
Мажорний столичний Інсти-
тут міжнародних відносин КНУ 
ім. Т. Г. Шевченка (КІМВ) 15 лю-
того випустив своїх магістрів. 
Цього року серед випускників 
син екс-міністра внутрішніх 
справ Василя Цушка Вадим, до-
чка екс-міністра агрополітики 
Мар’яна Мельник, онучка ко-
лишнього президента Леоніда 
Кравчука Маша та дочка екс-
міністра МЗС Євгенія Огризко.
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На волинських митників че-
кають зміни — до початку Євро-
2012 міжнародний пункт пропуску 
«Устилуг» реконструюють за гроші 
європейського гранту, а новий мит-
ний пост «Луцьк» уже найближчим 
часом збудують луцькі бізнесмени. 
Презентація проектів цих об’єктів 
відбулася днями...
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До Польщі можна 
буде їздити за 
менші гроші

Ти маєш знати більше!Ти маєш знати більше!

cтор. 2

У Луцьку 
затримали 
наркоторговців-
конспіраторів

Комунальні тарифи 
стають непосильним 
тягарем для українця

З 1 березня купити 
вночі алкоголь 
у Луцьку буде 
неможливо

Як нащадки 
українських 
VIPів дипломи 
отримують

У чорнобильців 
забирають пільги

Митний пост «Луцьк» змінить 
адресу, а «Устилуг» розбудують 
європейці

Ціни на борошно 
та хліб на Волині 
стабільні

За перепланування 
квартири можна 
сісти до в’язниці

У Луцьку мають 
збудувати новий 
мікрорайон на 10 
тисяч населення
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За бюджетні 
півмільйона 
чиновник купив 
металобрухт
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Ламають ноги 
не тільки через 
ожеледицю, а й 
через модне взуття
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ФАПи забезпечать 
глюкометрами і тест-
смужками
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Супермагніт 
став шляхом до 
суперштрафів
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Волинські школи 
та садочки 
недоотримали 30% 
фінансування
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Жити в Україну 
найбільше їдуть 
росіяни, молдовани 
та турки 
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Кожен п’ятий 
кредит у сільському 
господарстві 
прострочений
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Польща потребує 
робочих рук із 
Волині
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Нововолинськ 
планує збудувати 
підприємство для 
утилізації відходів
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Злодій напився у 
квартирі, яку хотів 
обікрасти
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Поблизу обласного 
центру маршрутка 
збила на смерть 
жінку
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На Волині зможуть 
прогнозувати 
паводки
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Вже два тижні в Україні обго-
ворюють питання запровадження 
водійських посвідчень із графою, у 
якій буде вказано кінцевий термін 
їх дії. Таке нововведення є ініціати-
вою Міністерства внутрішніх справ, 
мовляв, цього вимагає Міжнарод-
на конвенція про дорожній рух. У 
п’ятницю міністр внутрішніх справ 

України Анатолій Могильов гово-
рив про це в ефірі одного з провід-
них телеканалів. Однак у його ви-
ступі було мало конкретики: міністр 
навіть не назвав точний термін дії 
посвідчення, який хочуть запрова-
дити. Чого насправді чекати водіям, 
дізнавалися «Відомості». 
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Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 3

Наркоторговці були прак-
тично невловимими, уникали 
прямих контактів із покупцями, 
залишаючи замовлений товар 
під вуличними лавками або у по-
штових скриньках.
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Сьогодні вже ніхто й не 
згадає, хто на минулому тижні 
перший сказав: «Борошно до-
рожчає». В результаті — у насе-
лення ажіотаж. На Волині у дея-
ких магазинах ціна сягала шести 
гривень за кіло. Чи є для цього 
підстави — з’ясовували «Відо-
мості». 
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Підвищення комунальних тари-
фів — одна з найактуальніших і най-
важливіших тем для більшості укра-
їнців. Дорожчає газ, електроенергія. 
Прогнози економістів невтішні 

— через це можливе подорожчан-
ня і споживчих товарів. При цьому 
рівень зарплат яким був, таким і за-
лишиться. 
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Навесні виникають 
і загострюються 
захворювання 
суглобів
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Водії проти обмеження терміну дії 
водійських посвідчень

Минулого року місцевих бездо-
мних хоч якось намагалися захисти-
ти від морозу: в районі залізничного 
вокзалу діяв пункт обігріву, влашто-
ваний еменесниками. Хоча цьогоріч 
зима дещо помірніша, на вулиці спа-
ти таки холодно. Та, як виявилося, 
більше ніде. Вигнала з дому дружи-
на, аферисти відібрали помешкання, 
після в’язниці відмовилися рідні...
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Безпритульні наодинці з морозами
Ми стоїчно витримуємо 

останні лютневі морози в очі-
куванні весни. Та, на жаль, у цю 
пору року загострюються багато 
захворювань. Весняне тепло в 
поєднанні з вологістю згубно ді-
ють на кістки та суглоби. Якщо 
«елементи» вашого опорно-
рухового апарату починають 
боліти, неприємно хрустіти чи 
набрякати — обов’язково звер-
ніться до лікаря. Такі симпто-
ми можуть сигналізувати про 
кістково-суглобову патологію. 
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Волинь упевнено 
іде вперед
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Комітет Верховної Ради з пи-
тань правосуддя підтримав зако-
нопроект «Про гарантії держави 
щодо виконання рішень суду». 
У перехідних положеннях цього 
закону передбачено внести змі-
ни до понад десятка законів, що 
стосуються пільг і соціальних 
виплат для найбільш вразливих 
верств населення — інвалідів, 
ветеранів тощо. Найбільше від 
нововведень постраждають чор-
нобильці. А це понад два мільйо-
ни українців. 
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Михайло Турецький: На роботі використовую метод «батога та пряника»!

За рік президентства Віктора 
Януковича області вдалося до-
сягти певних економічних ре-
зультатів. Державний бюджет у 
2010 році в області виконано за 
всіма показниками. У 2010 році 
до загального фонду місцевих 
бюджетів надійшло 822,5 млн. 
грн., що на 12,4% більше, ніж за 
2009 рік. За 2010 рік до бюджетів 
усіх рівнів області надійшло ко-
штів у сумі 2355,5 млн. грн.
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