
Нещодавно глава уряду Ми-
кола Азаров зазначив, що контр-
оль за якістю продукції необхід-
но відновити. Адже перевірки, 
які провели на його замовлення 
в Києві, шокували Прем’єра. 20 
зразків продовольчих товарів, 
які відібрали у місцевих супер-
маркетах для аналізу, не відпові-
дали стандартам якості. Напри-
клад, у вареній ковбасі знайшли 
сою, якої там не повинно бути.

cтор. 7

У Луцьку 
не вистачає 
обладнання для 
діагностики раку 

Ти маєш знати більше!

cтор. 7

Волинську рибу на ринки 
Луцька не пускають?

Податкова 
перевірить, звідки 
люди беруть гроші 
на квартири

За неякісний товар 
тепер доведеться 
відповідати 
виробнику

Для багатьох 
українців візи 
до ЄС стануть 
безкоштовними

Переговори 
про асоціацію 
завершено, 
ратифікації угоди з 
ЄС поки що немає

cтор. 2

З України незаконно 
вивели 95,8 
мільярда доларів

cтор. 2

Шацькі озера знову 
під загрозою через 
білорусів

cтор. 3

Готелі на десять 
років звільнять від 
податків

cтор. 3

Увесь капітал 
України знаходиться 
в руках 50 сімей

cтор. 4

Любешів тепер 
захищений від 
«великої води»

cтор. 4

В Україні знизилося 
виробництво 
основних 
алкогольних напоїв

cтор. 5

Волинські депутати 
продовжують 
нахабніти

cтор. 6

Дорогу Рівне — 
Луцьк ремонтувати 
не будуть

cтор. 6

Дві лікарні 
Ратнівщини більше 
не прийматимуть 
хворих

cтор. 7

Штрафи за 
самовільний вилов 
риби виросли в рази

cтор. 10

Взимку треба більше 
рухатись і спати, 
щоб не знижувався 
імунітет

cтор. 12

У третьому 
чвертьфіналі ліги 
КВН «Волинь» 
переміг «ЧистоГон»

cтор. 13

Нещодавно телепрограма «Знак 
якості» проводила дослідження: 
наскільки безпечними є новорічні 
костюми, що продаються у мага-
зинах. До рук експертів потрапило 
кілька зразків костюмів Діда Моро-
за китайських фірм «Піонер» вартіс-

тю 125 гривень і «Б’юті лайн» за 200 
гривень, а також вбрання англій-
ського виробництва — за 250 гри-
вень. Вироби досліджували на наяв-
ність небезпечної та канцерогенної 
речовини — формальдегіду.

cтор. 10

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 2

Вісім років поспіль праців-
ники підгайцівського теплич-
ного комбінату вимагають гро-
шей за продані паї. У далекому 
2003-му, коли підприємство ще 
досить успішно працювало та 
забезпечувало овочами на лише 
Волинь, а й сусідні області, воно 
приглянулося горе-інвесторам 
з-під Києва. Тодішній директор 
комбінату Леонід Осадчий при-
став на доволі ризиковані умови 
інвесторів. 

cтор. 5

Волинь однією з перших в Украї-
ні наприкінці 90-х років віддала свої 
водойми в оренду для вирощування 
риби. В результаті на ринках області 
волинську рибу знайти вкрай важ-
ко. Чому? На це питання відповідь 
шукали «Відомості». Для початку 
трішки історії. Волинь завжди була 

озерним краєм, а отже, славилася 
своєю рибою. За часів Радянського 
Союзу на теренах області працювали 
великі рибгоспи. Проте з розпадом 
держави в 1990-х роках вони поча-
ли занепадати: стави замулювалися, 
прибережна зона заростала. 

cтор. 6

cтор. 3

Китайських новорічних костюмів 
для дітей батьки не хочуть

Які пенсії 
отримають 
волинські 
чорнобильці 

cтор. 14

Багатий волинський край на 
таланти. Ця фраза спадає на дум-
ку, коли розглядаєш фотороботи 
надзвичайно скромного, проте 
щедро обдарованого молодого 
митця Олександра Баканова. 7 
грудня у Рожищі з допомогою 
районної бібліотеки для дітей, 
яка виступила організатором, 
пройшла дебютна виставка його 
фоторобіт «Мозаїка почуттів».

cтор. 13

Святослав Вакарчук: Ми не весільні музиканти, ніколи ними не були і не будемо

В останні місяці країною про-
котилася хвиля протестів чорно-
бильців у різних містах. Десятки 
з цих людей оголосили голоду-
вання. Причина — невиконан-
ня державою своїх зобов’язань 
щодо пенсійного забезпечення. 
Більше того, Пенсійний фонд 
не виплачував гроші навіть за 
рішеннями судів. Спочатку у 
владних київських кабінетах го-
ворили про те, що виконувати 
«чорнобильське» законодавство 
не будуть, «бо грошей немає». В 
результаті ж масових протестів 
Кабмін прийняв постанову від 
23 листопада 2011 року №1210...

cтор. 4

Шановні Шановні 
читачі!читачі!

Продовжується Продовжується 

передплата  на передплата  на 

газету «Відомості» газету «Відомості» 

Передплатний індекс  Передплатний індекс  

2176921769

Овочі з 
підгайцівського 
тепличного 
комбінату можуть 
знову з’явитися на 
прилавках

№ 52 (587) 22 -  28 грудня 2011 року

Фотогенічність — 
лише міф, 
всі виходять на 
знімках гарно

Банк здійснює міжнародні перекази БЛІЦ, ЛІДЕР, WESTERN UNION, SWIFT – економно, швидко, надійно

Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 3 грн.
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