошима

cтор. 5

Як у міській раді 
службові машини та 
бензин ділили

cтор. 6

Майже 18% волинян 
перетнули перший 
поріг старіння

cтор. 7

Чиновник і 
підприємець 
разом обкрадали 
будівництво школи

cтор. 7

«Луцьктепло» 
допустило 
порушень на дві 
кримінальні справи

cтор. 7

В Україні почалася друга хвиля 
грипу та гострих респіраторних ві-
русних інфекцій, темпи захворю-
ваності на які набирають обертів. 
Найбільше українці налякані «фін-
ським» грипом, проте встановити 
тип вірусу можуть лише у лаборато-
рії .«В Україні темп приросту захво-
рюваності на ГРВІ становить 30%. 
Усього захворіло майже 150 тисяч 
людей, серед яких більше 90 тисяч 
— діти»...

cтор. 3

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Передплатний індекс - 21769

cтор.2

Щороку у світі діагноз «рак 
молочної залози» (РМЗ) став-
лять 1,6 мільйона жінок. У 
зв’язку з цим питання поінфор-
мованості щодо цього серйоз-
ного захворювання постає над-
звичайно гостро, адже доволі 
часто цю проблему просто за-
мовчують, а хворих жінок поде-
куди через необізнаність навіть 
цураються.

cтор. 12

330 тисяч волинян-вкладників 
«Ощадбанку» колишнього СРСР за-
реєстровані та мають право отрима-
ти тисячу гривень. Як вони можуть 
реально реалізувати це право, дізна-
валися «Відомості». 

Оголосивши про намір випла-
тити компенсацію у розмірі тисячі 
гривень тим громадянам, хто не 
одержав її у часи, коли такі виплати 
проводив уряд Тимошенко, нинішні 
владці розробили механізм, за яким 
люди можуть отримати ці гроші. 

За їхніми словами, все буде здій-
снюватися дуже просто. Процедура 
складається з двох етапів. Перший 
— актуалізація вкладників. За сло-
вами заступника начальника Волин-
ської філії ВАТ «Ощадбанк» Михай-
ла Николишина, це необхідно для 
того, аби банк міг уточнити дані: 
можливо, людина змінила прізвище, 
паспортні дані тощо. 

Для актуалізації потрібно вказа-
ти номер ощадкнижки й ім’я вклад-
ника. 

cтор. 4

Офіційно грипу немає, але 
волиняни хворіють масово

cтор. 14

Коли деякі господарі ще й 
досі не наважуються садити на-
віть картоплю, то родина Мат-
війчуків із Маневиччини невдо-
взі збиратиме перший врожай 
огірків. Жителі села Граддя чо-
тири роки тому вирішили задля 
експерименту збудувати тепли-
цю, а тепер вирощування пар-
никових овочів перетворилось у 
справжній родинний бізнес.

cтор. 7

Куриленко готується до кар’єри співачки

Великодній 
кошик обійдеться 
приблизно у 260 
гривень

Минулого тижня Луцьк 
сколихнула страшна звістка — 
якась горе-матір залишила но-
вонароджену дівчинку просто 
на вулиці. На щастя, їй виста-
чило розуму загорнути маля у 
рушники, що фактично вряту-
вало дитину від переохолоджен-
ня. І ще крихітці пощастило, 
що жінка не віднесла її у якусь 
безлюдну місцину, тож дитину 
швидко знайшли.

cтор. 7

Велетенська диво-
писанка Луцька 
вже готова

При нульовій 
стадії раку 
молочної залози 
лікарі гарантують 
стовідсоткове 
одужання

Горе-матір 
загорнула немовля 
в рушники і 
покинула на 
вулиці
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Головний тренер ФК «Волинь» Анатолій ДЕМЯНЕНКО:

Анатолій Демяненко розпочав 
свою футбольну кар’єру 17-річним 
юнаком, коли потрапив у дубль дні-
пропетровського «Дніпра». Сьогод-
ні у нього за плечима досвід не лише 
гравця, а й тренера. Як футболіст він 

запам’ятався «голом надії», який за-
бив здалеку під час матчу «Динамо» 
з голландським «Утрехтом» у 1986 
році. Його визнали кращим футбо-
лістом СРСР і називали взірцем для 
наслідування як кращого атакуваль-
ного оборонця. Шлях, яким мандру-
вав Демяненко як тренер, видався 
доволі масштабним. 

Після закінчення кар’єри футбо-
ліста Анатолій Васильович подався 
в тренери «Борисфена», потім три-
валий час був наставником «Дина-
мо». У 2008 році знаний футболіст 
поїхав до сонячного Азербайджану, 
де працював головним тренером ко-
манди «Нефтчі», а з серпня 2010-го 
очолив узбецький клуб «Насаф», із 
яким виграв Кубок АФК — другий 
за значимістю клубний турнір Азії. 
В січні цього року його призначено 
головним тренером футбольного 
клубу «Волинь». 

cтор. 10

cтор. 10

По огірки до 
Граддя їдуть з 
усього району

На усіх продуктових ринках 
нині передпасхальний перепо-
лох. Кожна господиня намага-
ється придбати до святкового 
столу якнайкращі та бажано 
якнайдешевші продукти. Звіс-
но, головна увага — на набір до 
великоднього кошика, який уся 
родина понесе на освячення до 
церкви. У Європі перед святами 
традиційно людей тішать гарни-
ми знижками, у нас — підвищен-
ням цін. 

cтор. 3

Влітку команда поповниться 
новими футболістами з Сербії та 
Португалії


