
Новорічно-різдвяні канікули 
добігли до кінця, втім, ще надов-
го лишають по собі післясмак — 
для когось приємний, для когось 
не дуже.

cтор. 11

 «У  2007 році депутати сільської 
ради прийняли рішення про будів-
ництво цього об’єкта, — поділився 
інформацією сільський голова Сер-
гій Яручик. — Це було необхідністю 
для наших жителів. Адже до сіль-
ської ради входить чотири населе-
них пункти. Кількість мешканців 
понад три тисячі 700 чоловік». 

cтор. 4

Багатоповерхівки 
Луцька відключать 
від газу?

Ти маєш знати більше!Ти маєш знати більше!

cтор. 3

Волинська 
цілителька 
збудувала церкву, 
тепер — монастир

Поголів’я свиней на 
Волині зменшується 

В Україні падає 
народжуваність

Як депутати 
новорічні свята 
гуляли

Лучан змушують 
авансом платити 
за телефон

У Боратині відкрили лікарську 
амбулаторію

Жителі вулиці 
Боженка погрузли 
у болоті та 
глибоких ямах

Міністр аграрної 
політики окреслив 
перед волинянами 
перспективи 
розвитку області

Електроенергія 
дорожчає на 30%

У Тунісі — 
державний 
переворот. Українців 
звідти поки що ніхто 
не евакуює

cтор. 2

Суд підтвердив 
незаконність видачі 
банками валютних 
кредитів

cтор. 2

Екс-голова 
Волиньради 
Анатолій Грицюк 
пояснив, навіщо 
йому гектари землі 
під Луцьком

cтор. 3

Борги з заробітної 
плати волинянам 
виплатять до 
березня

cтор. 4

Легалізувати 
самобуди можна до 
2013 року

cтор. 4

На Завокзальному 
ринку продавали 
неякісні оселедці

cтор. 5

Луцькі садочки 
закриватимуться на 
годину раніше

cтор. 5

За порушення 
перевізників можуть 
позбавити ліцензії

cтор. 5

У Ковелі заборонили 
продавати вночі 
спиртне

cтор. 6

Торгові точки біля 
шкіл на Волині 
закриють

cтор. 7

Автобус «Ковель 
– Тернопіль» на 
Рівненщині в’їхав у 
дерево

cтор. 10

Волинянин 
хотів розібрати 
залізничну колію

cтор. 10

Голова облдержадміністрації Бо-
рис Клімчук неодноразово наголо-
шував на тому, що ця установа несе 
чимале навантаження на бюджет, в 
той час, коли стоматологи можуть 
нормально заробляти й без держав-
ної підтримки. Ліквідація стомат-
поліклініки, на думку керівника, 
дозволить ефективніше використо-
вувати вивільнені кошти. 

cтор. 7

Рекомендована ціна - 2,50 грн.
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cтор. 2

Чітко визначена триетапна 
місія чоловіка (дерево — син — 
будинок) пропонує замислитися 
протилежній статі над тим, що 
залишається до виконання жін-
ці. Тримати у домі три кутки, 
дати життя дитині… Або: «Якби 
я мала гроші, будувала б дитячі 
садочки, будинок для самотніх 
престарілих, притулок для без-
домних». Але стільки коштів у 
Марії Миколаївни з села Плоско-
го Шацького району немає, тому 
жінка збудувала у селі… церкву, 
а зараз зводить монастир.  

cтор. 13

Трохи більше чотирьох со-
тень сільських та селищних голів 
з’їхалися до обласного центру 
для підбиття підсумків року, що 
минув, та для обговорення осно-
вних проблем розвитку сільської 
місцевості. На захід прибули та-
кож чиновники з сусідніх облас-
тей.                                    cтор. 3

Вирощування свиней для волин-
ського селянина є традиційним, але 
в останні роки стало проблемним 
і збитковим. У добрі часи свини-
на в загальному виробництві м’яса 
становила майже 60 відсотків. Екс-

перти кажуть, що нині Україна за 
поголів’ям свиней скотилася на сто 
років назад. Отож постало питання 
радикального відродження свинар-
ства.

cтор. 5

Сама лише дієта не 
понизить рівень 
холестерину

cтор. 5

Обласну стоматполіклініку можуть 
ліквідувати 

До редакції «Відомостей» звер-
нулася наша постійна читачка, жи-
телька міста Луцька пані Валентина 
з проханням допомогти у такій, зда-
валося б, дріб’язковій та водночас 
і важливій проблемі. Нещодавно 
вона в одній із аптек, що знаходить-
ся у центрі міста, купила зубну пасту 
і виявила, що це підробка. Жінка за-
питує, куди їй звернутися, щоб у цій 
аптеці провели перевірку. 

cтор. 10

В аптеках продають підроблені 
зубні пасти?Холестерин винуватять у 

розвитку атеросклерозу, який 
призводить до стенокардії, ін-
фарктів та інсультів. Зачувши 
про небезпеку ризику виник-
нення цих хвороб, чимало людей 
намагаються виключити з раціо-
ну чи не всі продукти харчуван-
ня тваринного походження. Про 
те, чи дійсно такі методи є дієви-
ми, «Відомості» розмовляли з 
лікарем-кардіологом Волинської 
обласної клінічної лікарні Ната-
лією Сидор. 

cтор. 12

В обласному центрі є вдо-
сталь проблемних районів, меш-
канці яких, хоч і звикли жити у 
не зовсім цивілізованих умовах, 
все ж сподіваються, що й на їх-
ній вулиці колись буде свято. 
Зокрема, жителі вулиці Боженка 
ось уже два десятки літ чекають 
на вуличне освітлення та люд-
ську дорогу.                           cтор. 6

cтор. 14

У редакцію звернулася обу-
рена мешканка Луцька. Пенсіо-
нерка розповіла, що при оплаті 
за телефон заплатила суму вдвічі 
більшу за ту, що очікувала: «У 
грудні я вітала з Новим роком 
сестру, яка живе в Росії, дзвони-
ла подрузі у Ковель. Свято ж! Го-
ворила небагато, але за грудень 
вийшло до 50».

cтор. 4
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