
До кінця цього року фінансисти 
обіцяють інфляцію у 25%, ясна річ, 
таке падіння гривні провокує подо-
рожчання продуктів та послуг. Але, 
оцінивши ситуацію на продуктово-
му ринку, пересвідчуємося, що ціни 
на деякі харчі вже давно біжать по-
переду інфляції. От тільки за цими 
всіма цифрами не встигають зарпла-
ти звичайних українців. 

Найбільше здивування напри-
кінці року викликали ціни на крупи: 
ще восени вони почали вперто тяг-
нутися догори, а в останні дні вза-
галі зробили різкий стрибок. Тепер 
гречки дешевше 18 гривень за кіло-
грам не знайдеш, не надто відстає і 
рис — 17–22. Ціна на ці два товари 
порівняно з минулим роком зрос-
ла ледь не на 70%, адже кіло рису 
торік коштувало від семи гривень, 
а гречки — від шести. Як розпові-
ла знайома, днями в одному супер-
маркеті була акція — гречана крупа 
по 13 гривень, то велетенську діжку 
змели за півтори години. 

— Хто має хоч трохи грошей, 
скупляється про запас. Шукають, 
де є акційні крупи, беруть борошно, 
цукор, олію. Час такий, що краще за-
пастися, — каже вона. 

cтор. 5

Парасюк: 
Війна затягується 
не через Путіна

cтор. 2 cтор. 5cтор. 7-9

Із січня цукор може 
подорожчати

Добовий харч одного солдата 
коштує менше 20 грн. Дехто не 
скаржиться, інші не приховують, 
що урізноманітнюють раціон 
силами волонтерів. У міністер-
ствах питання харчування бій-
ців заходить у глухий кут. Меню 
військових чітко регламентуєть-
ся постановою Кабміну. 

cтор. 3

Ти маєш знати більше!
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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Активісти «Автомайдану 
України» та «Правого секто-
ру» дізналися про те, що екс-
керівник Волинського облас-
ного управління лісового та 
мисливського господарства Бог-
дан Колісник організовує віп-
полювання для впливових осіб 
у Цуманських лісах, та вирішили 
зірвати захід. 

cтор. 7

Лукашенко дав Путіну 
кілька днів для скасування 
«санкцій»

cтор. 2

Головою Нацбанку України 
Валерією Гонтаревою 
зацікавилася прокуратура 

cтор. 3

У Рівному обікрали обласну 
міліцію на сотні тисяч 
доларів 

cтор. 4

За кошти благодійників 
родині загиблого в зоні АТО 
облаштували подвір’я 

cтор. 4

Заява руху «Стоп цензурі!» 
з приводу неприпустимості 
створення Мінінформації 

cтор. 5

Медичний заклад закупить 
обладнання на три 
мільйони 

cтор. 4

Відновлюють потужні 
джерела 

cтор. 6

Україна може стати 
наступною Силіконовою 
долиною 

cтор. 11

Поки бійців 
годують 
волонтери, 
на складах 
залежуються 
мільйони банок 
тушонки 

Те, що старить нас 
завчасно 

Ніна МАТВІЄНКО: Кожен сам творить своє життя і долю, а потім відповідає за вчинки перед Богом

У Турійську 
збирали гроші для 
військових

Як простіше 
отримати 
шенгенську візу

Ціни на продукти б’ють рекорди 

Активісти зірвали 
віп-полювання 
у волинських лісах 

Вибори до органів місцевого 
самоврядування, що мають відбу-
тися наступного року, заставляють  
нинішніх обранців від громади, 
окремих чиновників, які випадко-

во, але надовго загубились у кори-
дорах влади і які точно знають, що 
майбутня люстрація, яка крокує 
країною, викине їх на вулицю, на-
останок прокрутити кілька фінан-
сово-господарських операцій. 

У минулому номері газета «Ві-
домості» писала про рішення депу-
татів Волинської обласної ради ви-
ставити на аукціон чотири об’єкти 
комунальної власності, а саме: 
базу відпочинку, що розташована 
на березі озера Тросне Маневиць-
кого району, кордодром для ви-
пробування автомобілів із нежит-
ловою будівлею в місті Луцьку на 
вулиці Чорновола, 3 і два об’єкти в 
центрі міста — на Лесі Українки, 9 
та Романюка, 1. 

cтор. 2-3

Через військові дії у Донецькій 
та Луганських областях і тимча-
сову окупацію АР Крим на ринку 
праці з’явилася нова категорія 
людей, які потребують особливої 
уваги та підтримки від фахівців 
служби зайнятості, — внутріш-
ньо переміщені особи. Загалом 
на територію області прибули 896 
працездатних осіб із числа ви-
мушено переселених, із них 274 
чоловіки, 622 жінки. Водночас із 
підприємств, установ, організацій 
мобілізовано багато чоловіків. І це 
найбільший біль роботодавців, бо, 
очевидно, забрали найактивніших 
працівників. 

cтор. 4

Найбільша перепона на шля-
ху до подорожі Європою — шен-
генська віза. У тих, хто шукає 
причин, аби не їхати до Європи, 
побутує думка, що отримати візу 
важко або навіть неможливо. 
1001idea.tk запевняє: це не так! 
Корисні поради, які допоможуть 
одержати омріяний «шенген». 

cтор. 11

cтор. 14

Приватизація по-волинськи

У трудових колективах Волині переселенці 
зі Сходу почуваються комфортно 

Виглядати гірше й старше 
від своїх років нас змушують не 
тільки «традиційні» шкідливі 
звички (куріння, випивка, не-
здорова їжа), але й, здавалося б, 
зовсім безневинні.

cтор. 12

Щоб вивести об’єкти з комунальної власності, депутати вдались 
до порушення законодавства, обману та хитрощів

Ініціатором доброчинного 
вечора стала голова районної 
ради Ольга Черен. Як завжди, а 
такий захід у районі проводять 
щорічно, активну участь у вечорі 
взяли чільники місцевих установ 
і організацій, керівники агро-
формувань, підприємці, просто 
небайдужі. Учасникам добро-
чинного вечора була запропо-
нована цікава програма, зокрема 
й аукціон. Ціни на торгах засвід-
чили щедрість їх учасників. 

cтор. 13


