
Сьогодні багато волинян, 
особливо з сільської місцевості, 
при зустрічах із журналістами 
«Відомостей», а також у теле-
фонних розмовах, висловлюють 
обурення реформами лікар-
няних закладів, які нині про-
водяться в області. Перш за все 
людей турбує закриття сільських 
дільничних лікарень і створення 
на їх базі амбулаторій. Що на-
справді відбувається з обласною 
медициною, спробували дізна-
тися «Відомості».

cтор. 5

Вибрати іграшку для малечі 
стає дедалі важче. Хоча асорти-
мент у магазинах тішить роз-
маїттям, але зовсім не якістю та 
безпекою. Пригадайте лише не-
щодавній випадок, коли малюк 
отруївся, лизнувши іграшку. А 
от забавками, які роблять воли-
няни Андрій Бондарук та Ірина 
Сардак, точно не отруїшся, адже 
вони виготовлені з природних 
матеріалів.

cтор. 13

«Спрощенцям» дали 
ще два місяці на 
реєстрацію

Ти маєш знати більше!

cтор. 4

Ціна закордонного паспорта 
завищена майже у три рази

На Волині корів 
здаватимуть 
в оренду

Волинська 
медицина: 
реформувати не 
можна залишити

Комунальні тарифи 
подорожчають на 
30-50%

Сотні тисяч 
заробітчан в Італії на 
межі депортації

cтор. 2

Україна закуплятиме 
газ на світових 
ринках

cтор. 2

Зима загостює в 
Україні до квітня, а 
вже з травня прийде 
літо

cтор. 3

Українці накупили 
валюти на 32 
мільярди

cтор. 3

По групу 
інвалідності — на 
третій поверх без 
ліфта

cтор. 5

Білборди з 
Януковичем 
замальовував 
дідусь?

cтор. 10

На дні волинських озер лежить 
близько 60 мільйонів тонн сапропе-
лю — цінної сировини, яка викорис-
товується як добриво, кормові до-
бавки та застосовується у медицині. 
Зовсім нещодавно з’явилась інфор-
мація, начебто у Старовижівському 
районі підприємство «Українські 
органічні ресурси» розпочне будів-
ництво чотирьох заводів із видобут-
ку та переробки сапропелю...  

cтор. 4

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 2

Нещодавно у місті Луцьку 
за адресою вул. Дубнівська, 22б, 
офіс 31 громадська організа-
ція «Центр громадської освіти» 
відкрила центр інформування 
молоді, громадськості, підпри-
ємців щодо діяльності європей-
ських ринків праці, способів 
захисту прав працівників при 
працевлаштуванні за кордоном, 
оформлення трудових договорів 
тощо. Адже ті низькооплачува-
ні вакансії, які пропонують тут, 
на батьківщині, не задовольня-
ють потреб молодих людей, і не 
тільки молодих. Тому й вирішу-
ють вони кращу долю й вищі 
заробітки шукати за кордоном. 
Одначе при виїзді стикаються з 
купою проблем і часто стають 
ошуканими спритними ділками.

cтор. 10

Кабінет Міністрів передав Дер-
жавній міграційній службі функції 
оформлення і видачі закордонних 
паспортів. Відповідна постанова 
Кабміну від 23 листопада розміщена 
на урядовому порталі. Чи змінила-
ся у зв’язку з цим ціна і процедура 
отримання закордонного паспорта, 
дізнавалися «Відомості».

Як повідомив начальник управ-
ління у справах громадянства, ім-
міграції та реєстрації фізичних осіб 
(УГІРФО) УМВС України у Волин-
ській області Микола Бандура, поки 
що паспорти видають за минулоріч-
ною схемою. Принаймні змін не вар-
то очікувати увесь перший квартал 
цього року. Його колега, начальник 
сектора державної інформацій-
ної системи УГІРФО Галина Юзва 
каже, що, найімовірніше, розцінки 
поміняються, проте в який бік — не-
відомо. 

Сьогодні ж, за її словами, не-
терміновий паспорт, який оформля-
ється протягом місяця, обходиться 
громадянам приблизно у 550 грн. 
Якщо ж хочете, аби виготовили за 10 
робочих днів, доведеться заплатити 
1200 грн. Ми попросили розшифру-
вати, скільки та за що нам необхідно 
платити.

— Є обов’язкові платежі, перед-
бачені законом про державне мито, 
постановою Кабміну про надання 
послуг, є вартість бланка, що вхо-
дить у цю ціну, причому вартість 
звичайного й термінового бланків 
різна, — розповідає Галина Юзва.

cтор. 3

cтор. 7

Мул із озер Старовижівського району 
добуватимуть за 40 млн. доларів

Система контролю 
за міськими 
маршрутками 
поки 
відкладається

cтор. 14

Нещодавно голова ОДА Бо-
рис Клімчук звернув увагу на 
Волинську школу вищої спор-
тивної майстерності. Мовляв, 
об’єкт практично віртуальний, а 
з бюджету на нього ідуть чима-
лі кошти. Як з’ясувалося, школа 
насправді виглядає дивно: три 
кабінети для адмінперсоналу 
та жодного спортзалу, хоча, за 
словами керівництва, її вихован-
цями є 114 спортсменів. Більша 
частина грошей іде на заробітну 
плату.

cтор. 7

Діма Білан: Мені зараз потрібна не дружина, а дівчина-муза

У позаминулому номері «Ві-
домості» підіймали тему вста-
новлення GPS-навігаторів у 
маршрутках. Луцька мерія тоді 
вирішила, що до 1 січня 2012 
року всі маршрутки міста по-
винні мати GPS-систему. Проте 
така затія викликала спротив у 
перевізників і хвилювання се-
ред лучан. Перші категорично 
відмовлялися співпрацювати 
з фірмою «Візор», яка виграла 
конкурс на встановлення GPS-
навігаторів, через завищені ціни, 
лучани ж боялися, щоб після но-
вацій не зросла вартість проїзду.

cтор. 7

У Луцьку стартувала рекон-
струкція однієї з головних буді-
вель центральної частини міста 
— універмагу. Почали з влашту-
вання інженерних мереж, а коли 
буде завершено всі земляні ро-
боти, будівельники перейдуть 
до фасаду та внутрішнього об-
лаштування. 

cтор. 6

Жирна їжа та цукерки підвищують 
рівень ацетону в сечі у дітей

В останні роки лікарі-
інфекціоністи почали все частіше 
діагностувати у дітей ацетонемічні 
синдроми. Волинські медики ка-

жуть, що у 80% діток, які потрапля-
ють на лікарняні ліжка з розладами 
шлунково-кишкового тракту, ви-
являють ацетон у сечі. Це небезпеч-
ний стан, який загрожує життю та 
здоров’ю дитини. Що передує ацето-
немічному кризу, як із ним боротися 
та що варто знати про нього бать-
кам, «Відомості» запитали у завід-
увачки відділення кишкових інфек-
цій Волинської обласної інфекційної 
лікарні Станіслави Сорочинської.

cтор. 12

Волиняни 
відтворюють 
традиційні 
українські іграшки

За 700 євро 
влаштували на 
неіснуючу роботу 
за кордоном

Луцький 
ЦУМ почали 
реконструювати: 
він стане ширшим, 
але не вищим
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За зарплатами 
не залишається 
коштів на розвиток 
спорту

Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Як не стати ошуканим, ви-
їжджаючи на заробітки

Реальна його вартість 185 гривень


