
Ягодинська митниця отримала 
нового керівника. Ним став Дми-
тро Поліщук. Як повідомив пер-
ший заступник Міністра доходів і 
зборів Степан Дериволков, новий 
начальник Ягодинської митниці 

— досвідчений фахівець. У мит-
ній системі почав працювати ще 
за Радянського Союзу. Свого часу 
очолював Чопську і Київську регі-
ональну митниці. 

cтор. 2

Як відомо, лікування онкохво-
рих є одним із найбільш дорогих. 
Тому для багатьох страшний діа-
гноз звучить як вирок. Однак кож-
ного року держава виділяє кошти 
на закупівлю препаратів, які па-
цієнти мали б отримувати безко-
штовно. Про те, чи є вони та в якій 
кількості, кому призначаються, 
«Відомості» ведуть мову з Орестом 
Андрусенком. 

cтор. 3

У Ягодинської митниці — новий керівник 

За даними Всесвітньої орга-
нізації охорони здоров’я, 15–20% 
усіх вагітностей супроводжу-
ються тяжкими наслідками для 
здоров’я жінки, її репродуктив-
ної функції, сімейних відносин 
і працездатності. За останніх 10 
років кількість викиднів збіль-
шилась у 4–6 разів. Вітчизняні 
медики теж б’ють на сполох, 
адже показник невиношування 
плода серед українок сягає 25%. 

cтор. 12

На три дні Луцьк перетворив-
ся на столицю фольклору, адже 
тут відбувався VII Міжнародний 
фестиваль «Берегиня». Атмосферу 
народної творчості до міста при-
везли гості з 16 областей України, 
а також фольклорні колективи Ро-
сії, Польщі, Литви, Білорусі, Мол-
дови, Румунії та Іспанії. 

cтор. 13

У Держлікслужбі назвали 
препарати, що 
не допомагають 
у лікуванні грипу 

Ти маєш знати більше!

cтор. 5cтор. 7-9

Квитки на потяги знову 
подорожчали 

Для мешканців Полісся грибний сезон — 
можливість поповнити сімейний бюджет 

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 14Українка не знає, чому не потрапила до фіналу «Міс Світу»

Цієї осені лави української 
армії востаннє обіцяють по-
повнити військовослужбовця-
ми-строковиками і перейти на 
комплектування війська сол-
датами за контрактом. Тож усе 
більше розмов розгортається на-
вколо контрактної армії. 

cтор. 2

№ 40 (680) 3 - 9 жовтня 2013 року

Ти маєш знати більше!
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cтор. 6

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Фестиваль «Берегиня» зібрав у Луцьку 
шанувальників українського фольклору 

Приміщення було небезпеч-
ним для відвідувачів із перших 
місяців роботи. Майже десять 
років тому басейн «Колос», що 
у Луцьку на вулиці Писарев-
ського, продали з молотка за 125 
тисяч гривень. Обласна рада, да-
ючи дозвіл на проведення аукці-
ону, керувалася тим, що басейн 
опинився у важкому фінансово-
му становищі та до всього ж по-
требував капітального ремонту. 
З того часу вже разів сто можна 
було довести басейн до ладу, 
проте його власники — приватне 
підприємство «РА-500-Луцьк», 
купивши «Колос», годували лу-
чан пустими обіцянками, а потім 
уже й зовсім затихли. 

cтор. 6

Інфекційні хвороби 
можуть спровокувати 
викидень 

На Волині — пік збирання гри-
бів, тож мешканці поліських районів 
поспішають до лісу на «тихе полю-
вання», щоб заробити трохи гро-

шей. Жити за рахунок дарів лісу на 
Поліссі — звичайна справа, адже з 
роботою там ситуація не дуже втіш-
на. Тільки от говорити, що на грибах 

звичайна сім’я може збити статки, 
нечесно, бо грибний сезон триває 
всього лише місяць. 

cтор. 4

Безкоштовні ліки онкохворим є, але їх 
мало 

До 2015 року залишився рік 
із хвостиком. Саме до цього часу 
поставлене завдання створити 
ефективного власника житла 
у багатоповерхових будинках. 
Адже сьогодні 95% квартир при-
ватизовані, а от усе, що «поза 
межами квартири», досі стоїть 
на балансі у комунальних під-
приємствах — ЖКП. Останніми 
роками городян усіляко заохочу-
ють брати це майно у свої руки 
та самим за ним доглядати. 

cтор. 5

Другий десяток свого фе-
єричного існування «відкор-
кував» цьогоріч Міжнародний 
фестиваль «Джаз Коктебель». У 
розпал «оксамитового» сезону 
в Криму шанувальників джазу 
радували відомі джазмени з Ве-
ликобританії, Франції, Швеції, 
Куби, Латинської Америки й ін-
ших країн. 

cтор. 14

Асоціація з ЄС знизить ціни 
в українських магазинах

cтор. 2

Справа контрабандного 
тунелю до Словаччини 
завершилася пшиком 

cтор. 2

Через зловживання 
чиновника Держкомзему 
бюджет Луцька втратив 
2,4 млн грн 

cтор. 3

Волинський чиновник 
сидітиме у в’язниці 
за «кришування» рибних 
браконьєрів 

cтор. 5

Нечистоти Володимир-
Волинської птахофабрики 
залили поля 

cтор. 6

За лайку в громадських 
місцях штрафуватимуть 

cтор. 6

Споживачів дурять 
на торгівлі харчами 

cтор. 7

Понад двісті волинян 
у віці за 45 років 
отримали ваучер 
на безкоштовну освіту 

Цього року «Джаз 
Коктебель» розширив 
свої часові та тематичні 
рамки 

Військовим-
контрактникам 
платитимуть близько 
4 тисяч гривень 

«Відомості» вже писали про 
те, що сьогодні люди, яким біль-
ше 45 років, незалежно від того, 
працюють чи безробітні, що ма-
ють не менше 15 років страхово-
го стажу, можуть освоїти нову 
професію чи підвищити кваліфі-
кацію в прискореному режимі... 

cтор. 4

Для капремонту 
в будинках держава дає 
гроші. Але не всім 

Луцький басейн «Колос» 
від початку будували 
кустарним способом 


