
У Луцьку продовжується серія 
підпалів автомобілів. Як стало відо-
мо «Відомостям», ввечері 25 березня 
поблизу розважального комплексу 
«Адреналін» підпалили автомобіль 
Honda, яким за дорученням їздив 
депутат міської ради «бютівець» 
Сергій Григоренко. Вогонь вдалося 
приборкати охоронцям «Адреналі-

ну» ще до приїзду еменесників. За 
словами обранця громади, пошко-
джено кузов і дно машини. У міліції 
факт підпалу поки не розглядають, 
кажуть, що в автомобілі сталася по-
жежа. Про це розповіла керівник 
прес-служби обласної міліції Оксана 
Блищик. 

cтор. 2

Шахрай видурив у волинян близько 
мільйона гривень 

Зважаючи на цьогорічну за-
тяжну зиму, організм кожного 
з нас виснажений. Захисні сили 
практично на нулі, тому дають 
про себе знати всілякі недуги. 
Не виняток і шкірні хвороби, 
які традиційно прогресують 
навесні. Комусь у цю пору до-
шкуляють вірусні захворювання 
шкіри, та найчастіше загострю-
ються вже набуті болячки, зо-
крема алергодерматози. Про них 
нам розповідає лікар-дерматове-
неролог Волинського обласного 
шкірно-венерологічного диспан-
серу Ірина Бонюк. 

cтор. 12

До редакції «Відомостей» звер-
нулася жителька міста Луцька, внук 
якої три місяці перебував у притул-
ку для дітей у Рожищі. Жінка ствер-
джувала, що там погано доглядали 
її онука, оскільки він захворів на 
педикульоз, до того ж у закладі було 
холодно. Ми вирішили на власні очі 
побачити умови проживання дітей у 
цій установі... 

cтор. 5

З 1 травня алкоголь 
і сигарети знову 
подорожчають

Ти маєш знати більше!

cтор. 4cтор. 7-9

Уряд пообіцяв дешеві 
кредити на українські 
автомобілі

На шахти 
Нововолинська 
виділять 50 мільйонів 
гривень 

cтор. 3

Прикордонний 
пункт «Висоцьк» 
відремонтують за 6,8 
мільйона гривень

cтор. 4

На сміттєзвалищі 
знайшли мертве 
немовля

cтор. 5

Екс-посадовця 
Волинської ОДА визнали 
винним у злочині, але 
не покарали 

cтор. 4

Прикордонника піймали 
з хабаром у 1,5 тисячі 
доларів 

cтор. 6

У Луцьку необхідно 
замінити майже 50 км 
тролейбусних ліній 

cтор. 7

Конфлікт між підприємцями «Варшавки» 
та облспоживспілкою набирає обертів 
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cтор. 14Одружений Охлобистін вирішив прийняти целібат

Анатолій Вадимович Сві-
дзинський приїхав на Волинь 
у 1993-му. Тоді його запросили 
очолити новостворений Волин-
ський державний університет  
(зараз — Східноєвропейський 
національний університет). 
Нині він очолює у виші кафедру 
теоретичної та математичної фі-
зики. Професор, доктор фізико-
математичних наук, заслужений 
діяч науки і техніки України, 
культуролог. 

cтор. 6
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cтор. 4

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

На Волині видають 
кредити під програму 
«Доступне житло» 

Вихованці Рожищенського притулку 
мають можливість відпочивати навіть 
за кордоном 

У березні в область надійшли 
гроші на програму «Доступне 
житло». Серед банків, які беруть 
участь у цій державній програмі, 
найактивнішим є «Укргазбанк». 
Саме ця фінансова установа ви-
дала до 70% усіх кредитів. Гріш-
ми «Укргазбанку» скористались 
уже 25 волинських родин. На 
розгляді — понад десяток справ. 
Чи реально для пересічної сім’ї 
отримати кредит і на яких умо-
вах, дізнавалися «Відомості». 

cтор. 2

Продав автомобіль 
разом із кредитом — 
і вліз у ще більші борги 

«Генерала волинського 
лісу» Богдана Колісника 
спроваджують 
на пенсію 

Ще наприкінці 2008 року 
мешканець обласного центру ви-
рішив придбати нову машину. 
Він оформив цільовий спожив-
чий кредит в одному з комерцій-
них банків. І все було б добре, 
якби не звільнення з роботи і 
зумовлена цим скрута з грішми. 
Додаткового заробітку теж не 
було, тому в 2010-му чоловік ви-
рішує продати автомобіль разом 
із кредитом. 

cтор. 7

У Луцьку навчають 
боротися з атопічним 
дерматитом 

Підприємці Завокзального 
ринку, що в Луцьку, звинувачують 
Волинську облспоживспілку, яка 
надає їм в оренду торгові площі, у 
свавіллі. Причин для цього є декіль-

ка. По-перше, як стверджують під-
приємці, облспоживспілка не звітує 
перед ними про використані кошти, 
які збирає як благодійні внески для 
реконструкції ринку. По-друге, пло-

ща їхніх торгових точок через так 
звану реконструкцію зменшується, 
натомість з’являються нові контей-
нери. 

cтор. 3

Луцькому депутату підпалили автомобіль 

Історія Сентендре, спочатку 
села, а згодом — міста, почалася 
в 11 столітті, коли король Ішт-
ван І дарував поселенню ім’я 
Святого Андрія. У 16-17 століт-
ті тут оселилися тисячі сербів 
і греків, які втікали від війни з 
турками. Наприкінці 19 століття 
більшість сербів повернулася на 
батьківщину, але угорське місто 
Сентендре зберегло своє серб-
ське обличчя: тут вісім право-
славних церков... 

cтор. 13

Днями до правоохоронців звер-
нулися громадяни, які розповіли, 
що їх ошукали. Було порушене кри-
мінальне провадження. В поле зору 
міліціонерів потрапив 27-річний 

громадянин сусідньої держави. Про 
це розповів начальник Управління 
МВС у Волинській області Олек-
сандр Терещук. 

cтор. 2

19 березня близько сотні 
волинян і представників опози-
ційних політичних сил вийшли 
під стіни обласного управління 
лісового та мисливського госпо-
дарства з вимогою припинити 
свавілля у лісах і нищення во-
линської флори та фауни. 

cтор. 4

Професор 
Анатолій СВІДЗИНСЬКИЙ:

В угорське місто 
Сентендре скуштувати 
марципани приїздять 
із усього світу 

Багатство людини 
вимірюється кількістю 
благ, від яких вона 
змогла відмовитися 


