
В луцькій музичній школі 
№1 зав’язався внутрішній кон-
флікт між викладачами та дирек-
трисою. Несподівано, за словами 
педагогів, адміністрація закла-
ду запровадила добровільно-
примусову практику збору ко-
штів, причому не маленьких. 
Розуміючи, що самотужки не 
впоратися, працівники музшко-
ли звернулися до депутатів місь-
кої ради з проханням розібрати-
ся — на які такі «ремонти» вони 
здають гроші.

cтор. 13

З настанням потепління жителі 
Вересневого забили на сполох. На-
лякані вересневці переживають, 
аби через танення снігу їм не до-
велося черпати воду вже з власних 
помешкань. «Відомості» вирішили 
пересвідчитися, наскільки це ризи-
ковано та чим загрожує підняття 
ґрунтових вод на Вересневому ма-
сиві. Тож разом із депутатом міської 
ради Наталею Бундою ми вирушили 
до страждальців.

cтор. 7

Двоє волинян 
померли від 
«свинячого» грипу 

Ти маєш знати більше!Ти маєш знати більше!

cтор. 5

Як українські 
міністри роблять 
бізнес на 
державних грошах

Ціни на бензин 
провокують інфляцію

У другій декаді 
березня поліські 
райони знову 
затопить

В луцькій 
музичній школі 
№1 збирають 
«побори» з 
працівників?

Тепер здобувати 
освіту у Польщі 
можна навіть після 
9-го класу

У мешканців Вересневого води в 
льохах щороку більшає

Голова Волинської об-
лдержадміністрації Борис 
КЛІМЧУК: 

«Нафтогаз» не 
підвищуватиме 
для людей ціну на 
газ 

Рівень радіації 
в Токіо стрімко 
зростає: жителі 
тікають із міста

cтор. 2

Волинські 
теплоенергетики 
заборгували більше 
75 мільйонів

cтор. 3

На дороги у регіонах 
Кабмін виділив 717 
мільйонів

cтор. 3

«Липове» 
підприємство у 
Луцьку не сплатило 
2,7 млн. грн. 
податків

cтор. 4

Американці хочуть 
об’єднати Луцьк і 
Рівне в економічну 
агломерацію

cтор. 4

Нововолинську 
шахту добудують 
китайці?

cтор. 5

У Польщі продають 
село

cтор. 5

До Пасхи Волинь 
буде охоплена 
ярмарками

cтор. 6

Волині компенсують 
вплив Рівненської 
АЕС з держбюджету

cтор. 6

Фахівці забракували 
гречану крупу й 
оселедець

cтор. 7

На Ковельщині 
чоловік вистрелив 
дружині у голову

cтор. 10

Двоє неповнолітніх 
скутеристів 
загинули у ДТП

cтор. 10

Могильов купив 
бензин по 11,67 
гривні за літр

cтор. 11

Вийшов у світ 
альбом Музею 
волинської ікони

cтор. 13

Рекомендована ціна - 3 грн.

h
tt

p
:/

/v
id

o
m

o
st

i-
u

a
.c

o
m

Передплатний індекс - 21769 № 12 (547) 17 - 23 березня 2011 року

cтор. 2

В українському уряді офіцій-
но є лише кілька мільйонерів. 
Одначе живуть правителі на ши-
року ногу. А все тому, що, пра-
цюючи на державу, і про себе не 
забувають. Журналістка Тетяна 
Чорновіл дослідила, хто з най-
вищих чиновників і яким чином 
заробляє собі на безбідне життя. 

cтор. 11

Сьогодні, за кілька місяців 
після виборів, уже однозначно 
можна сказати, що вся влада на 
Волині — виконавча та пред-
ставницька — сконцентрована 
в одних руках, і при хорошому 
менеджменті це дозволяє більш 
ефективно організувати життя 
регіону. Судячи з того, як на-
лаштований на роботу голова 
облдержадміністрації Борис 
Клімчук, результати точно не за-
баряться. 

cтор. 2-3

За останні два тижні пальне в 
Україні подорожчало на гривню. 
Ціна за літр найбільш ходового 
А-95 на початку тижня сягала 9,85. 
Дизпаливо коштувало 9,25. За дани-
ми ж консалтингової групи «А-95», 
станом на 25 лютого А-95 коштував 
8,82 грн. за літр, а ДП — 8,23 грн./л. 
Чому так різко дорожчає пальне й 
як це вплине на пересічних україн-

ців — дізнавалися «Відомості».
Зростання цін на нафтопродук-

ти в Україні почалося ще в грудні 
минулого року. Великі оператори 
ринку заявляють, що подорожчан-
ня палива спричинили об’єктивні 
причини: подорожчання нафти та 
підвищення акцизів на бензин і диз-
паливо з 1 січня 2011 року.

cтор. 4

Глаукома не 
виліковується, 
та зберегти зір 
можна

cтор. 2

У зв’язку з наближенням чемпі-
онату Євро-2012 в Україні планують 
перейти на європейську систему 
оформлення ДТП. Мовляв, для того, 
щоб зменшити затори на дорогах. 
Мова йде про законопроект №4652-
д. Як відомо, в країнах Європейсько-
го Союзу при незначних аваріях, в 
яких постраждало тільки залізо, до-
рожню пригоду учасники оформля-
ють самі за допомогою спеціального 
документа — європротоколу. При 
цьому свій екземпляр кожен водій 
направляє у свою страхову компа-
нію. Потім страховики самостійно 
визначають вину кожного з учасни-
ків ДТП на основі інформації, що 
міститься в повідомленні, свідчен-
нях очевидців і типових схемах ДТП. 

Адмінвідповідальність при цьому не 
настає. Чи можливе запровадження 
цієї системи у нас, дізнавалися «Ві-
домості».

cтор. 10

При оформленні ДТП без даішників 
на виплату страховки можна не 
розраховувати 

При сучасному ритмі життя 
значна частина навантаження 
припадає на органи зору. Регу-
лярна діагностика очей — най-
кращий спосіб захистити їх. 

cтор. 12

Незалежні 
спостерігачі 
аналізуватимуть 
роботу місцевих 
депутатів у їхніх 
округах

cтор. 14

Минулого тижня у Ковелі 
побували представники двох 
навчальних закладів Польщі — 
комплексу економічних шкіл ім. 
Веттерув у Любліні й універси-
тету інформатики, управління й 
адміністрації у Варшаві (у Поль-
щі цей вуз має ще одну назву — 
Добра Учельня). Вони зустрілися 
з батьками та дітьми й розповіли 
про навчання й умови вступу у 
свої заклади. А прибуло поважне 
панство на запрошення кадрово-
освітньої агенції «Гарант». На 
зустрічі були також заступник 
голови Ковельської райдержад-
міністрації та голова райради.

cтор. 5

Ріанна оголилася для реклами «Nivea»

Керівництво Волинської об-
ласної ради на прес-конференції 
підвело підсумки діяльності го-
ловного представницького орга-
ну краю за перший квартал його 
каденції. 

cтор. 6

Випробування 
владою — 
саме  страшне 
випробування, яке 
випадає на долю 
людини


