
В Україні є кілька пунктів, де пе-
ребувають іноземці, які в результаті 
військових і міжетнічних конфлік-
тів, політичних репресій та інших 

факторів змушені були покинути 
свої домівки у пошуках кращого 
життя за кордоном. Їх називають 
біженцями. Як вони потрапили в 
Україну, як тут живуть, що їх турбує, 
дізнавалася кореспондент «Відомос-
тей», відвідавши пункт тимчасового 
розміщення біженців у Мукачевому, 
що на Закарпатті. Варто зазначити, 
він, на відміну від того, що у Жура-
вичах на Волині, — відкритого типу. 
Тут немає охорони, і люди можуть 
будь-коли виходити у місто, діти на-
вчаються у місцевих школах. 

cтор. 11

Політрада партії «Наша 
Україна» так і не відбулася мину-
лої суботи в Києві. Причина — 
порушення статуту партії її пер-
шою особою — екс-президентом 
України Віктором Ющенком, 
який ховається від партійно-
го активу чи то в закарпатській 
резиденції, чи то за кордоном, 
пише «Аргумент».

cтор. 6

Справжнісінькі страуси живуть 
на невеличкій фермі в обласному 
центрі Волині. Майже десять років 
тому взявся за їх вирощування Воло-
димир Вінцюк. І хоча Луцьк за своїм 
кліматом зовсім не нагадує Афри-
ку, екзотичні птахи почуваються 
тут комфортно. Морозу не бояться, 
їдять із апетитом. Як розповідає Во-
лодимир Йосипович, фермерством 
він займається з 1992 року.

cтор. 7

У грудні бюджетники 
можуть залишитися без 
зарплати

Ти маєш знати більше!

cтор. 2

На Волині запрацює єдина 
диспетчерська служба 
швидкої допомоги

Віктор Ющенко — 
у розшуку

Сільгоспземлі 
заборонили продавати 
до 2016 року

cтор. 3

На Волині — новий 
начальник міліції 

cтор. 3

В українських кафе і 
ресторанах заборонять 
курити

cтор. 3

Міліція перекрила 
канал постачання 
фальсифікованих ліків
у Західну Україну

cтор. 3

Податкова 
контролюватиме 
власників касових 
апаратів на відстані

cтор. 5

Хлібокомбінати, які 
підвищили ціну на хліб, 
оштрафують 

cтор. 7

У банках кредити дуже дорогі, а в 
небанківських установах — «липові» 

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Передплатний індекс - 21769

cтор. 14Брежнєва стала найсексуальнішою у Росії

Замок XIV століття у селищі 
Чинадійовому Мукачівського 
району вже кілька років є од-
ним із обов’язкових місць для 
відвідування туристів, які при-
їздять на Закарпаття. Ще десять 
років тому він був купою руїн, 
а сьогодні тут вирує культурно-
мистецьке життя. Усе завдяки 
місцевому художнику Йосипу 
Бартошу.

cтор. 13

Сім’я художників із 
Закарпаття оселилась у 
середньовічному замку 
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Ти маєш знати більше!
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cтор. 6

Минулого тижня з’явилась 
інформація про те, що Націо-
нальна комісія з державного ре-
гулювання у сфері комунальних 
послуг збирається встановити 
нові тарифи на комунальні по-
слуги. Відповідну заяву зробив 
голова Нацкомпослуг Валерій 
Саратов. За його словами, чинні 
тарифи на водопостачання та во-
довідведення покривають лише 
69% собівартості послуги. Трохи 
кращою є ситуація з ціною, яку 
населення платить за опалення 
помешкань. Тариф відповідає 
74% витрат на забезпечення по-
слуги. 

cтор. 4

Магазин 
реклама та приватні 
оголошення cтор. 10

Фермери з Луцька в хліві тримають не 
свиней, а страусів

Цукровий діабет 
поширюється 
з катастрофічною 
швидкістю

Нині на цукровий діабет 
хворіє вже понад 200 мільйонів 
людей на планеті, щорічно цю 
недугу виявляють ще у шести 
мільйонів осіб. В Україні офіцій-
но зареєстровано понад мільйон 
хворих на цукровий діабет, серед 
них більше восьми тисяч дітей. 
Варто зауважити, що реальна 
кількість діабетиків більша від 
офіційної у два-три рази. 

cтор. 12

Щоб поховати людину, 
потрібен письмовий 
дозвіл прокурора

Цьогоріч українці 
економитимуть на 
новорічних подарунках

Згідно з новим Криміналь-
но-процесуальним кодексом, 
який набув чинності 19 листо-
пада, усіх померлих, незалежно 
від причини смерті, відправля-
тимуть на судово-медичну екс-
пертизу, а забрати тіло родича з 
моргу можна буде лише з дозво-
лу прокуратури. 

cтор. 3

Українці перед Новим роком 
узяли курс на зважений підхід до 
витрат і мають намір економити 
на подарунках. Про це йдеть-
ся в результатах дослідження 
компанії Deloitte про настрої 
українських та європейських 
споживачів у сезон новорічних 
і різдвяних свят 2012-2013 років, 
текст якого мають у розпоря-
дженні «Коментарі».

cтор. 2

Для біженців Україна — стартовий 
майданчик у Європу 

«Відомості» звернули увагу на 
листівки, якими за останні тиждень-
два масово обклеєні всі рекламні 
тумби і щити обласного центру. Різ-
ного роду структури наввипередки 
пропонують лучанам... що б ви ду-

мали? Так, гроші. Й суми не малі — 
30 000, 50 000, навіть 80 000 гривень. 
Причому дуже швидко. «Кредитує-
мо всіх. Не допоможемо ми — не до-
поможе ніхто!», «До 50 000 гривень 
готівкою, без застави та поручите-

лів — тільки паспорт та ідентифі-
каційний код, якщо сума кредиту 
не перевищує 15 тисяч. Дострокове 
погашення безкоштовно». І таких 
оголошень — сотні. 

cтор. 5

Тарифи на комуналку 
для волинян можуть 
зрости як мінімум 
на 15%

Лідер партії «Наша Україна» 
ховається від однопартійців 
разом із передвиборчою 
касою

Така норма з’явилася з 
набранням чинності КПК


