
Верховна Рада скасувала свою ж 
норму закону, згідно з якою з 1 січня 
2012 року мав бути проведений пе-
рерахунок пенсій для тих, кому вони 
були нараховані в 2006-2009 роках, 
причому відповідно до середньої 

зарплати за 2009 рік. У результаті 
пенсії по Україні з нового року мали 
бути підвищені в середньому на 330 
гривень.
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Рада передумала давати пенсіонерам 
42 мільярди гривень

Питання незаконного від-
чуження майна профспілок 
останнім часом стало об’єктом 
прискіпливої уваги органів про-
куратури України. І їхня пози-
ція чітка та зрозуміла: державне 
майно повинне використовува-
тися всіма громадянами України, 
а не слугувати джерелом для зба-
гачення окремих профспілкових 
функціонерів.
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В уряді готуються до можливого 
подорожчання вершкового масла. 
Нічого кращого поки не придума-
ли, як анонсувати його закупівлю 
в Аграрний фонд. І купити це мас-
ло хочуть не де інде, а за кордоном. 
Спочатку планували підтримати 
фермерів Нової Зеландії. Потім пе-
редумали та сказали: якщо купу-
ватимемо, то в Білорусі, США чи в 
Євросоюзі. Про це повідомили за-
гальноукраїнські ЗМІ. 
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Вибори-2012 
коштуватимуть 
Україні майже 
мільярд гривень

Ти маєш знати більше!Ти маєш знати більше!
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Гречка подешевшала, м’ясо 
та молоко дорожчатимуть і далі

Ціни на цигарки 
знову підскочать

Майно та землю 
на Світязі 
профспілкам 
доведеться 
повернути державі

Волинських 
бюджетників 
потрусить 
фінансова 
перевірка

Росія тестуватиме 
мігрантів на знання 
мови 

Держказначейство 
підтвердило 
невинуватість 
Луценка
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Ізраїльський 
генерал 
напророкував 
масштабну війну на 
Близькому Сході
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Туркменістан 
готовий давати 
Україні дешевий газ
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Верховна Рада 
дозволила 
приватизовувати 
гуртожитки
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Віднині заявки на 
польську візу — 
в електронному 
вигляді
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До кінця 2012-
го джинси і одяг 
з бавовни вдвічі 
подорожчають
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Менше ніж за два роки в Луць-
ку з’явиться новий навчально-
виховний комплекс. Символічну 
капсулу під будівництво загально-
освітньої школи №27 уже закладено. 
Задум цей унікальний із усіх боків. 
По-перше, це буде перша школа, 
збудована в обласному центрі Во-
лині за роки незалежності держави. 

По-друге, проект нетиповий, поді-
бних в Україні немає, адже розро-
бляли його спеціально для Луцька, 
навіть конкретніше — для 55-го мі-
крорайону міста. По-третє, об’єкт 
на балансі обласної влади, оскільки 
гроші, що в нього вкладуть, суттєво 
перевищують міські масштаби. 
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Рекомендована ціна - 3 грн.
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Дев’ятого вересня близько 
сьомої години вечора до черго-
вої частини Ковельського місь-
квідділу УМВС України у Волин-
ській області зателефонували й 
повідомили, що у дворі будинку 
на вул. 1 Грудня, 4 виявлено труп 
немовляти, ручки та ніжки яко-
го покусані собаками. 
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Зазвичай восени ціни на продо-
вольчі товари оновлюються. Овочі 
та фрукти стають доступнішими, 
ціна на молокопродукти та яйця по-
чинає повзти вгору. Про те, якою 

буде теперішня продуктова осінь, 
дізнавалися «Відомості».

Традиційно восени ціни на ово-
чі та фрукти спадають, а особливо 
на ті, що довго зберігаються. Та чи 

притаманна така тенденція для цієї 
осені? Перевіримо. Так, картопля 
коштує півтори гривні за кілограм 
дрібненької, за велику просять дві. 
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У Луцьку почали будувати першу за 
роки незалежності школу

Відтепер за 
підроблені ліки 
саджатимуть до 
в’язниці

cтор. 14

До 10 жовтня кожен бюджет-
ний заклад області перевірить 
спеціальна комісія. В полі зору — 
фінансовий стан, навантаження 
та кількість штатних одиниць.
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Переможець «Голосу країни» Іван Ганзера шукає свою музу

Верховна Рада ввела кри-
мінальну відповідальність за 
фальсифікацію ліків. Парламент 
ухвалив Закон України «Про 
внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо за-
побігання фальсифікації лікар-
ських засобів».
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Шановні Шановні 
читачі!читачі!

Продовжується Продовжується 

передплата  на передплата  на 

газету «Відомості» газету «Відомості» 

Передплатний індекс  Передплатний індекс  

2176921769

Одним із пріоритетних на-
прямків у сфері залучення інвес-
тицій на Волині є агропромис-
ловий комплекс. Однак окремі 
інвестори приходять винятково 
заради користі. Інші ж, окрім 
отримання прибутків, готові 
створювати робочі місця, буду-
вати тваринницькі комплекси, 
розвивати переробну галузь. 
Тому існує проблема вибору та 
залучення інвестора.
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Майже кожен 
другий має 
проблеми з 
хребтом

За нинішні блага цивілізації, 
які полегшують працю і побут, 
люди розплачуються малорух-
ливим способом життя, а отже, 
власним здоров’ям. За статис-
тикою, хворі, які звертаються зі 
скаргами на болі у спині, в руках 
чи ногах, посідають друге місце 
після пацієнтів із респіраторни-
ми захворюваннями. 
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Українське масло може зникнути з 
прилавків

Мертве немовля 
знайшли в дворі 
будинку

Селяни більше 
довіряють 
українським 
фермерам 
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