
4 листопада 2013 року органа-
ми прокуратури за фактами публі-
кацій у ЗМІ були внесені відомості 
в ЄРДР за ознаками кримінального 
правопорушення, передбаченого 

ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримі-
нального кодексу України. Про це 
йдеться на офіційному сайті УМВС 
України у Волинській області. 

cтор. 4

На Волині 155 дітей стражда-
ють цукровим діабетом. Щороку 
цю страшну недугу діагностують 
у середньому в двох десятків ма-
леньких волинян. Хвороба ніяк 
не проявляється зовні — цукор 
зсередини вражає та роз’їдає всі 
органи. Єдине, на що спроможна 

держава, — це забезпечити хворих 
діток інсуліном іноземного вироб-
ництва. З рештою проблем родини 
діабетиків борються самотужки. З 
чим стикаються сім’ї, де ростуть 
хворі на цукровий діабет діти, ді-
знавалися «Відомості».

cтор. 5

Міліція намагалася приховати факт 
зґвалтування неповнолітньої? 

За даними медичної ста-
тистики, кожна третя жінка ді-
тородного віку має фіброміому 
матки. Це доброякісні пухлини, 
які розвиваються в порожнині 
матки з м’язової чи сполучної 
тканин. Фіброматозні вузлики 
небезпечні тим, що характери-
зуються повільним, але безпе-
рервним ростом, призводять до 
збільшення розмірів матки, кро-
вотеч тощо. 

cтор. 12

Найбільшою несподіван-
кою минулого тижня стала заява 
Одеського міського голови Олек-
сія Костусєва про складання з себе 
повноважень. Відставний мер від-
разу залишив країну. Що стоїть 
за цим рішенням — залишається 
лише здогадуватись. Олексія Кос-
тусєва пов’язують дружні сто-
сунки з екс-нардепом, який нині 
перебуває під слідством, Ігорем 
Марковим. 

cтор. 11

В Україні орудує більше 
70 псевдокредитних спілок

Ти маєш знати більше!

cтор. 3cтор. 7-9

Західні синоптики 
не втомлюються 
пророкувати Україні 
страшні морози

Вкладники «Західінкомбанку» вимагають 
повернення своїх грошей 

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Передплатний індекс - 21769

cтор. 14Ольга ФРЕЙМУТ: Кухня — це перше, що повинен побачити відвідувач ресторану

Демографічна ситуація в 
Україні вимагає змін у структу-
рі шкільної освіти. Через низьку 
народжуваність більшає мало-
комплектних класів. Гостро ця 
проблема стоїть у сільській міс-
цевості. Загалом в Україні на-
лічується чотири з половиною 
тисячі малокомплектних шкіл. 
На Волині їх 153. Для міських 
жителів видається незвичним 
той факт, що у класі може бути 
не 25–30 учнів, а всього два... 

cтор. 3
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Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 3 грн.

h
t

h
t

h
t

h
ttt

ptptp
//:/:/:/
///v/v/v

didididid
o

m
o

m
o

m
o

s
o

s
o

st
itititi

u-uu
aaa

.c
ococo

mmm

Передплатний індекс - 21769 № 45 (685) 7 - 13 листопада 2013 року

h
tt

p
:/

/w
w

w
.v

id
o

m
o

st
i.

in
fo

cтор. 5

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Таємниці екс-мера Одеси Олексія 
Костусєва

Нещодавно на сайті Волин-
ського осередку партії Всеукра-
їнського об’єднання «Свобода» 
з’явилась інформація про те, що 
«у Володимир-Волинському аг-
ротехнічному коледжі студенти 
вже два роки поспіль навчаються 
в неопалюваних приміщеннях. 
Крім того, тепло в гуртожитках 
їм вмикають лише у вечірній час 
на кілька годин, тож ночувати 
зазвичай доводиться у верхньо-
му одязі». Чи відповідає ця ін-
формація дійсності, з’ясовували 
«Відомості». 

cтор. 7

Фіброміома лікується 
без видалення матки 

Останнього тижня в Луцьку 
активно обговорюють проблеми, 
які склалися навколо «Західінком-
банку». Хто і що говорив, слухали 
і «Відомості». 320 мільйонів винен 

«Західінкомбанк» своїм вкладникам. 
Починаючи з 2009 року, ця фінус-
танова ухиляється від виконання 
зобов’язань і не віддає людям їхні 
депозити. Куди тільки не зверталися 

вкладники — і до Кабміну, і до Нац-
банку, й у прокуратуру, й до Прези-
дента — марно. Відповіді зводяться 
до одного — це справа судів. 

cтор. 2

Лікування дітей-діабетиків обходиться 
батькам у кілька тисяч гривень на місяць

З 1 листопада набули чин-
ності нові правила обов’язкової 
оцінки майна. Відтепер для будь-
яких операцій із нерухомістю 
спочатку необхідно провести 
експертну оцінку її вартості. При 
цьому здійснювати її може лише 
вузьке коло сертифікованих 
спеціалістів, а саму ціну майна 
вираховуватиме комп’ютерна 
програма. Як усе відбуватиметь-
ся насправді, з’ясовували «Відо-
мості». 

cтор. 6

Організовує та надихає на 
результативну роботу поштови-
ків директор Волинської дирек-
ції Ярослав Федорович Кравчук. 
Саме завдяки плідній співпраці 
керівника з органами влади по-
слуги, які надаються у відділен-
нях зв’язку, постійно покращу-
ються та оновлюються.

cтор. 13

Кравчук і Кучма вважають, 
що за провал угоди з ЄС 
доведеться платити дорого

cтор. 2

Залучення до будівництва 
доріг приватних інвесторів 
допоможе вирішити 
питання їх якості

cтор. 3

Після страшних катувань 
помер колишній директор 
спиртзаводу

cтор. 3

На рахунку 
Держказначейства 
залишилось 410 млн грн 

cтор. 2

Підприємства зобов’язали 
платити податки за місцем 
ведення бізнесу

cтор. 5

Телевізор убив дитину
cтор. 5

На Рівненщині — спалах 
кору

cтор. 12

Справжні мічурінці 
живуть у Федорівці

Найулюбленіша робота 
— поштова 

Малокомплектні 
сільські школи 
«з’їдають» більше 
30 млн грн на рік 

У Федорівці Володимир-Во-
линського району на присадиб-
ній ділянці Бориса та Людмили 
Мишків ростуть десятки сто-
лових сортів винограду, понад 
півтори тисячі середньорослих 
яблунь, груш, черешень, перси-
ків та інших плодових дерев і 
кущів. До сільських мічурінців 
приїжджають не тільки, щоб 
придбати саджанці, плоди чи 
квіти, а й за досвідом. 

cтор. 4

Оцінка нерухомості 
вартуватиме в межах 
300–400 гривень 

Хто заставляє мерзнути 
студентів агроколеджу 

Здійснюватиме її 
комп’ютерна програма 

Так говорять про свою робо-
ту начальник відділення по-
штового зв’язку Гораймівки 
Маневицького району Надія 
Савчук та листоноші Леся 
Сосинець і Жанна Оніщук


