
За місяць-два у луцьких супер-
маркетах з’являться молокоавтома-
ти. Новацію волинських чиновників 
підтримало сільгосппідприємство 
«Порицьке» з села Старий Порицьк 
Іваничівського району. Саме звідти 
свіже охолоджене молоко везтимуть 
до торгових закладів обласного цен-
тру. За умови вдалого експерименту 
в Луцьку молокоавтомати, ймовірно, 
з’являться і в районних центрах. 

cтор. 5

У луцьких супермаркетах з’являться 
автомати з молоком

У попередньому номері «Ві-
домості» уже познайомили на-
ших читачів із тими положення-
ми Закону України «Про засади 
запобігання і протидії корупції», 
де забороняється в органах вла-
ди працювати родичам. Сьогодні 
говоримо про подарунки: відни-
ні вони можуть розцінюватись 
як корупційні дії, а особа, яка 
їх узяла або зробила, — нести 
відповідальність. Коментує на-
чальник управління державної 
служби Головдержслужби у Во-
линській області Валентин Ма-
линовський.
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Цьогоріч на Волині цукровими 
буряками засіяно майже 20 тисяч 
гектарів землі. Це удвічі більше, ніж 
в позаминулому році. Однак, попри 
те, що цукру в області вироблять по-
над норму, ціна його триматиметься 
на рівні восьми-дев’яти гривень за 
кілограм. Чому так, з’ясовували «Ві-
домості».
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З 2012-го 
Україна вводить 
біометричні 
паспорти

Ти маєш знати більше!Ти маєш знати більше!
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Чи скасують пільги 
українцям?

З грудня дістатися 
до Польщі та 
Німеччини стане 
дорожче

Відтепер 
подарунок 
чиновнику 
розцінюватиметься 
як корупція 

Хореограф-
«важковаговик» 
Ігор Ваганов 
підкорює світові 
танцмайданчики 

У Кабміні 
закінчуються гроші 
на виплати пенсій

Банкам спростили 
процедуру 
виселення 
боржників
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«Нафтогаз» створить 
тристоронній 
газовий консорціум 
з Росією і Європою

cтор. 2

Микола Азаров 
вручив волинським 
селянам доїльні 
апарати
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Соціальних 
гуртожитків для 
сиріт у Луцьку не 
буде
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Накрутка на 
соціально 
значимі продукти 
не повинна 
перевищувати 10%
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У потягах ввели 
нові правила 
перевезення 
домашніх тварин
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Клімчук пригрозив 
звільненням 
чиновникам, які 
не займатимуться 
освоєнням земель
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Лучани їдуть 
всиновлювати 
дітей до Києва та 
Дніпропетровська
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З картоплею для 
ковельського 
терцентру 
розбиратиметься 
прокуратура
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Більше тисячі 
медиків Луцька 
побували у 
неоплачуваних 
відпустках
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На Волині найрідше 
змінюються 
губернатори
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Очікується, що під час проведен-
ня в Україні Євро-2012 саме через 
пункт пропуску «Ягодин» прямува-
тиме значна кількість футбольних 
уболівальників. Тому вже сьогодні 

тут думають, як пришвидшити пе-
ретин кордону. Адже під час Євро-
2012 пасажиропотік на західному 
кордоні зросте приблизно на 40%. 
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Рекомендована ціна - 3 грн.
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З 23 вересня набули чиннос-
ті нові правила обміну іноземної 
валюти в Україні: банки можуть 
здійснювати купівлю-продаж 
валюти тільки за умови подання 
документа, що засвідчує особу. 
Такий крок НБУ пояснює ви-
конанням рекомендацій Між-
народної організації з розробки 
фінансових заходів боротьби з 
відмиванням грошей, отрима-
них злочинним шляхом. Чи так 
це насправді — з’ясовували «Ві-
домості».

cтор. 5 Пільги — тема делікатна. З од-
ного боку, в Україні дуже багато 
різних категорій пільговиків: за 
опублікованими у ЗМІ даними, 
щоб «прогодувати» всіх соціально 
незахищених потрібно 70 мільярдів 
гривень. З іншого — всі бачать, у 
яких розкошах живе нинішня по-
літична еліта та скільки мільярдів 
йде на її утримання. Пільги урізати, 

звичайно, треба. Та чи з того боку 
почали різати? Навряд чи дійшло 
б до штурму Верховної Ради, якби 
йшлося, скажімо, про обмеження 
пільг працівників міліції, проку-
ратури, суддів, народних депутатів 
тощо. Такий крок влади здобув би, 
швидше за все, масову підтримку 
народу. 
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Уболівальники Євро-2012 на 
кордоні робитимуть лише одну 
зупинку
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Сьогодні, увімкнувши теле-
візор, обов’язково натрапиш на 
якесь танцювальне шоу. Мало не 
кожен канал намагається чимось 
вирізнитися. Та одним із на-
ймасштабніших і наймасовіших 
проектів є, безперечно, «Май-
данс». Нещодавно до Луцька за-
вітав один із хореографів шоу — 
наставник команди Борисполя 
Ігор Ваганов. За лічені дні він зу-
мів представити невеличке місто 
нарівні з мегаполісами. 
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Дженніфер Лопес показала частину тіла за $1 мільйон

Шановні Шановні 
читачі!читачі!

Продовжується Продовжується 

передплата  на передплата  на 

газету «Відомості» газету «Відомості» 

Передплатний індекс  Передплатний індекс  

2176921769
21 вересня найбагатшому 

українцеві Ринату Ахметову ви-
повнилося 45 років. У переддень 
ювілею журналісти газети «Се-
годня» побували на малій бать-
ківщині багатія — у Куйбишев-
ському районі Донецька.
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Українці мало 
знають про 
профілактику 
серцево-судинних 
захворювань

В Україні смертність від 
серцево-судинних захворювань 
продовжує лідирувати. Проте 
за умови якісної профілактики 
інфарктів та інсультів біди мож-
на було б уникнути. Зауважте, 
згідно зі світовою статистикою, 
через п’ять років інфаркти й ін-
сульти трапляються повторно.
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На Волині цукру буде в надлишку, 
та ціна не впаде

Валютні операції 
заганяють у 
«тінь»?

У юності Ринат 
Ахметов був 
боксером і 
улюбленцем дівчат
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