
Як повідомили «Відомос-
тям» в обласному управлінні 
Державної фінансової інспекції 
(колишнє КРУ), торік відомство 
перевірило роботу Волинського 
обласного управління лісового 
та мисливського господарства. 
Виявлено, що за період 2009-2010 
років і дев’ять місяців 2011-го 
без проведення тендерних заку-
півель 16 держлісгоспів області 
закупили пального та основних 
засобів на загальну суму 66,2 
млн. грн. 

cтор. 3

У неділю народна аматорська 
театр-студія «Гармидер» Луцько-
го районного будинку культури 
представила глядачам свій но-
вий експеримент — постановку 
в жанрі «вербатім» — докумен-
тальну виставу «Ау!!! сказане 
мільйонам» на основі записів із 
інтернет-щоденників, форумів. 
Виставу дивилася і журналіст 
«Відомостей»...

cтор. 13

Колесніков хоче 
звільнити 90% 
податківців

Ти маєш знати більше!

cтор. 2

Чиновницькі ігри спричинили 
масову загибель риби

Більшість українців 
почуваються в 
небезпеці

Держлісгоспи 
Волині «освоїли» 
66 мільйонів без 
тендерів

Збитки від 
проведення Євро-
2012 можуть 
сягнути $8 млрд. 

Маєтки владців 
обійдуться бюджету 
у 50 млн. грн.

cтор. 3

В Україні може 
з’явитися «земельна 
міліція»

cтор. 4

Протягом року 
можуть закрити всі 
аптечні кіоски

cтор. 4

Прокурор 
розкритикував 
роботу Ягодинської 
митниці

cтор. 5

Біля Світязя 
побудують 
оздоровчий центр 
для дітей-сиріт

cтор. 5

Для пенсіонерів 
відкриють 
університет 

cтор. 7

Ще восени минулого року об-
ласна влада вкотре заговорила про 
сільський зелений туризм на Воли-
ні. Тоді обіцяли серйозно взятися за 
цей напрям. Ішлося про створення 

програми з підтримки зеленого ту-
ризму на 2012 рік і виділення в її 
межах близько мільйона гривень. 

cтор. 6

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 3

Більшість курців тією чи 
іншою мірою інформовані про 
шкоду куріння, проте своєї 
шкідливої звички не позбавля-
ються. І часто саме вони стають 
пацієнтами онкодиспансерів. 
Чим небезпечна ця звичка, «Ві-
домості» дізнавались у лікарів-
хірургів Волинського обласного 
онкодиспансеру Андрія Кулая, 
Віталія Супрунця та Володи-
мира Костюка. Як розповіли 
медики, першими в контакт із 
тютюновим димом вступають 
рот і носоглотка. Мікроскопічні 
тріщинки зубної емалі сприяють 
відкладенню в них тютюнового 
дьогтю, внаслідок чого поверх-
ня зубів набуває жовтуватого 
кольору, а зуби починають ви-
давати специфічний тютюновий 
запах. Звичка викурювати одну 
пачку в день може коштувати 
вам втрати як мінімум двох зу-
бів кожні 10 років.

cтор. 12

У Горохівському районі, крім по-
сягань місцевої влади на орендовані 
землі сільгосппризначення, визрів 
новий скандал, у якому теж задіяні 
горохівські чини. Цього разу — на-
вколо оренди ставків у селі Старо-
став. Горохівчанин Олег Поліщук 
добрий десяток років воює з контр-
олюючими службами як району, так 
і області, доводячи їм своє закон-
не право оренди ставка. За цей час 
він уже встиг укласти три договори 
оренди, кожного разу по-новому 
оформляючи усі необхідні доку-
менти. До всього ж із 50 гектарів 
водойми у його розпорядженні за-
лишилося трохи більше дев’яти. А 
все завдяки гарним старанням кон-
курента Сергія Балабуха, який уже 
на сьогодні лише в цій частині Горо-
хівщини має в оренді 93 га водойм. 
Вочевидь, для повного щастя йому 
бракує цих дев’яти гектарів водно-
го плеса. Дивно себе у цій ситуації 
поводять контролюючі служби: еко-
логи, рибінспектори та земельники, 
які при найменшій нагоді ставлять 
палки в колеса орендарю Поліщуку.

Почалася ця історія ще у 1997 
році. Тоді молодий Олег разом із 
кількома товаришами взяли мальов-
ничий ставок в оренду. Підписали з 
Холонівською сільською радою до-
говір, який датується 27.02.97 р., за 
яким водойма площею 50 га нада-
ється в оренду терміном на 30 років.  

cтор. 4-5

На розвиток туризму хочуть 
виділити 800 тисяч гривень

Білоруси створили 
українцям 
«червоний» 
коридор

cтор. 14

Державна фінінспекція ви-
явила масштабні порушення на 
ДП «Луцький спиртогорілчаний 
комбінат». Про це повідомляє 
прес-служба відомства, йдеться 
на Урядовому порталі. Як по-
відомив голова Держфінінспек-
ції Петро Андрєєв, у 2008-2009 
роках без дозволу Мінагропо-
літики це підприємство уклало 
договори на закупівлю паливно-
мастильних матеріалів у обсягах, 
які у 110 разів перевищили його 
річну потребу. 

cтор. 3

Медведєв нагородив Повалій орденом

Про незрозумілу ситуацію 
«Відомостям» розповіли читачі, 
яким через різні життєві обста-
вини доводиться часто виїж-
джати у сусідню Білорусь. «Уже 
кілька місяців ситуація з пере-
тином кордону просто нестерп-
на, — поділилася враженнями 
мешканка одного з прикордон-
них сіл Ратнівського району. 
— У чоловіка в Білорусі живуть 
батьки. Ми їздимо допомагати 
їм по господарству. Їхати нібито 
і недалеко — 50 кілометрів. Влас-
ним автомобілем ми раніше за 
годину доїжджали. Тепер може-
мо й усі п’ять їхати. Авто щоразу 
ретельно оглядають». 

cтор. 3

Цікавий документ з’явився 
на сайті Волинської облдер-
жадміністрації, а саме — роз-
порядження голови Бориса 
Клімчука від 23 січня «Про ре-
зультати контрольних заходів, 
проведених у сфері державних 
закупівель упродовж 2011 року». 
У ньому зібрано всі факти пору-
шень, які допустили чиновники.

cтор. 7

На митниці за п’янку в новорічну 
ніч звільнили 30 працівників 

На Львівській митниці звільнили 
близько 30 працівників усіх чотирьох 
прикордонних митних постів, які пе-
ребували у нетверезому стані на ро-
боті у ніч із 31 грудня на 1 січня 2012 
року. Про це на брифінгу в Львові 
повідомив голова Державної митної 
служби України Ігор Калєтнік.

«У новорічну ніч цього року 
більша частина працівників перебу-
вала у нетверезому стані», — цитує 
Калєтніка ЗІК.

cтор. 6

«Гармидер» 
здивував глядачів 
віртуальною 
реальністю 

85% випадків раку 
легень пов’язують 
із курінням 

Як чиновники на 
тендерах бюджетні 
гроші тринькають 
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У Луцького 
спиртогорілчаного 
можуть забрати 
майно за борги

Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Горохівські владці вкотре не можуть навести лад із орендою

Пам’ять учителя-героя в Муравищах 
вшанували спортивним святом

Подвиг учителя фізкультури 
Маркіяна Бурака, який 14 років 
тому ціною власного життя вряту-
вав на водоймі трьох учнів, не забу-

тий: традиційно в муравищенській 
школі проводять пам’ятний тенісно-
шашковий турнір.

cтор. 10

cтор. 2


