
Вони замкнуті, здається, 
живуть у власному світі, їм не-
цікаво бавитися з однолітками, 
воліють проводити час на само-
ті, не відповідають на посмішки, 
не дивляться в очі — саме так 
найчастіше характеризують ді-
тей-аутистів. Нині цю недугу 
вже називають тихою епідемією, 
адже щороку виявляють її все в 
більшої кількості малюків. 

cтор. 12

У редакцію «Відомостей» звер-
таються читачі з проханням укотре 
роз’яснити окремі положення ново-
го пенсійного законодавства. Ми 
запросили до розмови заступника 
начальника Головного управління 
Пенсійного фонду України у Волин-
ській області Марію Ковалюк. 

— Чи може сьогодні жінка, якій 
виповнилося 55 років, піти на пен-
сію? 

— Нагадаємо, що у зв’язку з на-
бранням чинності пенсійної рефор-
ми, встановлений вік виходу на пен-
сію для жінок — 60 років. 

cтор. 6

Підтоплення все ще 
загрожує північним 
районам області

Ти маєш знати більше!

cтор. 3cтор. 7-9

Цього року волинські 
дороги зруйновані на 60% 
більше, ніж торік

Кіберзлочинці 
привласнили 
з банківських рахунків 
3 мільйони гривень 

cтор. 2

Борис Клімчук: 
Контролюючі органи 
не повинні заважати 
бізнесу 

cтор. 3

Уряд наказав усім 
областям економити газ 
і переводити котельні 
на альтернативне 
паливо 

cтор. 2

Ветеринарний 
університет 
у Львові не ліквідують 

cтор. 5

Цьогоріч меліоративну 
систему Волині 
обіцяють упорядкувати 
остаточно 

cтор. 5

За зловживання 
у сфері держзакупівель 
відкрито 4 кримінальні 
провадження

cтор. 7

Акція «Вставай, Україно!» у Луцьку 
зібрала тисячі прихильників опозиції

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 14Віра Брежнєва готова створити нову сім’ю та народити коханому дітей

Перший заступник луцького 
мера Святослав Кравчук за двад-
цять років держслужби встиг 
покерувати і областю, і містом. 
І нічого, що лише у кріслах за-
ступників. За цей час він здобув 
славу впевненого та зважливого 
чиновника, який не байдужий до 
бід волинян. 

cтор. 4
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Ти маєш знати більше!
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cтор. 3

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Що вигідно вирощувати 
селянам у 2013 році 

Не маючи 30 років стажу, жінка не може 
вийти на пенсію у 55 років 

Останніми днями ми спо-
стерігаємо ріст цін на сільгос-
ппродукцію, особливо на овочі. 
Картопля, морква, буряк, капус-
та — ціна на них зросла мало не 
вдвічі. Сьогодні оптовики купу-
ють кілограм бульби по 1,2–1,5 
гривні, моркву — від 1,9 до 3 
гривень. Як тут не згадати осінь 
минулого року, коли виробники 
скаржилися на небувало низьку 
вартість вирощеного врожаю. 

cтор. 2

Понад п’ятдесятьом 
тисячам волинян 
доведеться поміняти 
водійські посвідчення 

Керамістка Юля 
Жолубак усі свої роботи 
наділяє людськими 
рисами 

Нещодавно Державтоінспек-
ція оприлюднила звернення 
до громадян, які користуються 
посвідченнями водія, що були 
видані ще за СРСР, із прохан-
ням обміняти їх на нові. Згідно 
з законом, такі водійські пра-
ва припинять свою дію 1 січня 
2014 року. У скільки обійдеться 
заміна, куди звертатись і якою є 
процедура обміну документів, 
дізнавалися «Відомості». 

cтор. 5

Дітей-аутистів 
суспільство ще 
не навчилося розуміти 

9 квітня лідери Об’єднаної опо-
зиції Олег Тягнибок, Віталій Кличко 
й Арсеній Яценюк очолили акцію 
«Вставай, Україно!» у Луцьку. Голова 
фракції «Батьківщина» наголосив, 
що це восьме місто, де проходять 

марші та мітинги опозиціонерів.
— Передаємо привіт вам, воли-

няни, зі Львова, Києва, Івано-Фран-
ківська, Житомира й інших міст. А 
в наступних містах передамо при-
віт від Луцька, бо нас усіх об’єднує 

спільна ідея, — заявив Яценюк. 
Кількатисячний марш рушив із 

Київського майдану по централь-
ному проспекту Волі до Театральної 
площі. 

cтор. 3

«Відомості» вже писали, що 
співробітники Служби безпеки 
України у Волинській області ви-
явили у Ковелі підпільний цех із 
виготовлення сигарет. Оскільки 
справу розслідувала СБУ, то про 
її деталі було мало що відомо. 
«Відомостям» вдалося дізнатися 
більше. 

cтор. 7

З мисткинею Юлею Жолу-
бак ми познайомилися під час 
однієї творчої імпрези. Тоді 
вона презентувала футболки 
з авторськими малюнками, та 
пізніше з’ясувалося, що в осно-
вному майстриня займається ке-
рамікою. Згодом, уже детальніше 
роздивившись її роботи, зрозу-
міла, що все не так просто: ко-
жен виріб — чи то чашка, чи то 
скульптурка — має неповторну 
історію й особливий характер. 

cтор. 13

Перший заступник Луцького 
міського голови Святослав 
КРАВЧУК:

Як у Ковелі підпільно 
цигарки виготовляли 

Багато чого ми 
не робимо через 
безгрошів’я


