
Днями відразу в двох лікар-
нях — Луцькій міській і Волин-
ській обласній — після рекон-
струкції відкрили кардіологічне 
відділення та Кардіохірургічний 
центр.

cтор. 10

Материнство — найбільша ра-
дість для жінки і водночас велика 
відповідальність. При сучасному 
ритмі життя дівчата намагаються 
встигнути все: і здобути освіту, і бу-
дувати кар’єру, і створювати сім’ю та 
народжувати дітей. У цьому колово-

роті справ іноді доводиться чимось 
жертвувати, й нерідко мами відмов-
ляються від годування малюків груд-
дю. Та медики наголошують, що саме 
грудне молоко сприяє якнайкращому 
зростанню та формуванню дитини.

cтор. 12

Долар може 
подорожчати 
до 12 гривень

Ти маєш знати більше!Ти маєш знати більше!

cтор. 3

На середню зарплату 
сім’ю можна одягнути 
хіба на секонд-хенді

Скраплений 
газ у балонах 
подешевшав

На Волині хворих 
із серцевими 
недугами 
лікуватимуть 
у кращих умовах

Польща потребує 
випускників 
Луцького училища 
будівництва й 
архітектури 

Лікарняні 
українцям будуть 
оплачувати тільки 
п’ять днів

Придністров’я хоче 
приєднатись до 
України

cтор. 2

Підроблений 
диплом про вищу 
освіту можна купити 
за $800

cтор. 3

Преміум-бензин 
буде коштувати 
12 гривень

cтор. 3

Фермери 
продаватимуть у 
Луцьку свіже молоко

cтор. 4

Через контрабанду 
в УБОЗі полетіли 
голови

cтор. 5

Для Ковельського 
госпітального 
округу куплять 
11 «швидких»

cтор. 4

50% каналізаційних 
систем Волині 
зношені

cтор. 5

Експерти 
забракували кільку 
та нерафіновану 
олію

cтор. 6

Майновий комплекс 
на Єршова знову 
продаватимуть 
із молотка

cтор. 7

Семеро з десяти 
працюючих 
пенсіонерів 
недоотримують 
щомісяця близько 
600 гривень

cтор. 6

З пожежею на пункті 
пропуску «Ягодин» 
не впораються

cтор. 7

Пацієнт продавав 
таблетки, які 
йому видавали у 
наркодиспансері

cтор. 7

Даішники кажуть, 
що пішоходи 
на дорозі надто 
безпечні

cтор. 10

У минулому номері «Відомості» 
розповідали про резонансну справу 
навколо відбирання земель горохів-
ською владою в одного з найкрупні-
ших господарств області — ПОСП 
імені Шевченка. Коли ж редакція по-
чала «копати» глибше, з’ясувалися 
нові обставини справи. 

cтор. 4-5

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Передплатний індекс - 21769

cтор. 3

Державне підприємство 
«Луцький ремонтний завод «Мо-
тор» спеціалізується на ремонті 
авіаційних турбореактивних 
двигунів для військових літаків. 
Оскільки такими користуються 
у багатьох країнах, 80-95% за-
мовлень іде з-за кордону. Від на-
шого Міністерства оборони ми-
нулого року вдалося збільшити 
частку замовлень до 20%. 

cтор. 6

Більшість мешканців нашого 
регіону вказують на погіршення 
матеріального становища. Про це 
свідчать результати опитування, 
яке у жовтні провело «Українське 
демократичне коло». Кожній деся-
тій українській родині не вистачає 
грошей навіть на їжу. А понад 40% 
сімей хоч і можуть прогодуватись, 
але не мають достатньо коштів, аби 

придбати одяг чи взуття. Й справді, 
з нинішніми зарплатами одягнути 
сім’ю — справа не з легких, а осо-
бливо, коли потрібно «утеплятися» 
на зиму. «Відомості» спробували 
підрахувати, скільки коштів піде на 
зимове вбрання для молодої сім’ї 
з трьох осіб: чоловіка, дружини та 
10-річної дівчинки.

cтор. 3

cтор. 4

Землеміри «загубили» майже сто    
гектарів землі на Горохівщині

Олег Кіндер каже, 
що справу 
щодо підпалу 
його будинку 
ніхто не розслідує

cтор. 14

Флагманом професійно-
технічної освіти у галузі будів-
ництва на Волині є Луцьке вище 
професійне училище будівни-
цтва та архітектури. Уже кілька 
років на його базі діють регі-
ональні навчально-практичні 
центри компаній «Хенкель Ба-
утехнік (Україна)» та «Кнауф 
Маркетинг-Україна». Яке зна-
чення для підготовки спеціа-
лістів має така співпраця, «Ві-
домостям» розповів директор 
навчального закладу Ростислав 
Собуцький.

cтор. 10

«ВІА Гра» стала дуетом

На сесії обласної ради, яка 
відбулася 4 листопада, міський 
голова Ковеля Олег Кіндер упер-
ше публічно розповів про деталі 
пожежі у його новому будинку. 
За його словами, попри ту ін-
формацію, яка шириться регіо-
ном і Україною, йому офіційних 
висновків щодо пожежі не над-
ходило...

cтор. 7

Шановні Шановні 
читачі!читачі!

Продовжується Продовжується 

передплата  на передплата  на 

газету «Відомості» газету «Відомості» 

Передплатний індекс  Передплатний індекс  

2176921769

Вже дев’ятнадцять років на 
берегах Хрінницького водосхо-
вища працює Волинська архе-
ологічна експедиція Інституту 
археології Національної академії 
наук України. І кожного року ди-
вують сенсаційні знахідки, що 
відкривають нові сторінки істо-
рії не лише Волині та України, а 
й усієї Європи. Про розкопки та 
знахідки у Хрінниках розповідає 
професор, доктор історичних 
наук, заступник директора Ін-
ституту археології НАН України 
Денис Козак.

cтор. 13

У Луцьку відкрили центр, який 
допоможе влаштуватися на роботу 
за кордоном 

У зв’язку з тим, що на ринку пра-
ці сьогодні в основному залишилися 
вакансії з низьким рівнем заробітної 
плати, молодь усе більше виявляє 
бажання виїхати за кордон. Одначе 
найбільшою перешкодою на цьому 

шляху, як з’ясували представники 
обласної громадської організації 
«Центр громадської освіти», є від-
сутність інформації про пропозиції 
зарубіжних ринків праці.  

cтор. 7

Грудне молоко сприяє формуванню 
імунітету малюка

На заводі «Мотор» 
борються з 
конкурентами 
якістю та 
невисокими 
цінами

У Хрінниках 
археологи 
розгадують історію 
всієї Європи
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