
Після того, як неблагополучне 
подружжя Панасюків із Голоб Ко-
вельського району через зловжи-
вання алкоголем позбавили бать-
ківських прав, чотирьох старших 
діток — Марійку, Павла, Петрика та 
Інну — відправили до Ковельсько-
го центру соціально-психологічної 

реабілітації, а грудного Богданчика 
— в Будинок маляти. Доля  розпоря-
дилась так, що їх усіх до себе забрала 
нотаріус із села Воля Ковельська На-
талія Козоріз. Тепер дітки живуть, 
як у Бога за  пазухою. В гостях у них 
побували «Відомості».

cтор. 10

Покинутим дітям із Голоб знайшли 
нову маму

У травні затвердили Держав-
ну цільову програму розвитку 
професійно-технічної освіти на 
2011-2015 роки. Вона, зокрема, 
передбачає об’єднання профтех-
закладів у центри. На Волині 
планують створити їх шість. Чи 
не призведе така реорганізація 
до масового скорочення педаго-
гів, дізнавалися «Відомості». 

cтор. 7

Близько місяця тому у волин-
ських газетах у рубриках про роботу 
з’явились дуже привабливі оголо-
шення. Пропонувалося працевла-
штування у столиці пакувальниками, 
сортувальниками, фасувальниками 
тощо. За такий «не пильний» труд 
оплату обіцяли немаленьку — 320-
350 гривень за день. 

cтор. 5

ДАІ знову хоче 
підвищити штрафи  

Ти маєш знати більше!Ти маєш знати більше!

cтор. 7

Яловичина стає 
делікатесом

Україна 
перетворюється 
на тропіки

Об’єднання 
професійно-
технічних закладів 
не передбачає їх 
закриття 

Українські атомки 
стануть безпечніші

Кабмін 
зменшив пенсії 
чорнобильцям 
та дітям війни

У Києві 
вироблятимуть 
дешеві дефіцитні 
ліки

cтор. 3

Норвегія не може 
оговтатися після 
кривавого теракту

cтор. 2

Іномарки в 
Україні можуть 
подорожчати 
на 30-50%

cтор. 3

Їдеш за кордон — 
лишай заставу

cтор. 2

США хочуть 
відмовитися від 
Green Card

cтор. 2

Населення 
проміняло кредитні 
спілки на ломбарди

cтор. 4

Вітчизняну курятину 
нашпиговують 
антибіотиками

cтор. 4

Нацбанк надрукував 
35,5 млрд. гривень

cтор. 5

В обласній 
інфекційній лікарні 
новий керівник

cтор. 5

Гроші, виділені на 
дороги, підуть на 
пам’ятник Бандері

cтор. 6

Депутати будуть 
судитися за 
туалетний папір

cтор. 7

У Луцьку на 
свята ринки не 
працюватимуть

cтор. 7

Волиняни почали 
хворіти на кір

cтор. 7

У Луцьку 
побільшало п’яних 
вагітних

cтор. 10

Студент за долари, 
надруковані на 
принтері, хотів 
купити мотоцикл

cтор. 13

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 3

Податок на нерухомість із 
довгограючої обіцянки депута-
тів утілився у реальність. Спер-
шу грошовий збір за квадратні 
метри мали стягувати з 1 січня 
2012 року. Та після внесення змін 
до Податкового кодексу дату від-
термінували ще на півроку. По-
даток цей належить до місцевих, 
тобто оплата за «понаднормову» 
площу залишатиметься у бю-
джетах міст, селищ і сіл, де ця не-
рухомість стоїть на фундаменті. 
Хто та скільки платитиме за своє 
житло, дізнавалися «Відомості». 

cтор. 4
На ринках Волині цьогоріч 

вкрай бідний асортимент яловичи-
ни. Якщо порівняти з минулими ро-
ками. Ціни на м’ясо теж «кусають-
ся». У чому причина — розбиралися 
«Відомості».

На початку 1990-х років на яло-
вичину припадала майже половина 

обсягів внутрішнього споживання. 
Зараз структура споживання сут-
тєво змінилася. Яловичина займає 
лише близько 20%. Такі дані навів 
голова Українського клубу аграр-
ного бізнесу Володимир Лапа в 
інтерв’ю «Радіо Свобода».

cтор. 3

cтор. 4

cтор. 14

В Україні планують почати 
модернізацію атомної енергети-
ки. Власних грошей для цього в 
ДП НАЕК «Енергоатом» немає. 
Тому хочуть позичити в Євро-
пейського банку реконструкції і 
розвитку. У європейців же умо-
ви надання кредиту досить жор-
сткі.  

cтор. 6

Наталя Могилевська зійшлася з музичним продюсером

Шановні Шановні 
читачі!читачі!

Продовжується Продовжується 

передплата  на передплата  на 

газету «Відомості» газету «Відомості» 

Передплатний індекс  Передплатний індекс  

2176921769

Художник із 
Луцька заробляє 
на життя, 
реставруючи 
картини у Празі

Волинський художник  Сер-
гій Корсай малювати почав з 
раннього дитинства. Як і всі діти, 
зображав на папері усе підряд, 
особливо не перебираючи. Однак 
на талант дитини ніхто не звер-
нув уваги, ніхто не займався. 

cтор. 13

Влітку 
підвищується 
ризик статевих 
інфекцій 

У розпалі літо, а отже, сезон 
відпусток. Часто для молодих 
людей атрибутом весело прове-
деного відпочинку є курортний 
роман. Та у більшості випадків 
усе виливається лише в корот-
кочасні взаємини на одну чи 
дві ночі. Лікарі запевняють, що 
такі стосунки мають більше не-
гативу, ніж позитиву. Наслідки 
спонтанного сексу з малознайо-
мими особами бувають досить 
різні. Серед неприємних — чис-
ленні хвороби, що передаються 
статевим шляхом. Про наслідки 
курортних романів та методи 
захисту від небажаних хвороб 
розповідає завідувачка центру 
планування сім’ї Луцького клі-
нічного пологового будинку Ла-
риса Шендибило.

cтор. 12

Пошуки роботи ведуть у Київ — 
до рук шахраїв

Податок на 
нерухомість усе 
одно не зачепить 
багатіїв


