
Одна з найскладніших про-
блем сьогодення — це сміття. 
На переконання екологів, якщо 
найближчим часом ситуація до-
корінно не зміниться, то Україна 
буквально втопиться у ньому. 
За прикладами далеко ходити 
не треба. Візьмемо Волинь. За 
інформацієї Держекоінспекції, в 
області офіційно діє 11 поліго-
нів твердих побутових відходів. 
Хоча такий полігон мав би бути 
у кожному районі, а їх є 16.  

cтор. 10

Санаторій матері і дитини «Про-
лісок», що розташований неподалік 
села Грем’яче у Ківерцівському ра-
йоні, останніми роками користуєть-
ся неабикою популярністю у жите-
лів України. Більше того, останнім 

часом тут нерідкі гості й із зарубіж-
жя: серед волинського соснового 
лісу можна зустріти поляків, німців, 
бельгійців, португальців, американ-
ців.  

cтор. 4

Україна стала 
менше випікати 
хліба

Ти маєш знати більше!Ти маєш знати більше!

cтор. 5

Забудовник виманив 
у ковельчан гроші, 
а про квартири забув

Допомогу на дітей 
не відміняють

У Горохові 
хочуть будувати 
сміттєзвалище, 
яке приносило б 
місту гроші

Депутати не 
збираються 
обмежувати себе 
в пільгах

Під матрацами 
українців — 
70 мільярдів

cтор. 2

Луцький 
спиртогорілчаний 
комбінат власників 
не змінював

cтор. 3

Супермаркети 
зобов’язались не 
піднімати ціни на 
харчі

cтор. 3

Даішники не мають 
права штрафувати 
водіїв на місці

cтор. 4

Нові автомобілі 
обкладуть податком 
на розкіш

cтор. 4

Дорога Київ — 
Ковель — Ягодин 
буде повністю 
відкрита в грудні

cтор. 5

У Луцьку запрацює 
клініка для підлітків

cтор. 6

На Прикарпатті 
зафіксовано понад 
70 випадків кору

cтор. 6

У пельменях 
знайшли «мікроб 
холодильника»

cтор. 7

Волинь — лідер 
у будівництві 
лісових доріг

cтор. 7

У Луцьку затримали 
шахрайку, яка 
знімала порчу 
«дюшесками»

cтор. 10

Любешівщину 
від підтоплення 
порятують дві 
захисні дамби

cтор. 10

Новорічний 
стіл українців 
подорожчав за рік 
на 80 гривень

cтор. 13

У Луцьку горів головний ма-
газин міста — ЦУМ. У неділю, 4 
грудня, близько 11 ранку по про-
спекту Волі, 1, сталася пожежа в бу-
дівлі універмагу. Займання виникло 
в складському приміщенні ЦУМу та 
розповсюдилось по першому і част-
ково другому поверхах. На момент 
прибуття пожежно-рятувальних 
підрозділів площа загорання скла-
дала 400 квадратних метрів.

cтор. 3

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 2

Поліклінічне відділення Во-
линського обласного дитячо-
го територіального медичного 
об’єднання днями отримало уні-
кальний апарат  — аудіологічну 
діагностичну систему AccuScreen 
для ранньої діагностики слуху у 
новонароджених дітей. 

cтор. 6

Майже вісім десятків ковель-
чан ще у 2007 році уклали договори 
про дольову участь у будівництві 
двох багатоквартирних будинків на 
вулиці 40 років Перемоги, 10 та на 
вулиці Степана Бандери, 10 із «Ко-
вельським житлово-будівельним 
комбінатом». Власник ЖБК, доне-
цький бізнесмен Олег Вовк, довго 
водив ковельчан за ніс, однак обіця-

них будинків не збудував і людських 
грошей не повернув. Усі обставини 
справи з’ясовували «Відомості».

Ковельчанки Любов С. та Галина 
А. дізналися про будівництво двох 
багатоповерхівок майже п’ять років 
тому із місцевих газет. Жінки зізна-
ються, що повірили слову бізнесме-
на...

cтор. 5

cтор. 3

Пожежа в ЦУМі: підпал чи 
недбальство?

У Пенсійному 
фонді роз’яснили, 
як будуть 
нараховуватись 
пенсії 
чорнобильцям

cтор. 14

Всесвітня організація охоро-
ни здоров’я офіційно оголосила 
про те, що у світі почалася епіде-
мія ожиріння. Фахівці підрахува-
ли: через чотири роки у світі буде 
2,3 мільярда людей, які матимуть 
надмірну вагу й страждатимуть 
супутніми захворюваннями. Не 
тішить ситуація й в Україні. У 
нас близько 45% дорослого на-
селення хворіє ожирінням. А що 
найстрашніше —  від зайвої ваги 
страждає чверть дітей країни. 
Медики б’ють на сполох, адже це 
число продовжує стрімко зрос-
тати. 

cтор. 12

Чоловік Лободи керує вдома, а Світлана — на роботі

23 листопада Кабінет Міні-
стрів України прийняв постано-
ву №1210 «Про підвищення рівня 
соціального захисту громадян, 
які постраждали внаслідок Чор-
нобильської катастрофи». Цією 
постановою затверджений По-
рядок обчислення пенсій осо-
бам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

cтор. 2

Шановні Шановні 
читачі!читачі!

Продовжується Продовжується 

передплата  на передплата  на 

газету «Відомості» газету «Відомості» 
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Озеро Молодіжне, що у Кі-
верцях, як рекреаційний об’єкт 
досить привабливе. Водойма 
площею майже два гектари зна-
ходиться в межах міста та ще й 
має хороше транспортне сполу-
чення з обласним центром. Втім, 
навести там  лад нікому. Отож, 
колись мальовнича водойма по-
трохи перетворюється на боло-
то. В бюджеті міста грошей на 
облагородження озера катма. 

cтор. 7

Районні відділи освіти «обікрали» 
дітей на 143 тисячі гривень

Закупівлею продуктів харчуван-
ня до бюджетних закладів зайняло-
ся, окрім інспекції якості продуктів, 
і контрольно-ревізійне управління 
області. 

Під час селекторної наради 5 
грудня керівник відомства Анатолій 
Омельчук розповів про результати 

перевірок, проведених протягом 
листопада.

За його словами, загалом вияв-
лено 19 випадків порушення заку-
півлі продуктів, при чому 14 з них 
зафіксовано лише протягом мину-
лого тижня. 

cтор. 6

У «Пролісок» по здоров’я їдуть 
навіть європейці 

Доньки Клімчука 
передали 
дитячій лікарні 
обладнання для 
діагностики вад 
слуху

Чи знайдеться 
господар для 
ківерцівського 
озера

№ 50 (585) 8 -  14 грудня 2011 року

Ожиріння впливає 
на статевий 
розвиток дітей


