
У міжнародному автомобіль-
ному пункті пропуску Ягодин-
Дорогуськ пройшли навчання зі 
спільного контролю кордону на 
час проведення Євро-2012. Якщо 
сьогодні доводиться робити дві 
зупинки з української сторони 
для перевірки документів і ба-
гажу і дві зупинки на польській 
стороні, то на час чемпіонату 
подорожуючі зупинятимуться 
тільки один раз у Дорогуську.   

cтор. 3

Для кожної людини підібрати 
роботу — це щастя, а для людини з 
певною вадою — ще більше щастя, 
бо вона не сидить цілоденно вдо-
ма і розуміє, що комусь потрібна. У 

Волинській області свої зусилля для 
працевлаштування неповносправ-
них об’єднали служба зайнятості й 
«Генерація успішної дії».  

cтор. 6

Знімати скло із 
лоджій і балконів 
не варто

Ти маєш знати більше!Ти маєш знати більше!

cтор. 4

Держава не позбавлятиме населення 
соціальної допомоги  

Волинь третя серед 
регіонів 
за кількістю 
дорогих авто 

Польські й 
українські стражі 
кордону провели 
показові навчання 
зі спільного 
контролю

Волиняни хворіють 
респіраторними 
інфекціями, але 
грипу поки нема

Експеримент із 
надання пільг у 
грошах продовжено

cтор. 3

Чиновниці виписали 
собі премію 
і загриміли в 
каталажку

cтор. 3

Податкова 
продовжить 
мораторій на 
перевірки малого 
бізнесу

cтор. 4

З 2012 року 
реєструвати 
нерухомість будуть 
по-новому

cтор. 4

Кожен 4-й гектар 
чорнозему України є 
власністю іноземців

cтор. 5

Найчастіше 
підробляють 
банкноти в 200 
гривень

cтор. 5

Суперечка, яка зав’язалася між 
депутатами Гіркополонківської 
сільської ради та громадою, наре-
шті досягла свого апогею. Трохи 
більше гектара пасовища та ставок 
дістанеться селянам. Як уже повідо-
млялося, на початку літа на цю те-
риторію претендувала одна заявни-

ця — місцева жителька пенсіонерка 
Галина Щегельська. Вона першою 
звернулася до сільради з проханням 
виділити їй в оренду пасовище. Про 
ставок тоді не йшлося. Хоча у селі 
подейкували, що пані Щегельська — 
особа підставна...

cтор. 7

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 6

Подарунок від благодійно-
го фонду Ігоря Палиці «Новий 
Луцьк» допоможе учням Луцької 
ЗОШ-інтернат-правничий ліцей 
із посиленою фізичною підго-
товкою зберегти найважливіше 
— здоров’я. На початку листо-
пада вуличні тренажери встано-
вили у гімназії №18, а наприінці 
місяця — у школі-інтернаті.   

cтор. 4

З 1 грудня уряд по всіх областях 
розпочне експеримент «Непрямі ме-
тоди оцінки доходів громадян». У 
ньому візьмуть участь громадяни, 

які претендують на соціальну допо-
могу. Сьогодні почали лунати думки 
про те, що соціальної підтримки бу-
дуть позбавлені матері-одиначки, які 

«мають кондиціонер, сучасний вело-
сипед, скутер, посудомийну машину, 
хто робить ремонт з використанням 
дорогих будматеріалів».             cтор. 5

cтор. 3

Селяни Гіркої Полонки повернули 
пасовище та ставок громаді

У Донецьку 
пенсіонери 
намагалися 
взяти штурмом 
адміністрацію

cтор. 14

Очі — не тільки дзеркало 
душі, а чи не найважливіший ре-
цептор, через який ми сприйма-
ємо світ. Тож коли відбувають-
ся якісь порушення, це відразу 
помітно. Особливо поширений 
синдром сухих очей. Це серйоз-
ний стан, що може викликати 
ураження рогівки та слизової. 
Синдром сухого ока діагносту-
ється в одного з п’яти пацієнтів, 
які звертаються до окуліста. 

cтор. 12

Олег Скрипка: Після 2004 року українці чомусь перестали любити своє

Близько сотні пенсіонерів у 
Донецьку в понеділок вибили 
двері будинку Донецької облад-
міністрації. Як повідомив сайт 
«В городе. Донецк», близько со-
тні осіб пенсійного віку, які на-
зивають себе членами спілки 
ошуканих вкладників, оточили 
Донецьку облдержадміністра-
цію...

cтор. 2

Шановні Шановні 
читачі!читачі!

Продовжується Продовжується 

передплата  на передплата  на 

газету «Відомості» газету «Відомості» 

Передплатний індекс  Передплатний індекс  

2176921769

Нещодавно відбувався фінал 
акції «Art Now Session», у рамках 
якої молодь зі всієї України пред-
ставляла свої творчі доробки 
на тему «Ми бачили майбутнє». 
Експонувалися роботи в Луцьку 
в Галереї мистецтв. Під час ви-
ставки вдалося познайомитись 
із місцевою художницею Марга-
ритою Паламарчук, яка стала пе-
реможницею у номінації «Новий 
погляд». І справді, її роботи — це 
щось нове...

cтор. 13

Свіже молоко лучани купуватимуть 
на вулиці з автомобілів

Два місяці тому волинські чи-
новники заявляли про те, що лучани 
питимуть молоко з автоматів. Тепер 
про цю затію начебто забули, а в чи-
новницьких кабінетах визріла нова. 
Свіже молоко продаватимуть на ву-
лицях обласного центру. Везтимуть 
його з наближених районів, напри-
клад, із Рожищенського, Луцького....

cтор. 10

Знайти роботу для людини з 
обмеженими можливостями — 
велике щастя

Луцькій школі-
інтернату 
благодійники 
подарували 
спортивний 
майданчик

Луцька художниця 
любить працювати 
з битим склом
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Синдром сухих 
очей спричиняють 
кондиціонери 
і зловживання 
кавою

Виявлятимуть лише тих, хто отримує її незаконно


