
Питання про корупцію сьогодні 
є одним із найактуальніших для кож-
ного державного службовця. Адже 
з 1 липня діє новий Закон України 
«Про засади запобігання і протидії 
корупції». Та окремі його положення 

потребують роз’яснення, зокрема, 
багатьох сьогодні цікавить ст.9, яка 
передбачає обмеження щодо роботи 
близьких осіб. Чого чекати від ново-
введень, дізнавалися «Відомості».

cтор. 6

Віднині родичам працювати разом 
не можна. Забороняє закон

З 19 вересня автомобіліс-
ти мають право не викликати 
співробітників ДАІ для підтвер-
дження невеликої аварії з метою 
подальшого одержання страхов-
ки: набув чинності закон про 
введення змін щодо ДТП, яким 
уводиться так званий європро-
токол. Що це означатиме на 
практиці для водіїв — дізнава-
лися «Відомості». Співробітники 
ДАІ готові до введення європро-
токолу, навіть нетерпляче цього 
чекають.

cтор. 10

Неврожай — погано, врожай — 
теж не солодко. Цю істину ще раз 
може підтвердити історія з цього-
річним врожаєм картоплі. Ще всі 
пам’ятають, як стрімко зростали 
ціни на бульбу восени минулого 
року. Вона вартувала до чотирьох 
гривень за кілограм. Цьогоріч ситу-
ація протилежна: вартість картоплі 
стрімко падає — її купують уже по 
80 копійок. Що робити волинянам, 
які розраховували заробити на ба-
раболі, з’ясовували «Відомості».

cтор. 4

Найдешевше 
купувати картоплю 
на Львівщині

Ти маєш знати більше!Ти маєш знати більше!

cтор. 4

З жовтня пенсії стануть 
ще меншими

В Україні скасовано 
перехід на зимовий 
час

Європротокол діє, 
але скористатися 
ним ніхто не зможе

Соляна шахта 
допоможе 
при лікуванні 
бронхіальної 
астми

Польща суттєво 
спростила видачу 
віз для українців

За тиждень для 
обміну навіть 
10 доларів буде 
потрібний паспорт

cтор. 2

Євросоюз 
може повністю 
заблокувати Україну, 
якщо Тимошенко 
посадять

cтор. 2

Росія хоче не менше 
50% української 
газової труби

cтор. 2

У Білорусі вкотре 
подорожчали 
продукти

cтор. 3

В Україні вдвічі 
більше мільйонерів, 
аніж виявила 
податкова

cтор. 3

Тих, кому за сорок, 
на роботу не беруть

cтор. 3

Клімчук свою 
пенсію переказує у 
благодійний фонд

cтор. 4

Працівників 
культури 
переведуть на повні 
ставки

cтор. 5

На Любомльщині 
селяни погрожують 
перекрити трасу 
Любомль — Ковель

cтор. 6

Розмовляти по 
стаціонарному 
телефону дорожче, 
ніж по мобільному

cтор. 6

На Волині збудують 
два нових 
тваринницьких 
комплекси

cтор. 6

За носіння 
військового та 
камуфляжного одягу 
— штраф

cтор. 7

Дві сім’ї лісівників 
отримали 
безкоштовно нові 
помешкання

cтор. 10

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 2

Головне управління місто-
будування, архітектури та ЖКГ 
Волинської облдержадміністра-
ції  за результатами тендерів 14 
вересня уклало угоди на будів-
ництво двох загальноосвітніх 
шкіл І-ІІІ ступенів у селах Любо-
хини Старовижівського району 
та Карпилівка Ківерцівського 
району. Загальна вартість угод 
склала 37,99 млн. грн. Про це по-
відомляється в «Віснику держав-
них закупівель».

cтор. 3

Уже з першого жовтня в Україні 
пенсію рахуватимуть по-новому. Що 
це значитиме для пересічних гро-
мадян — дізнавалися «Відомості». 
При прийнятті пенсійної реформи 
найбільше дискутували про збіль-

шення пенсійного віку для жінок. У 
результаті українки таки йтимуть на 
пенсію у 60 років. І станеться це, як 
запевняють у прес-службі Мінсоц-
політики, через 10 років.

cтор. 5

cтор. 13

cтор. 14

Усі ми не раз чули про чу-
додійні властивості лікування в 
соляних шахтах. В Україні Мек-
кою такого оздоровлення була 
підземна алергологічна лікарня в 
Солотвино, що на Закарпатті. На 
жаль, нині вона не функціонує. 
На заміну природним шахтам 
прийшли соляні кімнати (або 
галокамери), в яких шляхом за-
стосування різних соляних порід 
створюється мікроклімат при-
родних шахт. Є така соляна кім-
ната й у Луцьку. Детальніше про 
особливості лікування сіллю, 
себто галотерапію, «Відомостям» 
розповіла фельдшер галокімнати 
Оксана Мелешко.

cтор. 12

Альона Свиридова: Я з «вічних студентів», мені завжди подобається вчитися новому

Шановні Шановні 
читачі!читачі!

Продовжується Продовжується 
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Депутати хочуть 
відібрати 
у громади 
пасовище?

У селі Гірка Полонка, що за 
кілька кілометрів від Луцька, на-
зріває серйозний конфлікт між 
сільською радою та громадою.  
Причина — жителька села Гали-
на Щегельська написала заяву на 
виділення їй в оренду пасовища. 

cтор. 7

У Луцьку втридорога закупили 
картоплю у дитячі садки

30 мільйонів 
на будівництво 
школи традиційно 
отримав 
волинський 
«Житлобуд»
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