
Згідно з ЗУ «Про затверджен-
ня Загальнодержавної програми 
розвитку первинної медико-сані-
тарної допомоги на засадах сімей-
ної медицини», посаду сімейного 
лікаря може обіймати лікар, який 
пройшов підготовку в інтернатурі 
за спеціальністю «Загальна прак-
тика — сімейна медицина», або лі-
карі, які працювали дільничними 
терапевтами чи педіатрами, про-
йшли перепідготовку й отримали 
сертифікат за спеціальністю «За-
гальна практика». 

cтор. 514 вересня Волинський ака-
демічний музично-драматичний 
театр ім. Т. Г. Шевченка розпочи-
нає новий сезон прем’єрою ви-
стави «Замовляю любов» Тетяни 
Іващенко (режисер-постанов-
ник — Ірина Стежка). Про що 
цей спектакль і яких іще прем’єр 
варто очікувати глядачам, веде-
мо розмову з художнім керівни-
ком театру, заслуженим діячем 
мистецтв України Петром Лас-
тівкою. 

cтор. 14

У кінці серпня на Світязі меш-
канець села Липини випробував 
свій витвір — вітрильну яхту. Про 
незвичайне захоплення з кора-
блебудівником спілкувалася ко-
респондент «Відомостей». Як ви-

явилось, у недалекому минулому 
Василь Йосипович працював у Па-
лаці учнівської молоді викладачем 
картингу на станції юних техніків.

cтор. 7

У Європі прогнозують 
різке падіння гривні

Ти маєш знати більше!

cтор. 3cтор. 7-9

45 українських шахт піде 
«з молотка». Зокрема й 
волинські

Не варто поспішати 
продавати картоплю 

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Передплатний індекс - 21769

cтор. 14Зірка «9 роти» одружився з «татусевою донькою» 

З 1 вересня набули чинності 
обмеження щодо готівкових роз-
рахунків за покупки, ціна яких 
перевищує 150 тисяч гривень. Їх 
увели згідно з постановою Нац-
банку від 6 червня 2013 року. Но-
вовведення викликали широкий 
резонанс у суспільстві. Що чека-
ти від них простим українцям, 
дізнавалися «Відомості». 

cтор. 2
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cтор. 5

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Волинянин будує вітрильники у себе 
на подвір’ї 

Людмила ЧЕГЛАКОВА: 

Житлом на Київщині, яке 
мешканка столиці отримала у 
спадок, заволодів священик-ста-
ровір із Чернівецької області. 

Людмила Чеглакова не сум-
нівалася, що однокімнатна квар-
тира в Калинівці під Києвом на-
лежить їй. Ще в 2003 році батько 
заповів їй це житло, повідомляє 
чернівецький портал Vsemisto.
info. 

cтор. 6

Новий театральний 
сезон на Волині 
розпочнеться виставою 
про любов 

Крім того, що на Волині карто-
пля є важливим продуктом, вона ще 
й товар, на якому селяни заробляють 
гроші. Проте минулого року розба-

гатіти на ній не вдалось, адже ціна 
була низькою. Як змінилася ситуація 
цьогоріч, коли та кому вигідно реа-
лізовувати вирощену в фермерських 

і одноосібних господарствах барабо-
лю, дізнавалися «Відомості». 

cтор. 3

Щоб отримати допомогу, хворому треба 
подолати і відстань, і час

«Гарячою» була сесія Ківер-
цівської районної ради. А все 
тому, що до райцентру прибуло 
кілька десятків представників 
цуманської громади. Люди ви-
ступили проти питання «Про 
реорганізацію Ківерцівської 
районної лікарні, Цуманської, 
Олицької шляхом приєднання 
до комунального закладу «Ківер-
цівське районне територіальне 
медичне об’єднання». 

cтор. 3

У неділю, 8 вересня, в Цен-
тральному парку культури та 
відпочинку імені Лесі Українки 
відбулося сімейне екологічне 
свято «Зелене містечко «Еко-
Ко», на якому малюків та їхніх 
батьків навчали жити в гармонії 
з природою. 

cтор. 13

Рада Європи знайшла 
докази того, що до 
Тимошенко застосовували 
силу

cтор. 2

Митний союз не допоміг: 
Росія забракувала 
білоруську свинину 

cтор. 2

Жоден український вуз 
не потрапив до рейтингу 
найкращих у світі 

cтор. 4

Середній розмір 
одноразової виплати 
допомоги з безробіття 
становить більше восьми 
тисяч гривень 

cтор. 5

На майданчику 
в школі на дитину впала 
дерев’яна хатинка 

У Луцьку дітворі 
влаштували екологічне 
містечко 

Безготівкових 
розрахунків можна 
уникнути 

Чи впевнені ви, відправля-
ючи дитину до школи, що вона 
повернеться додому здоровою? 
Взятися за ретельніше вивчення 
цього питання «Відомості» зму-
сила ситуація, яка сталася бук-
вально на третій день навчання 
у Ківерцівській експерименталь-
ній школі. 

cтор. 4

Жителям Цумані 
вдалося відстояти свою 
лікарню 

Священик тримав мого 
батька у рабстві 
та незаконно заволодів 
його квартирою 

Її реальна ціна встановиться на початку жовтня 


