
Пансіонат «Шацькі озера», база 
у Дачному, готелі у Луцьку та Но-
воволинську — цими об’єктами 
профспілкові діячі Волині розпоря-
дилися незаконно. Про це розповіли 
у прокуратурі області. «Відомості», 

починаючи з 2007 року, неоднора-
зово писали про те, що профспіл-
кові керманичі області допускають 
порушення у питаннях відчуження 
профспілкового майна.      

                                                        cтор. 3

Волинські профспілкові 
функціонери роздерибанили 
громадське майно

Волинь готова до прийому 
вболівальників Євро-2012 май-
же на сто відсотків, запевнив 
тепер уже колишній начальник 
«Ягодина» Геннадій Федик, який 
напередодні свого звільнення 
запросив журналістів на прес-
конференцію. Митниця розбу-
дована, друга черга пункту чекає 
на офіційне відкриття, а ягодин-
ські митники вчаться працювати 
в електронному режимі. 

cтор. 5

За рішенням останніх двох сесій 
облради на Волині вивільнилося 36 
водойм, які можна взяти в оренду. В 
головному управлінні охорони, ви-
користання та відтворення водних 
ресурсів повідомили, що найближ-

чим часом ще сімох недобросовісних 
наймачів позбавлять права оренди. 
Отже, ставків без господарів побіль-
шає. Чи просто орендувати водойму, 
з’ясовували «Відомості».           

       cтор. 7

Третина українських 
вин — браковані

Ти маєш знати більше!Ти маєш знати більше!

cтор. 5

Європейська перспектива для 
України стає неможливою

Супермаркети 
завищують ціни на 
сільгосппродукцію

На «Ягодині» 
відеокамер 
більше, ніж 
працівників

У Луцьку майстер-
клас із кулінарії 
показали кращі 
кухарі України та 
світу

Українцям таки 
підвищать тарифи 
на газ і світло

Верховна Рада 
заборонила здавати 
квартири під офіси

cтор. 3

Нацбанк дозволить 
здавати валюту 
без копіювання 
паспорта?

cтор. 3

Для платників 
податків розроблять 
смарт-картку

cтор. 4

Ліквідували 
«тіньовиків» із 
оборотом у 40 
мільйонів гривень

cтор. 4

Через бюрократію 
вартість житла 
завищена на 40%

cтор. 5

22-річний 
волинянин 
відправив 
мера Устилуга у 
реанімацію

cтор. 6

5 жовтня на базі Луцького ви-
щого професійного училища бу-
дівництва та архітектури відбулося 
засідання Регіональної міжгалузевої 
ради з питань професійно-технічної 
освіти. Цього разу члени ради об-
говорювали питання ролі та місця 
професійно-технічних навчальних 
закладів у реформуванні будівель-
ної галузі краю.      cтор. 6

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Передплатний індекс - 21769

cтор. 3

До 2014 року 80% житлово-
го фонду планують передати в 
управління об’єднанням спів-
власників багатоквартирних 
будинків. У Луцьку з 551 п’яти- 
та дев’ятиповерхового будинку 
ОСББ створено лише у 93. На їх-
ньому балансі перебувають 266 
тисяч квадратних метрів жит-
лофонду обласного центру. Це 
лише 8,2% від наявного. За кру-
глим столом із головами ОСББ 
зустрівся Микола Романюк.

cтор. 4

Печерський районний суд Києва 
засудив колишнього прем’єр-
міністра, лідера партії ВО «Батьків-
щина» Юлію Тимошенко до семи 
років в’язниці за перевищення 
службових повноважень при укла-
данні газових контрактів із Росією 
в 2009 році з позбавленням права 
обіймати посади в органах держав-
ної влади, пов’язаних із виконан-
ням організаційно-розпорядчих 
та адміністративно-господарських 
обов’язків, на три роки.

Європа, яка неодноразово за-
кликала українську владу зупини-
ти політичні переслідування екс-
прем’єра і її соратників, оперативно 
відреагувала на рішення суду. 

Президент Європарламенту 
Єжи Бузек шкодує щодо вироку екс-
прем’єру Юлії Тимошенко й очікує 
його перегляду під час оскарження. 
Про це йдеться в заяві Бузека, пере-
даній агентству «Інтерфакс-Україна» 
у вівторок у Брюсселі.

«Я глибоко шкодую з приводу ви-
року, винесеного українським судом 
щодо Юлії Тимошенко, яким вона 
засуджена до семи років в’язниці... 
Я очікую, що вирок буде перегляну-
тий у ході процесу оскарження», — 
йдеться в заяві.      cтор. 2

cтор. 6

Професія будівельника стає знову 
затребуваною

cтор. 14

Днями у Луцьку відбувся VI 
фестиваль кулінарів «Бурштино-
ва осінь», на який з’їхалися кра-
щі кухарі України та світу. Де-
монструючи свій майстер-клас 
із приготування страв середзем-
номорської кухні, шефи зібрали 
кілька сотень спостерігачів. «Ві-
домості» теж побували на свят-
ковому дійстві та засвоїли осно-
вні ази кулінарної майстерності.

cтор. 13

Співачка Еріка з Червонограда підкорює вершини українського шоу-бізнесу

Як «Відомості» вже повідо-
мляли, 1 січня 2012 року стартує 
Єдиний економічний простір Ро-
сії, Білорусі та Казахстану. Газета 
«Известия» надрукувала розмір-
ковування прем’єр-міністра Росії 
Володимира Путіна про інтегра-
ційні процеси, які, на його дум-
ку, проходитимуть на території 
цих країн. Подаємо матеріал без 
скорочень. 

cтор. 10-11

З цукровим 
діабетом живуть 
і по 75 років 

Цукровий діабет — хронічне 
і поки що невиліковне захворю-
вання. Нині говорять про панде-
мію цієї хвороби. Кожні сорок 
секунд у світі виявляють нового 
хворого на цукровий діабет. У 
2011 році зареєстровано близько 
245 мільйонів діабетиків. Перед-
бачається, що в найближчі двад-
цять років їх кількість зросте до 
350 мільйонів. 

cтор. 12

Щоб орендувати ставок, на одні 
лише дозволи треба 15 тис. грн. 

Після ліквідації 
ЖЕКів 
комунальних 
проблем не 
поменшає

Володимир 
Путін розповів 
«Известиям» 
про Єдиний 
економічний 
простір 
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