
Керманичі області вже нео-
дноразово ставили під сумнів 
існування комунальних підпри-
ємств як таких. Йде мова про 
ліквідацію тих, які прибутків не 
приносять, а лише проїдають 
бюджетні гроші. Ті ж, що да-
ють собі раду самотужки та ще 
й поповнюють місцеву казну, 
спокійно можуть працювати на 
госпрозрахунку. Луцькі чинов-
ники начебто теж розпочали 
аналіз діяльності комунальних 
підприємств міста. Під пильним 
контролем Миколи Романюка 
перебувають у першу чергу кри-
зові установи, такі як «Автопарк-
сервіс», «Зелене господарство», 
Луцьке підприємство електро-
транспорту.

cтор. 6

Вже два місяці в Україні діє забо-
рона на використання у ветеринарії 
препарату кетамін. Згідно з постано-
вою Кабінету Міністрів від 5 січня, 
його віднесено до «психотропних 
засобів». Відтепер для його застосу-
вання необхідні спеціальна ліцензія 
й умови зберігання. Мовляв, таким 
чином держава посилює боротьбу з 
наркоманією. Ветеринари виступи-
ли проти цього нововведення.

cтор. 4

Посвідчення водія 
видаватиметься на 
50 років 

Ти маєш знати більше!Ти маєш знати більше!
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Волинські 
бандуристки 
підкорили Італію

Українці хворіють за 
власний рахунок

За світло 
платитимемо 
більше

«Луцькреклама» 
може знову 
повернутися до 
відкатів? 

Хто має право на 
податковий кредит

Лікувати тварин тепер стане 
дорожче

На місці 
військового 
містечка постане 
новий житловий 
мікрорайон

Пальне для 
сільгоспвиробників 
буде дешевшим

ЗМІ: Каддафі 
перевозить свої 
мільярди та родичів 
до Білорусі

cтор. 2

Зареєструвати 
фермерське 
господарство стало 
легше

cтор. 2

КРУ на Волині 
знайшло порушень 
на 120 мільйонів 
гривень

cтор. 3

Міліціонера-
наркоторговця з 
Іваничів судитимуть

cтор. 3

Гендиректор 
волинської фірми не 
заплатив податків на 
два млн. грн.

cтор. 4

Споживачі зможуть 
купувати олію за 13 
гривень 

cтор. 4

Волинських 
лікарів обіцяють 
забезпечити житлом 

cтор. 5

Луцьке 
підприємство 
електротранспорту 
виплачуватиме борг 
за маршрутки до 
2015 року

cтор. 6

Продавцям 
волинських ринків 
визначать стандарти 
для роботи 
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Депутат сільради 
відправляв 
молодиць до 
польських борделів
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Школярів змусять 
брати нетбуки у 
кредит 

cтор. 7

У Шацьку через 
сміття може 
виникнути 
надзвичайна 
екологічна ситуація 

cтор. 10

У газеті «Відомості.ua» за 3-9 
лютого 2011 року надрукована не-
величка стаття під заголовком «У 
Росії склали список правопорушень 
Путіна», в якій, зокрема, йдеться 

про те, що у 1997 році автівка, в якій 
перебував Путін, збила п’ятирічного 
хлопчика. 

cтор. 7

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 3

Нещодавно з гастролей в 
Італії повернулися наші волин-
ські артисти — тріо бандуристок 
«Лелія». Їздили вони за кордон 
разом зі зразковим ансамблем 
ЗОШ №25 «Джерельце», на-
ставником якого є Мирослава 
Войтович-Смирнова. Це вже 
вдруге бандуристки презентують 
українську пісню на італійській 
землі. Враженнями від поїздки, а 
також своїми творчими планами 
поділилася керівник колективу 
«Лелія» Ольга Чуріна. 

cтор. 13

5 листопада 2010 року Луць-
ка міська виборча комісія сво-
їм рішенням визнала обраним 
міським головою Луцька Миколу 
Ярославовича Романюка. Після 
ста днів перебування на посаді 
він зібрав прес-конференцію. 

cтор. 3

Проблема з виплатою лікарня-
них загострюється. За словами віце-
прем’єр-міністра України Сергія 
Тігіпка, заборгованість із виплати 
допомоги з приводу тимчасової не-
працездатності по Україні становить 
понад 400 мільйонів гривень. Яка 

ситуація на Волині — «Відомості» 
дізнавались у директора виконавчої 
дирекції Волинського обласного від-
ділення Фонду соціального страху-
вання з тимчасової втрати працез-
датності Тетяни Андреєвої. 

cтор. 5

Пасивне куріння 
так само шкодить 
здоров’ю, як і 
активне

cтор. 4

Машина Путіна не просто збила, а 
вбила дитину

Половину свого життя ми витра-
чаємо на сон. Уві сні ми відпочиває-
мо, набираємося сили, навіть думає-
мо та приймаємо важливі рішення. 
Але часто, прокидаючись зранку, 
розуміємо, що зовсім не відпочили, 
а, навпаки, втомилися — болить го-
лова, ломить усе тіло. 

cтор. 10

Як захистити власний сон і не 
перетворити його на нічний кошмар

Тривалий час вважалося, що 
пасивні курці, тобто люди, які не 
палять самі, але змушені вдиха-
ти тютюновий дим оточуючих, 
від того лише дратуються, від-
чувають відразу до запаху. Та з 
часом медики довели, що пасив-
не паління — величезний ризик 
для здоров’я. Автори першого у 
світі глобального дослідження 
наслідків пасивного куріння під-
рахували, що кожного року воно 
спричиняє 600 тисяч смертей. 

cтор. 12

«Пролісок» 
визнано кращим 
санаторієм  
України
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«Відомості» продовжують 
інформувати своїх читачів про 
нове у податковому законодав-
стві. Про податковий кредит 
розповів начальник відділу адмі-
ністрування податків із доходів 
фізичних осіб ДПА у Волинській 
області Роман Лепіш.

cтор. 4

Лоліта перестає співати через вік

За підсумками минулого 
року санаторій матері та дитини 
«Пролісок», що у селі Грем’яче 
Ківерцівського району, став пе-
реможцем конкурсу «100 кра-
щих товарів та послуг України» у 
номінації «Курортно-санаторне 
лікування». 

cтор. 7

Тільки на Волині лікарняних не виплачено 10 
мільйонів гривень


