
У гуртожитку на проспекті 
Соборності, 37а, де проживає 
сім’я тотально сліпих Петра та 
Валентини Дячуків, вивільни-
лась однокімнатна квартира з ре-
монтом. Подружжя готове туди 
вселитися хоч зараз і без суду. 
Проте УТОС має іншу думку.

cтор. 5

Останнім часом усе частішими 
стали повідомлення про браконьєр-

ство в лісових угіддях області. Не-
щодавно на Ківерцівщині зловмис-
ники застрелили оленя, а два тижні 
тому новою жертвою браконьєрів 
стала вагітна козуля. Трапився цей 
випадок у мисливському господар-
стві «Старовижівське». Як повідо-
мляють у Волинському обласному 
управлінні лісового та мисливсько-
го господарства, єгері затримали 
жителя села Рудка Старовижівсько-
го району, при ньому виявили мис-
ливську рушницю і трофей — дику 
козулю. 

cтор. 7

На Волині 
подешевшали яйця, 
сало та молочні 
продукти 

Ти маєш знати більше!Ти маєш знати більше!

cтор. 6

Волинська 
художниця 
малює давньо-
українських богів

У чергах на польському 
кордоні винні 
контрабандисти

За посіви маку 
можна потрапити 
до в’язниці

Сліпе луцьке 
подружжя більше 
п’яти років 
добивається 
власного житла

Як лідер 
профспілок 
вибирав віллу 
на Лазурному 
узбережжі

Справи про браконьєрство 
розслідуються роками 

Андрій Турак:

На автозаправках 
замість бензину 
заливають «бодягу» 

Тури до Єгипту 
подешевшали на 
40%

cтор. 2

Луцький ВАТ 
«Хліб» платить 
народному депутату 
півмільйона гривень 
щомісяця

cтор. 3

На шахті №10 
«Нововолинська» не 
дають зарплату

cтор. 4

У Луцьку — 
тендерний скандал 
із КП «Зелене 
господарство»

cтор. 5

Програму з 
освітлення 
прийняли, а грошей 
не заклали

cтор. 5

Деякі волинські 
дитсадки годують 
дітей на п’ять 
гривень у день

cтор. 6

23-річна рівнянка 
продала свою 
дитину за 40 тисяч 
доларів 

cтор. 7

У Центральному 
парку Луцька будуть 
нові атракціони та 
чистота

cтор. 7

Українські підлітки 
курять більше, ніж 
дорослі

cтор. 7

На Волині внаслідок 
вибуху боєприпаса 
загинула людина

cтор. 10

Міліціонери 
рекламують свій 
університет у 
регіонах

cтор. 10

У школах Луцька 
виявили 143 
дитини, схильних до 
алкоголізму

cтор. 13

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 2

В стінах Волинського краєз-
навчого музею днями відкрилась 
персональна виставка молодої 
художниці Ірини Сардак. «Наро-
дження нового сонця» — під та-
кою назвою мисткиня об’єднала 
свій доробок за останні три 
роки. З картин проглядаються 
образи богів і богинь, дерево 
роду, писанки й інша прадавня 
символіка. Волинські митці ка-
жуть, що полотна Ірини варто 
не просто розглядати, їх можна 
«читати», бо в яскравих образах 
та плямах криються таємниці 
нашої давнини.

cтор. 13

До кінця року волинський 
господарник Андрій Турак на 
базі свого підприємства, що у 
селі Угринів Горохівського ра-
йону, планує розгорнути діяль-
ність переробного молочного 
міні-заводу. Надоєне молоко 
потраплятиме на переробку од-
разу після охолодження, а голо-
вне — воно не контактуватиме 
з зовнішнім середовищем і люд-
ськими руками.

cтор. 3

На волинській ділянці 
українсько-польського кордону — 
кілометрові черги. Щоб потрапи-
ти на територію сусідньої Польщі 
люди, буває, стоять у них більше 
доби. Чому виникла така ситуація 
— з’ясовували «Відомості». 

Періодично у пунктах пропус-

ку «Ягодин» і «Устилуг» виникають 
неймовірно великі черги. За офі-
ційною інформацією з польської 
сторони, очікуваний час пере-
тину кордону на пункті пропуску 
«Ягодин-Дорогуськ» становить п’ять 
годин (www.granica.gov.pl). 

cтор. 4

Ми всі 
перебуваємо 
в групі ризику 
захворіти 
туберкульозом

cтор. 7

Однією з найважливіших со-
ціальних послуг Державної служби 
зайнятості є організація оплачува-
них громадських робіт. Минулого 
року на Волині до участі в них було 
залучено понад 11 тисяч безробіт-
них. А в цьому — вже більше півто-
ри тисячі. Така зайнятість дозволяє 
зменшити напруженість на ринку 
праці, сприяє органам місцевого са-
моврядування у вирішенні питань 
соціально-економічного розвитку 
населених пунктів. Як на практиці 
проходять громадські роботи та на-
скільки вони важливі, журналісти 
дізнавалися у прес-турі Локачин-

ським і Володимир-Волинським ра-
йонами, який організував обласний 
центр зайнятості.

cтор. 6

Громадські роботи вигідні як 
безробітним, так і територіальним 
громадам

Волинь переступила епіде-
мічний поріг по туберкульозу в 
1991 році — понад 36 хворих на 
100 тисяч населення. А 1995-го 
Всесвітня організація охорони 
здоров’я оголосила епідемію ту-
беркульозу у світі. Сьогоднішні 
дані вражають — щогодини ту-
беркульозом заражаються троє 
жителів нашої країни, щогодини 
вмирає один хворий. 

cтор. 12

Які податки 
треба сплатити 
при продажу, 
даруванні та 
успадкуванні 
нерухомості 

cтор. 14

В українській політиці є ба-
гато персонажів, які офіційно 
декларують одну зарплату, а жи-
вуть на широку ногу, як олігар-
хи. Один із таких — Василь Хара, 
народний депутат і за сумісни-
цтвом — голова Федерації проф-
спілок України. З одного боку, 
він захищає трудовий народ від 
олігархів, а з іншого — купує 
фантастично дорогі речі. 

cтор. 11

Наталія Бочкарьова: Як тільки «відскачу» танець — можу спорожнити холодильник

З набуттям із першого січня 
2011-го року чинності Подат-
кового кодексу України дещо 
змінилися порядок сплати та 
ставки деяких податків, у тому 
числі й податку з доходів фізич-
них осіб, що пов’язані з прода-
жем об’єктів нерухомості.

cтор. 10

Наповнити ринок 
якісним молоком 
можна шляхом 
будівництва 
сучасних міні-
заводів


