
У Рожищенському районно-
му центрі зайнятості пройшла 
Регіональна міжгалузева рада 
з питань професійно-технічної 
освіти, де представники влади, 
освіти, служби зайнятості, біз-
несу обговорювали стан і пер-
спективи підготовки, перепідго-
товки, підвищення кваліфікації 
робітничих кадрів для агропро-
мислового комплексу. Для Воли-
ні це питання є особливо акту-
альним, адже основна зайнятість 
нашого населення — це сільське 
господарство. 

cтор. 4

Літо — довгожданий час для мо-
лоді, час відпочинку. Проте гроші 
на розваги з неба не падають, а га-
манці батьків зазвичай не бездонні. 
Тож у цю спекотну пору школярі та 
студенти парять мізки питанням: де 
можна заробити якусь копійку? «Ві-
домості» намагалися з’ясувати, де 
ж можуть тимчасово попрацювати 
молоді люди. Як виявилося, роботу 
студентам і школярам, якщо не пе-
ребирати, знайти цілком реально.

cтор. 7

На Волині спалах 
сальмонельозу

Ти маєш знати більше!Ти маєш знати більше!

cтор. 6

Пенсії українців стануть 
меншими

Лучани два місяці 
сидітимуть без 
гарячої води

У Рокинях 
навчатимуть 
доросле 
населення для 
агропромислового 
комплексу

Лучани 
відтворюють добу 
Наполеона

В Україні 
заборонили продаж 
електровудок і 
рибальських сіток

Україна на 110 
місці серед 
неблагополучних 
країн

cтор. 2

Лукашенко відбере у 
заробітчан усі пільги

cтор. 2

Профтехнічні 
навчальні заклади 
Волині об’єднають 
у центри

cтор. 3

Міліціонерам хочуть 
підняти зарплати до 
п’яти тисяч

cтор. 3

Цукровий завод на 
Волині не сплатив 
12,5 мільйона 
податків

cтор. 4

У Луцьку 
перевіряють 
вуличних продавців 
тістечок і курей-
гриль

cтор. 5

Влітку в Луцьку 
працюватиме шість 
чергових садочків

cтор. 6

Сирзавод у Рожищі 
вже «не пахне»

cтор. 6

Податківці 
перевірять 
бухгалтерію 
автопідприємств 
Луцька

cтор. 7

У Володимирі-
Волинському за 
хабар затримали 
будінспектора

cтор. 10

У гінекологічному 
відділенні 
Волинської обласної 
лікарні провели 
унікальну операцію

cтор. 10

В Україну найбільше 
ввозять вантажівки, 
шоколад і свинину 

cтор. 10

Острозька академія 
потрапила до Книги 
рекордів України

cтор. 13

Волинські віддалені села сьо-
годні ще не можуть похвалитися 
доступом до мережі Інтернет, різно-
маніттям банківських відділень, на-
віть наявністю аптек та інших благ 
цивілізації. Однак усіх їх разом нині 
заміняє пошта, яка є доступною 
у кожному населеному пункті. Це 
один із небагатьох закладів у гли-
бинці, навколо якого постійно ви-
рує сільське життя. А трудяться на 

пошті відповідальні, старанні та до-
брозичливі люди. Інакше бути й не 
може, адже листоноша мусить зайти 
в кожен двір, аби принести газети й 
журнали, пенсію, а отже, з кожним 
поспілкуватися, вислухати всі про-
блеми. Як приклад можна навести 
відділення зв’язку села Кисилин Ло-
качинського району, де працюють 
Зоя Соколюк і Марія Димчук. 

cтор. 6

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 7

Реформування земельних 
відносин в Україні здійснюєть-
ся з 1991 року. Основним прин-
ципом, який визначив напрями 
здійснення реформ, стало подо-
лання монополії держави на зе-
мельну власність. 

cтор. 2

Верховна Рада підтримала за-
конопроект щодо реформування 
пенсійної системи, згідно з яким 
пенсійний вік для жінок підвищено 
до 60 років. Законопроект прийнято 

у першому читанні. За це рішення 
проголосували 245 із 381 народного 
депутата, зареєстрованих у сесійній 
залі.

cтор. 3

cтор. 7

Отримувати пенсію й соціальні 
допомоги через пошту — найбільш 
вигідно

Продавці риби на 
Старому ринку 
втікають від 
ветеринарних 
інспекторів

cтор. 14

Хоча мандрівки у часі є не-
досяжними, деякі люди все ж 
намагаються торкнутися таєм-
ниць минулого. Близько сімде-
сяти лучан час від часу перено-
сяться на двісті років назад — у 
наполеонівську добу. Це не гра 
в переодягання, а справжня ре-
конструкція тогочасного життя. 
Йдеться про учасників Луцького 
клубу любителів військової істо-
рії. Це люди різного віку, різних 
професій, поєднані любов’ю до 
військової історії.

cтор. 13

Весільна вечірка Тіни Кароль закінчилася міліцією

Ветеринарна міліція області 
минулого тижня провела рейд 
на Центральному ринку Луцька. 
Дізнавшись про появу інспекції, 
продавчині покинули свої ро-
бочі місця. У торговому залі за-
лишилося лише двоє продавців, 
які неохоче, проте надали пере-
віряльникам документи. 

cтор. 5

Де можна підзаробити влітку

80% українців 
проти скасування 
мораторію на 
продаж землі

Шановні Шановні 
читачі!читачі!
Поспішайте Поспішайте 
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