
У 2009 році уряд затвердив 
державну цільову програму зі 
створення оптових сільськогос-
подарських ринків. Очікувало-
ся, що поблизу кожного облас-
ного центру побудують оптовий 
ринок — загалом 25. Оптовий 
ринок с/г продукції покликаний 
скоротити шлях від виробника 
до споживача, витісняючи посе-
редників, які штучно завищують 
ціни на продовольство. Та через 
рік Кабмін призупинив виконан-
ня програми, бо вона передбачає 
фінансову допомогу з держбю-
джету...

cтор. 3

Листівки ручної роботи, не-
ймовірні альбоми для фотокар-
ток, казкові блокноти, оздоблені 
намистинками, ґудзиками, папе-
ром із цікавою фактурою і купою 
інших симпатичних дрібничок 
— усе це творить талановита во-
линянка Ольга Кулик. Її роботи 
обирають для подарунків роман-
тичним і креативним людям, які 
люблять щось незвичайне й екс-
клюзивне. 

cтор. 13

Волинь через борги 
може залишитися 
без світла

Ти маєш знати більше!

cтор. 4

Куди йдуть гроші з 
лікарняних кас

Закупівельні ціни 
на молоко занизили 
без причини

Чи потрібен у 
Луцьку оптовий 
ринок с/г 
продукції, якщо 
такий буде у 
Рівному?

На Волині немає 
загрози весняного 
підтоплення

П’ятнадцять 
сімей у Луцьку 
придбало квартири 
за програмою 
«Доступне житло» 

cтор. 3

На митниці 
з’явились 
інформаційні 
термінали

cтор. 3

На опалення 
трісками переведуть 
20 волинських 
закладів

cтор. 4

На заміну 
котлів у Луцьку 
Європейський 
банк виділить  10 
мільйонів євро 
кредиту

cтор. 4

Українців змусять 
платити за 
переробку сміття

cтор. 5

Депутати 
пропонують 
оплачувати нянь з 
бюджету

cтор. 5

У Любомльській 
райлікарні 
відкрили відділення 
гемодіалізу

cтор. 6

Аграрії хотіли 
незаконно одержати 
майже 800 тисяч

cтор. 7

У селі Світязь 
нарешті буде 
каналізація, а 
навколо озера — 
кільцева дорога

cтор. 7

Результати 
перевірки 
«Буратіно» 
довго чекати не 
доведеться

cтор. 10

Міліція Волині 
приховує злочини?

cтор. 10

«Гармидер» показав, 
звідки береться 
любов

cтор. 13

На Волині не поспішають ство-
рювати об’єднання співвласників 
багатоквартирних будинків. Як би 
урядовці на цьому не наголошували, 
та в більшості мешканців області все 
ж є сумніви: чи, бува, не хоче дер-
жава звалити на їхні плечі те, з чим 
сама впоратися не може. Що означає 
для пересічного волинянина бути 
членом розрекламованого ОСББ...

cтор. 7

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Передплатний індекс - 21769

cтор. 4

Останній місяць зими, для 
якого характерні коливання тем-
ператур (морози то кріпнуть, то 
спадають), небезпечний не лише 
для тих, хто чутливий до змін по-
годи. Медики попереджають, що 
саме в цей період зростає ризик 
«підхопити» менінгококову ін-
фекцію. Цій хворобі притаман-
на весняно-осіння сезонність із 
піком у лютому-квітні. 

cтор. 12

Найбільш ефемерне право, яке 
гарантує українцям Конституція, — 
це право на безоплатну медичну до-
помогу. Сьогодні кожному відомо: є 
у тебе гроші — отримаєш допомогу. 
А ні… Більше того, грошей, які дер-
жава виділяє на охорону здоров’я, 
вистачає лише на заробітну плату 
медпрацівникам і енергоносії. Тому 

вже добрий десяток років чи не при 
всіх медзакладах діють благодійні 
лікарняні каси. Певно, кожен потра-
пляв у ситуацію, коли його просили 
внести якусь суму на благодійність. 
Але куди йдуть ці кошти, мало хто 
цікавився. «Відомості» вирішили 
розповісти про це детальніше. 

cтор. 5

Створення ОСББ збільшить плату 
за комунальні послуги

Кабмін дав 
населенню шанс 
заробити на 
доларах 

cтор. 14

Депутат обласної ради  Сте-
пан Івахів днями відвідав Го-
рохівський район. Знаючи про 
візит відомого бізнесмена та 
благодійника, горохівчани ско-
ристалися нагодою, аби розпо-
вісти йому про свої особисті 
проблеми, а депутати районної 
ради поділилися бідами освітніх 
закладів району.

cтор. 7

Чехова розповіла про батька майбутньої дитини

Держава хоче позичити у на-
селення долари під 9% річного 
прибутку. Кабмін вигадав, як 
дістати гроші населення «з-під 
матраців». Мінфін планує за-
лучити валюту громадян за до-
помогою випуску облігацій на 
пред’явника. Їх прибутковість 
складе 9% річних, що на 1,5-2,5% 
вигідніше, ніж депозити у бан-
ках. 

cтор. 2

Минулого тижня, 15 лютого, 
українські афганці у 23-ю річни-
цю виводу військ із Афганістану 
вшановували бойових побрати-
мів: несли квіти на меморіали, 
запалювали свічки у церкві, при-
гадували загиблих товаришів у 
родинному колі. Ці люди, яким 
довелося заглядати в очі смерті, 
зрозуміли: тих, кого вже нема 
серед живих, треба пом’янути, 
а тих, хто залишився, — підтри-
мати. Для цього й була створена 
спілка ветеранів Афганістану, де 
кожного учасника бойових дій 
знають поіменно.

cтор. 4

У Луцьку відкрили лабораторію, 
де роблять усі аналізи крові

У Луцьку відкрили лабораторно-
діагностичний центр європейського 
зразка. Тут роблять повний спектр 
аналізів крові, причому швидко — 
за одну-дві години. А результати на-

віть можна отримати в електронно-
му вигляді. Ця лабораторія з’явилася 
завдяки словацькій компанії Hemo 
Medika Group...

cтор. 6

Ківерчанка 
творить паперові 
шедеври

За закладенням 
носа і 
температурою 
може ховатися 
менінгококова 
інфекція

Афганці з 
допомогою 
меценатів 
будують на Світязі 
реабілітаційний 
центр
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Степан Івахів:

Ти маєш знати більше!
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На Волині є перспективи для 
зайнятості населення

Упродовж двох попередніх років 
у області створено майже тридцять 
вісім тисяч нових робочих місць, у 
тому числі на підприємствах і в ор-
ганізаціях — 7566. Про це під час за-
сідання обласного координаційного 
комітету сприяння зайнятості роз-
повіла директор обласного центру 

зайнятості Раїса Кучмук. За її сло-
вами, найпотужнішими підприєм-
ствами у створенні робочих місць є 
«Кромберг Енд Шуберт», «Модерн-
Експо», «Епіцентр К», ДП «Авто-
складальний завод №1 АТ «Богдан 
Моторс». 

cтор. 10

cтор. 6

«Не називайте 
мене спонсором. 
Краще 
благодійником» 


