
З початку року банки почали 
знижувати відсоткові ставки по 
депозитах, і ця тенденція про-
довжиться. Таку думку на прес-
конференції у Луцьку вислови-
ла фінансовий аналітик Тетяна 
Надточій.

cтор. 3

Уже буквально на носі трав-
неві свята, а з ними й тривалі ви-
хідні. Хтось планує використати 
вільні від роботи дні для впо-
рядкування дач і городів, а ко-
мусь кортить помандрувати, по-
бачити щось нове або ж просто 
відпочити під теплим сонечком. 
«Відомості» пропонують кілька 
варіантів весняного відпочинку 
як за кордоном, так і в Україні.

cтор. 13

Візи у Луцьку 
видаватимуть через 
пункт прийому 
анкет

Ти маєш знати більше!

cтор. 3

Найчастіше фальсифікують ліки, 
які рекламують

Найстаршою 
породіллею Волині 
стала 50-річна 
лучанка

Ставки по 
депозитах будуть 
зменшуватись, а 
кредити не стануть 
доступнішими

Із травня 
пенсіонерам 
«накинуть» по 100 
гривень, але не всім

Юлія Тимошенко 
оголосила 
голодування через 
жорстоке побиття

cтор. 2

Найбільше 
корумповані 
українські суди, 
міліція та лікарні

cтор. 2

Німці масово 
відмовляються їхати 
на Євро-2012 до 
України 

cтор. 2

ЦВК дозволила 
роздавати перед 
виборами гречки на 
33 гривні

cтор. 2

Під час перепису 
українцям 
поставлять 27 
запитань

cтор. 3

Суд дозволив 
виїжджати за 
кордон банківським 
боржникам

cтор. 4

На перинатальний 
центр у Луцьку 
цьогоріч виділили 
30 мільйонів

cтор. 4

У червні минулого року поча-
лась реконструкція залізничного 
вокзалу Луцька. Оцінити хід робіт 
у обласний центр Волині приїздив 
начальник Львівської залізниці, яка 
є замовником та інвестором пере-
будови. Богдан Піх оглянув будівлю 
вокзалу... 

cтор. 7

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Передплатний індекс - 21769

cтор. 3

Якщо зуби реагують різким 
болем на холодне, гаряче, солод-
ке та кисле, то, найімовірніше, 
йдеться про підвищену чутли-
вість. У стоматології цю недугу 
називають гіперстезією емалі. 
Найчастіше вона спостерігаєть-
ся при патологіях зубних тканин 
некаріозного походження, а та-
кож при карієсі та захворюван-
нях пародонта. Про причини ви-
никнення та способи лікування 
гіперчутливості зубів «Відомос-
тям» розповіла завідувачка тера-
певтичного відділення Луцької 
міської стоматполіклініки Марія 
Лагода.

cтор. 12

«Лікар-гастроентеролог припи-
сав «Мезим». Періодично приймаю 
цей препарат уже декілька років. 
Тому добре знаю, як він діє на мій 
організм. Проте протягом останніх 
місяців змушена була декілька разів 
купувати нову упаковку «Мезима», 
оскільки результатів його дії не від-
чула. Хоча препарат брала у відомих 
мережевих аптеках. Думаю, що там 
продавали фальсифікат», — лист 
такого змісту надійшов у редакцію 
від нашої читачки з Луцька. Він став 
приводом для того, аби поговорити 
про якість ліків. Щодо конкретної 
ситуації з «Мезимом», то виконувач 
обов’язків начальника Державної 
служби лікарських засобів Валентин 
Колотуха зазначив, що треба роз-
різняти поняття «неякісні», «фаль-
сифіковані» та «неефективні» ліки. 
Що стосується препарату «Мезим», 
то в багатьох європейських країнах 
він узагалі не зареєстрований як лі-
карський засіб через свою сумнівну 
ефективність. 

cтор. 4

Луцький вокзал у новому вигляді 
постане до жовтня

cтор. 14

До Волинської громадської 
організації «Захист прав спожи-
вачів» за допомогою звернувся 
власник одноосібного селян-
ського господарства з села Бе-
гета Володимир-Волинського 
району Андрій Солоп. Про свою 
проблему він розповів й газе-
ті «Відомості». Виявляється, в 
кінці минулого року (27 грудня) 
Андрій Анатолійович у кредит 
узяв трактор, відсотки за який 
йому пообіцяли повернути в 
рамках обласної програми під-
тримки селян-одноосібників. 
Одначе минуло чотири місяці, а 
ніхто відсотків не відшкодував. 
Чоловік думає, що його просто 
обманули. 

cтор. 7

Вадим ДЕМЧОГ: Мій персонаж прищепив інтерес до коньячних традицій

Керівники Волині 
оприлюднили свої 
декларації про 
доходи

До редакції «Відомостей» 
звернулася жителька міста Луць-
ка, мешканка п’ятиповерхівки, 
що на вулиці Відродження. Її 
квартира знаходиться на остан-
ньому поверсі, й уже не раз про-
тікав дах. Навесні, коли інтен-
сивно танув сніг, дійшло до того, 
що у квартирі вода капала зі сте-
лі, треба було підставляти відра. 

cтор. 4

Нещодавно міністр соціальної 
політики Сергій Тігіпко презенту-
вав для суспільства концепцію нової 
редакції Закону України «Про зайня-

тість населення». За його словами, 
основною метою закону є стимулю-
вання роботодавців для створення 
нових робочих місць. Ознайомити-
ся з цим законопроектом можна на 
сайті міністерства (www.mlsp.gov.
ua). За словами Прем’єр-міністра 
Миколи Азарова, цей законопроект 
«запустить» системні перетворення 
на ринку праці. З трибун слова на-
ших високопосадовців звучать об-
надійливо, та чого насправді чекати 
від таких реформ? 

cтор. 6

На травневі свята 
— в Європу або ж 
на Закарпаття

Лише комплексне 
лікування 
допоможе 
позбутися 
підвищеної 
чутливості зубів

Щоб дах не 
протікав, 
мешканцям 
багатоповерхівок 
треба «скластися» 
на ремонт
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Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Діти-сироти без житла, жахливі 
ліжка у педіатричних відділеннях, 

Минулого тижня Волинь від-
відав Уповноважений Президента 
України з прав дитини Юрій Пав-
ленко. Під час наради з участю го-
лови Волинської ОДА, начальників 

управлінь, міських голів і голів РДА 
він розповів про плюси та мінуси 
роботи з соціально-правового за-
хисту дітей в області. 

cтор. 5

cтор. 13

Обіцяного 
державою 
відшкодування 
відсотків по 
кредиту селянин 
не дочекався

Голова Волинської облдер-
жадміністрації Борис Клімчук у 
2011 році отримав сукупний до-
хід обсягом 685 тисяч гривень. 
Із них заробітна плата — 149,5 
тисячі гривень, пенсія — по-
над 98 тисяч гривень, відсотки з 
банківських вкладів — майже 93 
тисячі гривень, а ще 343 тисячі 
— дохід від продажу рухомого і 
нерухомого майна. 

cтор. 3

Директор обласного центру зайнятості Раїса КУЧМУК: 

або Що побачив Уповноважений Президента з прав дитини 
на Волині

Безробіття не зменшиться, якщо 
не створити умов для розвитку 
соціально відповідального бізнесу


