
На Волині з 28 вересня за-
пустили тестове цифрове теле-
мовлення. У тестовому режимі 
«цифру» також транслюють у 
Львові, Донецьку, Луганську, а 
загалом по Україні цифровий 
формат телебачення має запра-
цювати з 1 листопада цього року. 
Ми звикли, вмикаючи вдома те-
левізор, потрапляти на бажаний 
фільм, новини чи футбол. А що 
зміниться з запровадженням 
цифрового мовлення? І коли?

cтор. 6

Наша область має великий по-
тенціал для розвитку зеленого ту-
ризму. Проте людям не вистачає 
знань і практичних навиків у веден-
ні бізнесу в цій галузі. Тому обласна 
служба зайнятості й поставила за 
мету сприяти розвитку підприємни-
цтва у сфері надання послуг, попу-
ляризувати та розвивати туризм.

cтор. 6

У держслужбовців 
забрали преміальні

Ти маєш знати більше!Ти маєш знати більше!

cтор. 3

У 2012 році районних 
лікарень не буде

Конституційний суд 
заборонив міліції 
затримувати за 
непокору

Переходимо 
на цифрове 
телебачення: як, 
коли, за скільки

Вісім вихованців 
Ковельської 
колонії можуть 
стати студентами

Миючі засоби, що 
містять фосфати, 
заборонять ввозити 
в Україну

Замість безвізової 
Європи Янукович 
пропонує українцям 
їздити до Росії

cтор. 2

Чоловіка, який 
купив $2 тисячі, 
терміново 
викликали в 
податкову

cтор. 2

Українцям 
заборонять 
купувати дешеві 
авто

cтор. 2

Опалювальний 
сезон у Луцьку 
почався з аварій

cтор. 3

З директором 
обласного 
військового ліцею 
хочуть розірвати 
контракт

cтор. 3

Польські інвестори 
зацікавилися 
волинськими 
цукроварнями

cтор. 3

На ЛПЕ буде лад, 
коли перестануть 
красти державні 
кошти

cтор. 4

Луцькі депутати 
шукали, де можна 
вночі купити 
алкоголь

cтор. 4

Волинським 
дорожникам бракує 
солі

cтор. 5

Куди зникає світло?
cтор. 5

Ковельські селяни 
два місяці 
не бачать грошей за 
здане молоко

cтор. 5

Волинські 
придорожні заклади 
чекають «великого 
прання»

cтор. 6

Уже зараз одинадцятикласники 
активно шукають репетиторів для 
підготовки до зовнішнього неза-
лежного оцінювання. Хоч як дивно, 
найперше турбуються про додаткові 
уроки не двієчники, а відмінники. 
Виявляється, навіть їм набутих у 
школі знань недостатньо для успіш-

ного складання іспитів. Ні діти, ні 
їхні батьки не задоволені шкільною 
підготовкою, тому витрачають чи-
маленькі суми на заняття з репе-
титорами. Про ціни й особливості 
уроків у репетиторів дізнавалися 
«Відомості». 

cтор. 7

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Передплатний індекс - 21769

cтор. 3

Цьогорічний сезон відпо-
чинку в таборі «Сонячний», у 
якому традиційно відпочивали 
діти працівників агропромис-
лового комплексу області, ви-
явився невдалим. Керівництво 
закладу скаржиться, що ледь 
зводить кінці з кінцями. Капі-
тального ремонту тут не бачили 
від самого будівництва табору, 
а це приблизно чотири десятки 
років. Вартість путівок щороку 
зростає, а якість відпочинку — 
ніяка. Розуміючи всю складність 
проблеми, дирекція профспілки 
АПК вирішила відмовитися від 
табору. В чию власність він пе-
рейде та що постане на дев’яти 
гектарах площі, з’ясовували «Ві-
домості».

cтор. 5

Реформування медицини — вже 
реальність. На Волині, яка хоч і не 
ввійшла до пілотних областей зі 
створення госпітальних округів, уже 
є певні напрацювання. Зокрема, діє 
територіальне медичне об’єднання 
Любомльського та Шацького райо-
нів, яке обслуговує більше 57 тисяч 
населення. Нещодавно тут пройшло 
виїзне засідання управління охоро-
ни здоров’я, на якому зібралися го-

ловні лікарі та керівництво районів. 
Голова облдержадміністрації Борис 
Клімчук повідомив, що понад 67 
мільйонів гривень, які наступного 
року виділять на медицину, переду-
сім будуть спрямовані у ті райони та 
міста, де активно проходить рефор-
мування. Для них закуповуватимуть 
нове обладнання, ліки, машини 
«швидкої допомоги» тощо. 

cтор. 12

cтор. 3

На репетиторів батьки школярів 
щомісяця викидають майже 
мінімальну зарплатню

У Луцькому районі 
роздавали вже 
приватизовану 
землю

cтор. 14

На Волині у 2010 році кіль-
кість злочинів, скоєних неповно-
літніми або з їх участю, зросла на 
20,3%. Понад 50% цих злочинів 
— крадіжки. Чим закінчується 
бажання підлітків мати власні 
гроші, кореспондент «Відомос-
тей» бачила у Ковельській ви-
правній колонії.

cтор. 10

Лучани відгуляли українське весілля на концерті гурту «ТіК»

У садівничому товаристві 
«Коршів», що біля Луцька, його 
керівниця самовільно вилучила 
приватизовані земельні ділянки 
та передала їх іншим власникам. 

cтор. 4

Шановні Шановні 
читачі!читачі!

Продовжується Продовжується 

передплата  на передплата  на 

газету «Відомості» газету «Відомості» 

Передплатний індекс  Передплатний індекс  

2176921769

Про Першу та Другу світові 
війни написано багато літера-
тури, знято сотні фільмів, а на-
уковці захистили не одну дисер-
тацію. Та яка вона — правда про 
той кривавий період? Адже іс-
торія, залежно від чинної влади, 
трактує його по-різному. Відпо-
віді на ці запитання намагають-
ся знайти учасники громадської 
організації «Орел», яка займа-
ється відтворенням історичного 
побуту та подій, пов’язаних із 
героїчним минулим Волинської 
області. Журналіст «Відомостей» 
бачила їхній показовий виступ 
на Дні села у Кисилині Лока-
чинського району. Нещодавно 
реконструктори знову там по-
бували та провели, як кажуть, 
«тактичні навчання».

cтор. 13

Про велодоріжки в Луцьку поки 
можна тільки мріяти

Під шумок Євро-2012 у Львові 
замахнулись аж на 70 кілометрів ве-
лодоріжок. Місто Лева має уже пару 
сотень метрів траси для велосипе-
дистів, роботи з їх облаштування 
тривають. Кілька кілометрів вело-

доріжок відкрили цього літа й у Ві-
нниці. В Луцьку також не раз бала-
кали про необхідність будівництва 
велоcмуг, надто зважаючи на над-
мірну завантаженість облцентру... 

cтор. 10

Зелений туризм може стати для 
волинян прибутковим бізнесом

На Волині 
профспілка АПК 
збуває майно

Відтворення 
бойових дій 
спонукає до 
вивчення історії 
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