
Хліб — усьому голова, тому 
графа витрат на купівлю голов-
ного продукту в сімейному бю-
джеті стоїть першою. Середня 
родина з чотирьох людей з’їдає 
щодня два буханці хліба, та й 
хоча б кілька разів у тиждень у 
домашньому меню — батони, 
плетінки, булочки з начинкою, 
маковики тощо. З нового року 
українців лякають подорожчан-
ням хлібобулочних виробів...

cтор. 4

У лучанки Анастасії Біжук 
незвичайне, солодке, хобі: вона 
виготовляє оригінальні букети 
й композиції з цукерок. Серед 
її найрізноманітніших витворів 
ви знайдете і ті, яким будуть 
раді дорослі, і ті, якими здивує-
те свою малечу. Адже цукерки та 
квіти — мабуть, найпопулярніші 
подарунки з будь-якого приводу. 
А якщо їх поєднати, виходить 
безпрограшний варіант.

cтор. 13

У рейтингу шкіл 
Волині високі місця 
займають сільські 
школи

Ти маєш знати більше!

cтор. 3

Безпритульним сьогодні вижити 
непросто

14 лютого лучани 
можуть оригінально 
зізнатися в коханні

Економічних 
причин для 
подорожчання 
хліба немає

Робочий день 
українців має 
починатися 
з 8-ї ранку

Спиртові 
держзаводи 
працюють на 
чорний ринок

cтор. 2

Працівники 
«Ощадбанку» 
обікрали сховище 
на 5 мільйонів

cтор. 3

На Волині створять 
сервісні центри для 
платників податків

cтор. 4

Технічний 
університет заявив 
свої права на 
Будинок офіцерів

cтор. 4 
Байцим хоче 
відсудити у Луцької 
міськради 14 тисяч 
євро?

cтор. 5

На Маневиччині 
вирубали понад 
півсотні вільх

cтор. 6

Нещодавно в Луцьку розгорнув-
ся скандал навколо кафе «Буратіно», 
що на вулиці Винниченка, 4. Заклад 
уже кілька років не працював, та у 
2011-му там почалась активна ре-

конструкція, що включила в себе ще 
й масштабну кількаповерхову добу-
дову. Така ситуація не сподобалася 
мешканцям житлового будинку...

cтор. 3

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 2

Рак продовжує лишатись од-
нією з провідних причин смерті 
у всьому світі. За прогнозами 
ВООЗ, без належних втручань 
за період із 2005 по 2015 рік від 
цієї хвороби помре 84 мільйо-
ни осіб. Недуга підкошує людей 
незалежно від статі та віку. Он-
копатології розвиваються при-
ховано, здебільшого без болю чи 
інших ознак.

cтор. 12

Нещодавно Луцька міська рада 
надала в оренду обласному благо-
дійному фонду «Преображення» 
приміщення для створення там 
притулку для бездомних людей. 
Розміщуватиметься він на вулиці 
Корольова, 3 (район Вересневого). 
Як швидко його відкриють і яку 

допомогу там надаватимуть, дізна-
валися «Відомості». Як розповів 
нам директор центру обліку бездо-
мних громадян благодійного фонду 
«Преображення» Віктор Гаврилюк, 
на Західній Україні поки що такий 
притулок є лише у Львові. У Луцьку 
планують зробити щось схоже, од-

нак приміщення, яке виділили, по-
требує капітального ремонту і вкла-
дення немалих коштів. 

— Наші волонтери уже там роз-
почали роботи, — каже Віктор Ми-
колайович. — Міська влада має на-
мір виділити 40 тисяч гривень...

cтор. 5

Конфлікт навколо «Буратіно» 
триває

Покупців 
дорогих автівок 
«заганяють» на 
чорний ринок

cтор. 14

Ревізори обласного управ-
ління Державної фінансової 
інспекції офіційно підтверди-
ли порушення на ДП «Луцький 
спиртогорілчаний комбінат» 
майже на 153 мільйони гривень. 
Про це інформує прес-служба 
Держфінінспекції України.

cтор. 5

Валерія: Вважаю себе вічним студентом, люблю вчитися новому

Автосалони зобов’язали зві-
тувати Мінфіну про клієнтів, які 
купили автомобіль від 150000 
гривень. Покупці автомобілів 
за ціною від 150 тисяч гривень 
(наприклад, «Тойота Королла» 
або «Хюндай Туксон», і, звичай-
но, круті «Бентлі», «Феррарі» і 
т. д.) потрапили під контроль 
органів, що ведуть боротьбу з 
відмиванням «брудних» грошей, 
а це Держслужба фінансового 
моніторингу при Мінфіні, пише 
«Сегодня». 

cтор. 2

У Львівській міській раді 
триває «дипломний скандал». 
30 січня 2012 року були опри-
люднені результати перевірки, 
згідно з якими у мерії Львова ви-
явили сім «липових» дипломів. 
Серед чиновників називалося й 
прізвище секретаря Львівської 
міської ради Василя Павлюка, 
повідомляє інтернет-видання 
zaxid.net.

cтор. 4

Лучани ще довго ходитимуть 
«у туалет» по кущах 

Кажуть, що за станом громад-
ських туалетів можна визначити 
культурний рівень громадян країни. 
Нам ще далеко до місць громадсько-
го користування з музикою та піді-
грівом, як це заведено у розвинених 
країнах. Сьогодні ми готові терпіти 
неприємні запахи, брудні кабінки 
у сортирах. Тільки ж от халепа: де 
б знайти вбиральню, коли додому 
ще далеко, а в туалет хочеться вже. 
Ситуацію в Луцьку вивчали «Відо-
мості».

cтор. 7

Мені краще не 
бачити, як їдять 
цукерки

Кількість 
онкозахворювань 
кишечнику 
стрімко зростає 

Львівський 
чиновник 
робить кар’єру 
з підробленим 
дипломом 
луцького вузу

№ 6 (594) 9 - 15 лютого 2012 року

Ревізори  
оштрафували 
спиртогорілчаний 
на 153 млн. грн.

Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Жителі Дубища п’ють «золоту» воду
Після публікації у минулому но-

мері статті про високі тарифи на воду 
в місті Рожище до редакції «Відо-
мостей» надійшов лист від мешкан-
ця селища Дубище Рожищенського 
району. Чоловік поскаржився, що 

тарифи, за якими дубищани спла-
чують за воду, переплюнули навіть 
рожищенські: кубічний метр води 
для двотисячного населеного пунк-
ту вартує дев’ять гривень.

cтор. 10

cтор. 13


