
У різних країнах світу в проце-
сі реформування системи охорони 
здоров’я першочергова увага при-
ділялася питанню профілактики 
та лікування серцево-судинних 

захворювань. «Проблема серцевих 
хвороб повинна бути зараз у цен-
трі уваги в нашій країні», — зазна-
чив Президент Віктор Янукович. 

cтор. 4

У Луцьку зобов’язують ре-
єструвати собак, за відмову — 
штраф. До редакції «Відомостей» 
звернулася лучанка пані Тетяна. 
Жінка розповіла, що у під’їзді сво-
го будинку прочитала оголошення 
за підписом адміністрації ЖКП 
№3 «про проведення обов’язкової 
реєстрації домашніх собак». 

cтор. 7

На Волині серйозно підійшли до лікування 
серцевих захворювань

В Україні зареєстровано ви-
падки захворювання населення 
на ентеровірусні інфекції, зокре-
ма в Львівській і Житомирській 
областях. Ентеровірусні інфекції 
є групою інфекційних захворю-
вань, які розвиваються при ура-
женні організму вірусами роду 
Enterovirus і характеризуються 
різноманітністю клінічних про-
явів: від легких гарячок і просто-
го носійства вірусу до затяжних 
менінгоенцефалітів, міокарди-
тів, міалгій та інших клінічних 
форм, зумовлених ураженням 
центральної нервової систе-
ми (ЦНС), серцево-судинної та 
м’язової систем, шлунково-киш-
кового тракту, легенів, печінки, 
нирок. 

cтор. 12

У колишньої вчительки біо-
логії Анастасії Тріль із Хобултови 
Володимир-Волинського району 
найбільша у селі колекція лілій. І 
справді, останніми роками на ці 
квіти справжній «лілійний бум». 
Особливо багато продають їх на 

ринках цьогоріч. І добре купують: 
покупці кажуть, що перед такою 
красою не можуть встояти.

А бачили б ви ці квіти на 
подвір’ї в Анастасії Володимирів-
ни! 

cтор. 13

З 1 вересня посилки 
подорожчають на 15%

Ти маєш знати більше!

cтор. 5cтор. 7-9

Луцьк — на 20 місці в 
Україні з забруднення 
повітря

Військовий об’єкт «вбиває» лучан 
потужним випромінюванням

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 14Анастасія Волочкова виходить заміж

1308 гривень — така, за да-
ними Головного управління 
Пенсійного фонду України в об-
ласті, середня пенсія волинян. 
Щоправда, з уточненням: до ува-
ги брали виплати, які отримують 
як цивільні, так і пенсіонери си-
лових структур. А у них, як відо-
мо, пенсії значно вищі. 

cтор. 2
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Ти маєш знати більше!
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cтор. 13

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Квіти як заспокійливі ліки 

Нещодавно Господарський 
суд Волинської області поставив 
крапку у справі, яка тягнулася 
кілька останніх років. Судова 
тяганина між обласним автодо-
ром і кременчуцькою приватною 
фірмою «Вальдес» почалася ще 
у 2009 році. Справа дійшла аж 
до суду вищої інстанції і лише 
в кінці минулого року досягла 
апогею. Волинський автодор 
було зобов’язано виплатити 
ПП «Вальдес» більше семи міль-
йонів гривень, однак через нові 
обставини сплачені гроші до-
рожники сподіваються поверну-
ти. Деталі спору «Відомості» ви-
вчали у матеріалах справи. 

cтор. 6

Хто стримує банкрутство 
«Західінкомбанку»? 

Співак Аркадій ВОЙТЮК: 

Фінустанова має зобов’язань 
лише перед фізичними особами 
на 331 мільйон 360 тисяч гри-
вень. «Відомості» у номері №29 
за 18 липня 2013 року (стаття 
«Західінкомбанк» не повер-
тає вкладів навіть після рішень 
суду») порушували питання не-
виплат ПАТ «Західінкомбанк» 
депозитів вкладникам на їхню 
вимогу. 

cтор. 3

Увага! Ентеровірусна 
інфекція 

Кілька років тому на території 
штабу Луцького прикордонного за-
гону встановили станцію тропос-
ферного (космічного) зв’язку. Усе б 
нічого, якби величезна тарілка, зо-

вні схожа на телевізійну супутнико-
ву антену, не межувала з житловими 
будинками, що на вулиці Коноваль-
ця, 3 та 5. Кількарічне сусідство з 
«космічним монстром» дало про 

себе знати жителям інших вулиць — 
Гулака-Артемовського, Арцеулова, 
проспекту Грушевського. 

cтор. 5

За домашніх улюбленців змусять 
щомісяця платити 

Товари шкільного асорти-
менту дорогі та не завжди якіс-
ні. Шкільний сезон для батьків 
уже розпочався, адже їм, коли 
дітлахи ще тішаться останніми 
днями канікул, потрібно виріши-
ти непросте завдання, як зібрати 
своїх синів-доньок до храму на-
уки. Кожному хочеться, щоб саме 
його дитина мала найкращий 
вигляд, а це і шкільна форма, і 
ранець, і взуття, і ще багато всьо-
го, необхідного для учня. І якщо 
питання, де скуповуватися, вирі-
шити можна, то друге — фінансів 
— для багатьох стає проблемою.

cтор. 6

Ковельчанин Аркадій Вой-
тюк прославив рідну Волинь 
не лише у телевізійному шоу 
«Х-фактор». Зовсім недавно хло-
пець повернувся з відомого єв-
ропейського конкурсу виконав-
ців «Нова хвиля», що проходив 
у Юрмалі. 

cтор. 14

Щоб зібрати дитину 
в школу, мінімальної 
зарплати не вистачить 

Чи реально заробити 
більшу пенсію? 

Волинянин ошукав майже 
сотню тернопільців й утік 
у Росію 

cтор. 2

Журналісти склали рейтинг 
олігархів-власників 
кримських пляжів 

cтор. 3

Із вересня українці 
зможуть отримувати 
безплатні візи до Польщі 

cтор. 4

На Волині 240 потенційно 
небезпечних підприємств 

cтор. 4

Контрабанда кокаїну до 
України зросла в 14 разів 

cтор. 5

15 відпочивальників 
застрягло на острові, що 
посеред Світязя 

cтор. 7

Лучан переконували, що 
затриманих міліціонери не 
б’ють 

cтор. 13

Волинський 
автодор відсудив у 
кременчуцької фірми 
п’ять мільйонів гривень 

«Х-фактор» дав мені 
старт у майбутнє


