
Контрольно-ревізійне управ-
ління у Волинській області за 
дорученням Волинської облдер-
жадміністрації та прокурату-
ри Луцька провело перевірку в 
управлінні освіти Луцької місь-
кої ради щодо закупівлі карто-
плі для дошкільних навчальних 
закладів. Порушень у тендерній 
процедурі не знайдено. Про це 
йдеться у листі КРУ до заступ-
ника голови Волинської ОДА 
Станіслава Ющика, опублікова-
ному в ЗМІ. Як може бути, що за 
бюджетні гроші купили карто-
плю за ціною вдвічі дорожчою, 
ніж ринкова...  

cтор. 7

Вже кілька років поспіль ставки 
в Теремному залишаються без нагля-
ду. Прикро, що одне з кращих місць 
відпочинку для лучан перетворю-
ється на болото. Виявляється, що 
прибирати на водоймах немає кому. 

Екологи, комунальники переводять 
стрілки один на одного, заявляю-
чи, що це не в їхній компетенції. Де 
шукати відповідальних, з’ясовували 
«Відомості». 

cтор. 6

Депутати лишили 
спрощену систему 
оподаткування

Ти маєш знати більше!Ти маєш знати більше!

cтор. 3

У «Західінкомбанку» не 
повертають депозитів

У Луцьку 
організовують 
великий ярмарок

Тендери виграють 
не кращі, а 
спритніші 

У Підгородному 
відкрилася 
бджолина баня

На Волинь 
насувається хвиля 
невідомої форми 
грипу

Могильов визнав, 
що в Україні реальна 
інфляція — 50%

cтор. 3

Українські банки 
переходять на 
плаваючу ставку 
кредитування

cтор. 2

Щороку в Україну 
без мита будуть 
імпортувати 48 
тис. європейських 
автомобілів

cтор. 3

З видачею держактів 
на землю зволікають 
проектні організації

cтор. 4

Луцьку потрібні 
хоспіси для хворих-
сердечників

cтор. 4

У школах і 
садочках знайшли 
енергозатратні 
конвектори

cтор. 4

У Луцьку не вистачає 
вакцини для дітей

cтор. 6

У центрі Львова 
знайшли скарб ХІХ 
століття

cтор. 5

Власникам 
магазинів за обман 
сипатимуть на 
голову борошно

cтор. 7

У судах думають, 
що «швидкою» з 
мигалками їздять на 
пиво

cтор. 7

Браконьєрство на 
Волині процвітає 
в кукурудзі

cтор. 10

У київських церквах 
сповідатимуть по 
телефону

cтор. 10

П’яна лучанка впала 
в річку з 10-метрової 
кручі

cтор. 10

Стартував євросезон 
волинського КВНу

cтор. 13

Тисячі відпочивальників улітку 
їдуть на озеро Світязь покупатись 
у його цілющій воді, позасмагати, 
прогулятися лісовими стежками. 
Одначе мало хто знає, що на березі 
цієї голубої перлини у глибині села 
стоїть давня святиня — Петропав-
лівський чоловічий монастир. Про 
його історію, а також чудотворні 
ікони храму та випадки зцілення 
«Відомостям» розповів настоятель 
цього монастиря отець Арсеній. 

cтор. 10

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Передплатний індекс - 21769

cтор. 3

Перші поверхи житлових 
будинків зазвичай займають 
перукарні, аптеки, піцерії, нота-
ріальні контори. Така практика 
поширена не лише в Луцьку, а 
в цілому по Україні. Навіть у 
новобудовах уже кілька років 
вважається нормою, якщо на 
першому поверсі знаходиться 
невеликий магазин, салон краси, 
а то й цілий фітнес-центр. А от 
народні депутати вважають, що 
це незаконно. 

cтор. 5

До редакції «Відомостей» звер-
нулася наша постійна читачка лу-
чанка Ірина Юска. У неї проблема 
— жінка не може забрати свій де-
позитний вклад, який знаходиться 
у «Західінкомбанку» з 2006-го року. 

В січні минулого року пані Ірина 
уклала додаткову угоду з цією фінус-
тановою, в якій прописано, що банк 
приймає на рахунок 748,68 євро зі 
строком зберігання 18 місяців. 

cтор. 4

cтор. 7

На свято Воздвиження Хреста 
Господнього ікона замироточила

Без Ющенка 
газової угоди в 
2009-му могло б і 
не бути

cтор. 14

«Відомості» вже писали про 
незвичайні лікувальні власти-
вості відпочинку на вуликах — 
своєрідну бджолотерапію, яку 
практикує на своїй пасіці пан 
Микола з села Гриценки, що на 
Хмельниччині. Однак і серед 
волинських пасічників є такі, 
що впроваджують цей нетра-
диційний метод зцілення. Один 
із них мешкає у селі Підгородне 
Любомльського району. Тут його 
знають усі, адже наразі Олек-
сандр Савосюк обіймає посаду 
сільського голови. Бджільни-
цтвом же займається вісімнад-
цять років. А ідея «бджолиної 
бані» з’явилась у нього недавно. 

cтор. 13

Ірина Борисюк: На проекті «Фермер шукає дружину» я максимально справжня

У нещодавньому  інтерв’ю 
Бі-Бі-Сі екс-президент Віктор 
Ющенко висловив думку, що 
справа Тимошенко «не є полі-
тично обумовленою». «Уклавши 
з російським прем’єр-міністром 
Володимиром Путіним у 2009 
році газові угоди, Тимошенко 
зрадила національні інтереси», 
— сказав він.

cтор. 2

Шановні Шановні 
читачі!читачі!

Продовжується Продовжується 

передплата  на передплата  на 

газету «Відомості» газету «Відомості» 
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Цього року на ремонт і ре-
конструкцію луцьких доріг ви-
трачено 38 мільйонів гривень. 
Днями міський голова Микола 
Романюк разом із головою Во-
линської облдержадміністрації 
Борисом Клімчуком оцінював 
результати роботи будівельни-
ків.

cтор. 3

Псоріаз не можна «перерости», але 
контролювати прояви хвороби 
реально

Щорічно 29 жовтня у світі від-
значають день псоріазу, метою якого 
є привернути увагу громадськості 
до цього захворювання і поліпшити 
обізнаність пацієнтів щодо методів 
лікування. За даними міжнародної 
Федерації асоціацій псоріазу, в Укра-

їні на сьогодні є близько 1,5 мільйо-
на хворих на псоріаз, із них чотири 
тисячі — жителі Волинської області. 
За рівнем погіршення якості життя 
цю хворобу можна порівняти з та-
кими важкими недугами, як рак... 

cтор. 12

Теремнівські ставки потребують 
господаря

Квартири під офіси 
використовують 
переважно 
бізнесмени-
початківці

Цього року в 
дороги Луцька 
вклали 38 
мільйонів
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Юристи радять звертатися до суду

Крапельки мира спадали від лиця й одежі Богородиці


