
Про закупівлю продуктів 
харчування до бюджетних за-
кладів ішлося днями на обласній 
селекторній нараді. Чиновники 
вкотре наголосили, що головне 
завдання — шукати спосіб зде-
шевлення і економно викорис-
товувати кошти при закупівлі 
продуктів харчування бюджет-
ними установами, уникаючи при 
цьому посередників. Однак ре-
зультати перевірок свідчать про 
інше.

cтор. 3

Випускники навчальних закла-
дів є однією з найбільш вразливих 
категорій на ринку праці. Адже че-
рез брак досвіду, пропоновану низь-
ку заробітну плату їм часто про-
блематично влаштуватися на перше 

робоче місце. Методи та підходи до 
вирішення цього питання обгово-
рили учасники засідання обласного 
координаційного комітету сприян-
ня зайнятості населення. 

cтор. 6

«Газпром» визнав, 
що Україна платить 
за газ більше, ніж 
Європа

Ти маєш знати більше!Ти маєш знати більше!

cтор. 2

Сім’я загиблої у ДТП 
жінки звинувачує 
міліцію у бездіяльності

Рада ввела податок 
на засклені балкони 
і лоджії

Бюджетні заклади 
продовжують 
закуповувати 
продукти за 
завищеними 
цінами

На Волині 
розповсюджуються 
екзотичні хвороби

Азаров пообіцяв 
ліквідаторам пенсію 
розміром 4 тисячі 

cтор. 2

Банкіри почали 
відлік «останніх 
днів» євро 

cтор. 3

Новорічних квитків 
у Карпати вже немає

cтор. 3

У Нововолинській 
спецшколі може 
залишитись лише 
30 діток із вадами 
розвитку

cтор. 4

Селяни мають право 
вимагати плату за 
оренду паїв грішми

cтор. 4

Українське м’ясо 
не відповідає 
державним 
стандартам

cтор. 4

«Автоцивілка» 
може суттєво 
подорожчати

cтор. 5

Санстанцій у 
районах не буде

cтор. 5

На Волині 
перевірятимуть 
молочні компанії

cтор. 6

Циганам 
будуватимуть 
помешкання

cтор. 6

Водоканал не 
може перекривати 
каналізацію за 
несплату

cтор. 6

Іноземцям у США 
платять мало, але 
вистачає і на одяг, і 
на розваги

cтор. 6

47 волинян 
відмовилися від 
амністії

cтор. 7

Лісництва 
продаватимуть 
ялинки від 35 
гривень

cтор. 7

Їздити на автомобілі зі звичай-
ними номерними знаками, вияв-
ляється, не модно. Вулиці столиці 
переповнені автівками з індивіду-
альними номерами. Воно й не дивно, 
бо багатіїв, бізнесменів і представ-
ників шоу-бізнесу там хоч греблю 
гати. Чого не скажеш про провінцій-

не місто. Проте вирізнятися на до-
розі, а якщо добре пощастить, то й 
уникнути прискіпливого ставлення 
даішників, хоче чи не кожен водій. 

Як замовити собі індивідуаль-
ний номерний знак, вивчали «Відо-
мості».

cтор. 7

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 7

За даними Всесвітньої орга-
нізації охорони здоров’я, щоріч-
но більше п’яти мільйонів лю-
дей помирають через хвороби, 
викликані вживанням тютюну. 
Найбільший удар на себе при-
ймають органи дихання — ле-
гені, бронхи. Ні загрозливі по-
передження на пачках сигарет, 
ні їх постійне здорожчання не 
зупиняють курців. 

cтор. 12

12 жовтня на вулиці Газіна у Рат-
ному було збито медсестру місцевої 
лікарні Людмилу Сашко. В результа-
ті отриманих травм жінка померла. 
Вбивцю досі не знайшли. Родина 
загиблої обурена цим фактом і зви-
нувачує працівників міліції в за-
тягуванні слідства. Місцеві жителі 
підтримують сім’ю, оскільки у се-

лищі переконані: до ДТП причетне 
авто тутешнього високопосадовця. 
13 листопада у Ратному відбулась 
акція громадської непокори — люди 
провели мітинг і частково зупинили 
рух на трасі Брест — Чернівці. Чи є 
причини у родини звинувачувати 
міліцію — з’ясовували «Відомості». 

cтор. 5

cтор. 4

Іменний номер на авто потягне 
на 2,5 тисячі гривень

Закон про вибори 
прийнято. 
Прохідний бар’єр 
підвищено до 5%

cтор. 14

У Луцьку суспільного резо-
нансу набула справа стосовно 
приміщення на Відродження, 
22а: ситуація нагадує справжній 
детектив із залученням праців-
ників охоронної фірми й органів 
влади. «Рейдерство», — кажуть 
одні. «Відновлення прав закон-
них власників», — аргументу-
ють інші. Що ж відбувається 
насправді? Адже це питання «бо-
лить» багатьом.

cтор. 4

Джамала: Слава, успіх, популярність — усе втрачає сенс, коли ти брешеш самій собі

У четвер, 17 листопада, Вер-
ховна Рада ухвалила в цілому 
закон про вибори. «За» проголо-
сувало 366 голосів. БЮТ дав 62 
голоси, НУНС — 36. Проти — 6, 
утрималося — 5.

Відповідно до проекту, вибо-
ри депутатів здійснюватимуть-
ся за змішаною (пропорційно-
мажоритарною) системою.

cтор. 2

Шановні Шановні 
читачі!читачі!

Продовжується Продовжується 

передплата  на передплата  на 

газету «Відомості» газету «Відомості» 

Передплатний індекс  Передплатний індекс  

2176921769

«Хапайте і читайте» — під 
такою назвою нещодавно ви-
йшла друком нова книга ви-
браних сатиричних творів відо-
мого журналіста, письменника і 
краєзнавця Феодосія Мандзюка 
(псевдонім — Кость Волиняка). 
У збірці — віршовані фейлетони, 
сатиричні поеми, дотепні моно-
логи, гуморески, усмішки та ще 
багато чого для хорошого на-
строю. 

cтор. 13

Псевдопрофесор Андрій 
Слюсарчук двадцять років ставив 
експерименти на людях

14 листопада у Києві правоохо-
ронці затримали професора кафе-
дри «Інформаційні системи та ме-
режі» НУ «Львівська політехніка» 
Андрія Слюсарчука, відомого своєю 
здатністю запам’ятовувати великі 
обсяги інформації. Псевдолiкар був 
затриманий у Києвi. 

cтор. 10

Більшість вакансій на ринку праці 
не відповідає очікуванням молоді 

У 95% курців 
фіксують хронічне 
отруєння 
нікотином

Феодосій 
Мандзюк: Ніколи 
не ставив за мету 
бути знаменитим
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Чи виселять із 
приміщення 
студію танців 
«Естет»?


