
Або зовсім не усвідомлюва-
ти, що робиш. Це слова чоловіка, 
який сім років тому створив під-
приємство з виробництва дитя-
чих колясок. Про свій нелегкий 
шлях у бізнесі підприємець з 
Горохова Сергій Голдаванський 
розповів «Відомостям». Україна 
у рейтингу сприятливості ді-
лового середовища займає 152 
місце. 

cтор. 5

Минулого тижня за участю 
представників центрів зайнятості, 
навчальних закладів Волині та ро-
ботодавців на базі Нововолинсько-
го вищого професійного училища 
відбулася регіональна міжгалузева 

рада з питань професійно-технічної 
освіти, де обговорили питання по-
питу та пропозиції праці і освітніх 
послуг в торгівлі, громадському хар-
чуванні.

cтор. 7

Один депутат 
обходиться 
у 1,5 мільйона 
на рік

Ти маєш знати більше!Ти маєш знати більше!

cтор. 2

Українську землю готуються 
продати за безцінь

Німеччина 
запрошує на роботу 
іноземців

Сьогодні, щоб 
почати бізнес 
з «нуля», треба 
бути «хворою» 
людиною

Продати квартиру 
чи авто стане 
значно дорожче

Бідні платять 
у 50 разів більше 
податків, ніж 
олігархи

cтор. 3

У Камінь-
Каширському 
училищі пустили за 
вітром 400 тис. грн.

cтор. 3

Податківці стежать 
за витратами 
українців

cтор. 4

Балога каже, що 
МНС об’єднають 
з міліцією

cтор. 4

Уже є проект 
реконструкції 
луцького ЦУМу

cтор. 5

На Волині новий 
прокурор

cтор. 5

БТІ працюватиме 
ще рік

cтор. 5

За останні сім років виробни-
цтво яловичини в Україні скоро-
тилося на 60%. Волинські реалії 
ще більш невтішні: лише протягом 
минулого року м’яса великої рога-
тої худоби стали виробляти на 72% 

менше, кажуть в обласному управ-
лінні економіки. У магазинах по-
більшало яловичини, привезеної з 
Польщі, а волинської телятини годі 
й шукати.  

cтор. 4

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 4

Сьогодні з’явилося багато 
інформації про так звані шопінг-
візи до Польщі. Перші пункти 
прийому заявок на їх отримання 
у листопаді відкрилися в Івано-
Франківську та Львові. Чи мати-
муть таку можливість волиняни 
розповів Генконсул Республіки 
Польща у Луцьку Марек Марті-
нек.

cтор. 2

Верховна Рада України прийня-
ла в першому читанні законопроект 
N9001-д «Про ринок землі». Серед 
основних норм документа — вве-
дення ринку землі не раніше 2013 
року, купувати землю сільгоспприз-
начення зможуть тільки громадяни 

України, обмеження покупця сотнею 
гектарів, створення держоператора 
з контролю угод купівлі-продажу 
та оренди землі, а також створення 
Державного земельного банку. Голо-
ва парламентського комітету з пи-
тань аграрної політики та земельних 

відносин, народний депутат Григорій 
Калетнік після прийняття закону у 
першому читанні зазначив, що згідно 
із ним «одна людина не може купити 
більше 100 га землі, також передба-
чені обмеження щодо оренди землі 
сільгосппризначення.                  cтор. 3

cтор. 2

Яловичина зникає, бо у виробників 
немає зацікавленості

Банки мають чим 
повертати людські 
вклади

cтор. 14

У місті зимою ще навіть не 
пахне. Потайки багато з нас мріє 
про сніг і гори. Хтось хоче цього-
річ вперше стати на лижі, а хтось 
продовжити традиційні вилазки 
в засніжені Карпати. Мрії мрі-
ями, але в Україні вартість ак-
тивного відпочинку кусається. 
«Відомості» вирішили досліди-
ти, скільки гривень доведеться 
витрусити з гаманців любителям 
гірськолижних пригод у цьому 
сезоні.

cтор. 13

Бейонсе могла стати персонажем відеогри

Банки обманюють своїх 
вкладників, кажучи, що не мо-
жуть повернути їм кошти, поки 
не отримають хоча б частково 
розрахунку за кредити від по-
зичальників. Це стверджують 
в Асоціації антиколекторів та 
правозахисників «Ваша надія». 
Нині в Україні нараховується 
176 банків різних форм власнос-
ті, у їхньому розпорядженні 1,3 
трильйона гривень активів. При 
чому з 2008 кризового року вони 
зросли втричі.

cтор. 3

Шановні Шановні 
читачі!читачі!

Продовжується Продовжується 
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У жовтні Всесвітня органі-
зація охорони здоров’я заявила 
про початок епідемії кору в Єв-
ропі. ВООЗ попередила Україну 
про ймовірне зростання захво-
рюваності на кір у 2012 році. У 
зв’язку з напливом туристів на 
чемпіонат Європи з футболу 
може спостерігатися так званий 
реекспорт кору, адже сьогодні в 
ЄС зареєстровано втричі біль-
ше випадків кору, ніж у минулі 
роки.

cтор. 12

Фонд «Новий Луцьк» подасть руку 
допомоги кожному

У другу неділю грудня в Україні, 
починаючи з 2007 року, відзначаєть-
ся День благодійництва. Звісно, до-

брі справи треба робити не раз у рік, 
але саме в цей день усі небайдужі 
люди об’єднують зусилля, спільно 
допомагають тим, кому нема звід-
ки чекати помочі. 10 грудня благо-
дійний фонд Ігоря Палиці «Новий 
Луцьк» відсвяткував своє півріччя. 
«Вік у нас невеликий, але ми опти-
містично налаштовані на майбутнє», 
— зауважила директор фонду Ніна 
Тарасенко, розповідаючи, які про-
грами втілює фонд Ігоря Палиці. 

cтор. 6

Офіціанти також можуть 
отримувати по три тисячі зарплати

Шопінг-візи 
до Польщі 
скоро стануть 
доступними для 
волинян

Ускладнення від 
кору небезпечніші 
за саме 
захворювання
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На відпочинок у 
зимових Карпатах 
доведеться 
добряче 
розщедритись


