
Волинь і в наступному році 
буде забезпечена хлібом повною 
мірою. Принаймні так запев-
няють обласні чиновники. Що-
правда, досі залишаються від-
критими питання розрахунків 
торговельних закладів за хлібо-
булочні вироби, їх ціни та до-
ступ на прилавки магазинів.

cтор. 4

У дітлахів розпочинаються 
новорічно-різдвяні канікули, у до-

рослих — вихідні. А значить, й пе-
ріод закордонних поїздок — чи то на 
відпочинок, чи у гості. Щоб настрій 
не був зіпсований, а час і гроші — 
збережені, треба знати правила та 
закони подорожі з дітьми. Здавало-
ся б, елементарні речі, але тільки за 
цей рік на ділянці пунктів пропуску 
Луцького прикордонного загону 489 
дітей не змогли перетнути кордон 
через неправильно оформлені до-
кументи.

cтор. 3

У ДАІ з’явився 
радар, що «стріляє» 
автомобілю в 
«спину» 

Ти маєш знати більше!Ти маєш знати більше!

cтор. 7

Історію Нового 
року розповість 
колекція поштових 
марок і листівок 

Бюджет-2011: 
народ затягне паски

У 2011році 
подорожчають 
автомобілі

Хліба волинянам 
вистачить і в 
наступному році

Пенсійна реформа 
— безжальний 
експеримент 
над українським 
народом

Як перетнути кордон з дітьми? 

На новорічний 
стіл доведеться 
витратити 650 
гривень

Борис Клімчук 
хоче припинити 
«викачування» 
грошей із бюджету

Ціни на газ можуть 
зрости на 50%

2010 рік встановив 
рекорд за 
масштабами 
природних 
катастроф

cтор. 2

Екс-кандидата в 
президенти Білорусі 
закатували у 
в’язниці

cтор. 2

На будівництво у 
2011 році на Волині 
виділено понад 16 
млн. грн.

cтор. 3

Борис Клімчук 
вимагає звільнення 
«зайвих» чиновників

cтор. 5

Ключі від «Славут» 
отримали ще 22 
фронтовики

cтор. 5

Для реформування 
ЖКГ на Волині 
достатньо 770 
мільйонів?

cтор. 5

Луцькі сім’ї загиблих 
в Афганістані 
отримали 40 тис. 
грн.

cтор. 5

Ягодинську митницю 
розбудовуватиме 
Віктор Чорнуха

cтор. 4

Близько сотні 
волинських сіл 
не мають магазинів

cтор. 7

За те, що пошкодив 
шину, прив’язали до 
дерева та порізали

cтор. 6

В лізі КВН «Волинь» 
перемагає 
мінімалізм

cтор. 7

Людей збивають 
на пішохідних 
переходах

cтор. 6

Вчорашня їжа 
небезпечна для 
здоров’я

cтор. 12

До редакції «Відомостей» звер-
нувся мешканець села Четвертня 
Маневицького району Олександр 
Махновець. Чоловік має п’ять корів. 
Проте, незважаючи на запевнення 
волинських чиновників, пан Мах-
новець стверджує, що обіцяних уря-

дом дотацій господарі-одноосібники 
не отримують повною мірою.

— В минулому році за сільсько-
господарську техніку держава ви-
плачувала селянам тридцять відсо-
тків від вартості. 

cтор. 4

Рекомендована ціна - 2,50 грн.
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cтор. 3

Сьогодні уже мало хто зби-
рає поштові марки, листівки, 
календарики, конверти, адже 
прогрес пішов уперед, і нині 
у спілкуванні та переписці ми 
надаємо перевагу електронній 
пошті та мобільному зв’язку. А 
от у радянські часи філателією 
цікавився чи не кожен п’ятий 
школяр. Хтось не приділяв цьо-
му заняттю особливої уваги, а 
для когось воно стало життєвою 
необхідністю. Одним із таких є 
лучанин Ігор Гнатюк, який на-
передодні Нового року завітав 
у редакцію «Відомостей» і про-
демонстрував нам частину своєї 
колекції на новорічну тематику. 

cтор. 10

Минулої п’ятниці голова об-
лдержадміністрації Борис Клім-
чук провів підсумкову прес-
конференцію. З поширених 
прес-службою ОДА матеріалів 
журналісти дізналися, про що 
чільник області орієнтовно гово-
ритиме — підсумки соціально-
економічного розвитку Волині 
за 2010 рік.  

cтор. 3

Депутати Верховної Ради в ре-
кордно короткий термін — протягом 
півгодини — прийняли документ, 
від якого залежить якість життя в 

країні у 2011 році. Основні показни-
ки бюджету наступного року дослі-
джували «Відомості».

cтор. 2

Від шампанського 
на Новий 
рік краще 
відмовитися

cтор. 4

Селянам таки виплатять дотації 
на техніку та повернуть гроші за 
молоко 

Перед Новим роком у лісово-
му масиві, який ще називають Ля-
хівською дачею, що на території 
Володимир-Волинського лісмисгос-
пу, завжди людно. Бо саме тут знахо-
диться плантація ялинок, які купу-
ють, щоб прикрасити школи, дитячі 
садочки, оселі. Цього року тут вже 
придбали понад вісім тисяч ялинок. 
По них про казкову Волинь суди-
тимуть жителі південних, східних і 
центральних областей України.

cтор. 3

Волинські ялинки прикрашатимуть 
оселі у різних куточках України

Новорічні свята традицій-
но стають для багатьох нагодою 
посмакувати всілякими стра-
вами. Розмаїття салатів, щедро 
приправлених майонезом, жир-
не м’ясо, холодець, вишукані 
заморські закуски, а на додачу 
ще й торт — саме цим без міри 
протягом свят напихатимуть 
свої шлунки українці. Саме тому 
щороку після  свят традиційно 
додається роботи гастроенте-
рологам. Як розповіла лікар-
гастроентеролог Луцької міської 
клінічної лікарні №2 Лідія УЯС, 
хтось приходить із загострення-
ми старих хвороб, а хтось від-
криває нові захворювання своєї 
травної системи. 

cтор. 12

З наближенням Нового року 
кожна господиня заздалегідь по-
чинає планувати святкове меню. 
Хочеться, звичайно, щоб і стіл 
був святковим, і щоб гості го-
лодними не залишилися. Дехто 
скрупульозно вивчає астроло-
гічні прогнози на наступний 
рік, а щоб прихилити до себе так 
званого «господаря» року, то й 
страви намагається підібрати 
відповідні. 

cтор. 7

cтор. 14

На сайті Верховної Ради на-
решті з’явився давно анонсова-
ний проект пенсійної реформи, 
розробленої під керівництвом 
віце-прем’єра Сергія Тігіпка. За 
словами депутата Наталії Ко-
ролевської, після ознайомлення 
з цим документом складається 
враження, що його писали не чи-
новники вітчизняного Кабміну, а 
марсіани, які вирішили виконати 
нелюдські досліди на людях. Але 
давайте по порядку.
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Рікі Мартін хоче всиновити малюка


