
Дефіцит гречки дав привід 
уряду закупити цю крупу в Китаї 
за ціною, яка в 2,5 разу переви-
щує стандартну її вартість. При 
цьому компанія, через яку дер-
жава справила закупівлю, була 
обрана без будь-якого тендера.

cтор. 2

Активна, впевнена в собі, знає 
чого хоче і вміє досягати поставленої 
мети. Її характеру, енергії, розуму, 
вмінню організовувати себе і людей 
можуть позаздрити навіть чоловіки. 
За свої п’ятдесят Раїса Кучмук всти-
гла попрацювати в різних сферах ви-
робництва. ...І ось майже вісім років 
— директор обласного центру зайня-

тості, який зі структури, що донедав-
на займалася лише обліком безробіт-
них, усе більше перетворюється на 
центр надання практичної допомоги 
в заснуванні власного бізнесу. Напе-
редодні ювілею, який відзначатиме 
15 травня, «Відомостям» вдалося по-
спілкуватися з іменинницею.

cтор. 4-5

М’ясний фарш із 
магазинів і ринків 
можна вважати 
отрутою

Ти маєш знати більше!Ти маєш знати більше!

cтор. 6

Випускників волинських 
вузів змусять повернути 
кошти за навчання 

Освітлювати 
Луцьк беруться 
бізнесмени

Китайська гречка 
обійшлася Україні 
в 2,5 разу дорожче 
власної 

Мешканцям 
Вересневого 
доведеться 
прокладати 
водопровід і 
каналізацію 
самотужки

Директор обласного центру зайнятості Раїса КУЧМУК:

Кожен другий 
волинянин живе 
за межею бідності

За шенгенською 
візою — з трудовою 
книжкою

cтор. 3

Велика кільцева 
дорога в Києві буде 
платною? 

cтор. 2

Міносвіти 
придумало 
черговий спосіб 
власного збагачення

cтор. 3

Вівсяну крупу 
Україна закупить у 
Росії та Казахстану

cтор. 4

У Володимирі-
Волинському 
перероблятимуть 
бразильський 
цукор-сирець

cтор. 4

В області можуть 
запустити дві нові 
лінії з обробки 
деревини

cтор. 6

Агробізнес — один 
із пріоритетних 
напрямків для 
залучення 
іноземних 
інвестицій 

cтор. 7

Із ринків 
«витрусять» плату 
за землю

cтор. 7

Волинь забезпечена 
власною рибою 
лише на 16%

cтор. 7

Школяра вразило 
струмом на вагоні-
зерновозі

cтор. 10

У Луцьку 
презентували 
видання української 
Першокниги — 
Пересопницького 
Євангелія

cтор. 13

Забагато чи замало 
спати шкідливо для 
мозку

cтор. 12

Починаючи з серпня 2009 року, 
на Волині фахівці випробувально-

го центру ДП «Волиньстандартме-
трологія» проводять випробування 
харчової продукції та продовольчої 
сировини на вміст генетично моди-
фікованих організмів. Замовниками 
випробувань, окрім місцевих ви-
робників, є підприємства харчової 
промисловості Рівненської, Терно-
пільської, Львівської, Закарпатської 
та інших областей західного регіону. 
Хто сьогодні звертається в лабора-
торію та які результати її діяльності, 
дізнавалися «Відомості».

cтор. 6

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 2

Зірки рекламують читання. 
Так-так, саме процес викорис-
тання книжки за призначенням, 
а не якийсь конкретний кінцевий 
продукт видавництва. Джамала 
з бігбордів переконує: «Читати 
— це цікаво», Ані Лорак зверта-
ється до перехожих: «Я читаю. 
А ти?». Виявляється, українці 
все рідше припадають до такого 
джерела інформації та духовних 
цінностей, як книга.

cтор. 13

9 травня у 66-ту річницю 
з Дня Перемоги у Великій Ві-
тчизняній війні тисячі лучан і 
гостей міста вітали сивочолих 
ветеранів і вшановували пам’ять 
загиблих. На відміну від інших 
регіонів, на Волині святкування 
пройшло мирно. 

cтор. 2

Останнім часом випускники-
бюджетники, які не працевлашту-
вались у державному секторі, стали 
отримувати «листи щастя» з вимо-

гою повернути державі гроші, ви-
трачені на їх навчання. Чи є такі на 
Волині — з’ясовували «Відомості».

cтор. 3

«Розріджувати» 
кров без вагомої 
причини не варто

cтор. 5

Не варто вірити написові «без ГМО»

На початку квітня цього року 
Луцький міськрайонний суд завер-
шив розгляд і виніс вирок у кримі-
нальній справі, порушеній за фактом 
фіктивного підприємництва, шах-
райства, зловживання фінансовим 
становищем, підробки документів. 

До відповідальності було притягну-
то жителя Луцького району Сергія 
Васьковця, який незаконно заволо-
дів коштами у сумі 1 мільйон 500 
тисяч гривень.

cтор. 12

Підприємець чужим кредитом на 
півтора мільйона розрахувався 
з власними боргами 

Мало не щодня з різних дже-
рел ми чуємо про те, яку небез-
пеку становить загусання крові. 
«Відомості» вирішили поспілку-
ватися про проблеми згущення 
та «розрідження» крові з керів-
ником Волинського обласного 
центру кардіоваскулярної пато-
логії та тромболізису, професо-
ром Андрієм Ягенським.

cтор. 12

Кожен другий 
шлюб закінчується 
розлученням

cтор. 14

Напередодні останніх міс-
цевих виборів проблеми верес-
невців набули нового розмаху. 
Як відомо, цей район Луцька 
страждає від відсутності водо-
постачання та цивілізованої ка-
налізації. На початку року з 
горем навпіл міська влада таки 
проклала там водопровід. Однак 
одразу виникло інше питання: 
хто та за чиї кошти проведе його 
розгалуження до решти вулиць, 
яких налічується більше десятка. 
На цьому етапі проблема знову 
зависла в повітрі. 

cтор. 7

Емму Уотсон визнали найстильнішою у Британії

У Луцьку з 15 по 22 травня з 
ініціативи громадських і релігій-
них організацій уперше відбу-
деться Тиждень подружжя. Цей 
рух виник 1997 року у Велико-
британії, заснувала його родина 
Кейнів. До речі, Річард Кейн має 
приїхати на Фестиваль сім’ї до 
обласного центру Волині. Від-
тоді рух поширився у багатьох 
країнах Європи, в США.

cтор. 10

На Волині День 
Перемоги 
відсвяткували з 
мітингом, але без 
сутичок

Українці 
перестають 
читати книжки, 
бо «застрягли» 
на рівні базових 
потреб

Мені життя відвело роль 
примиренця


