
2012 рік не буде руйнівним, 
але всі нові починання вияв-
ляться дуже непростими. Проте 
ті, хто подолає труднощі, отри-
мають винагороду. Дракон наче 
перевірятиме кожного з пред-
ставників китайського зодіа-
кального кола на витривалість, 
особливо в перші місяці нового 
року. Та з приходом весни все 
почне налагоджуватися. 

cтор. 13

Гроші, виділені на 
підручники, крадуть

Ти маєш знати більше!

cтор. 2

Події 2011 року, що змінили світ

Новорічний стіл 
обійдеться у 800 
гривень

Східний гороскоп 
на 2012 рік

Найкраща питна 
вода — 
на Закарпатті та 
Волині

80% оливкової олії 
— підробка

cтор. 2

В облраді 
роздавали квартири 
малозабезпеченим і 
не тільки

cтор. 6

З автошколи вкрали 
шість машин

cтор. 7

В Україні неякісну 
новорічну 
продукцію випускає 
62% підприємств

cтор. 5

Рік Дракона 
потрібно зустрічати 
дуже активно

cтор. 10

Шацькому 
району виділили 
32 мільйони на 
розбудову

cтор. 6

Постійна сонливість 
— результат нестачі 
кисню

cтор. 12

На новорічні свята у 
Луцьку відбудеться 
три фестивалі

cтор. 10

З початком нового року всі 
маршрутки Луцька повинні їздити 
із GPS-навігаторами. Міські чинов-
ники переконують, що новація вво-
диться винятково в інтересах і задля 
безпеки лучан, які скаржаться, що 
маршрутники влаштовують перего-

ни, аби перехопити пасажирів і за-
робити зайву гривню. Таке зухваль-
ство вирішили припинити шляхом 
встановлення GPS-навігації. Вже 
навіть визначили підприємство, яке 
виступатиме диспетчером... 

cтор. 7

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 6

Саме таку пораду дає фло-
рист із Луцька Катерина Федо-
нук. Пані Катерина вже давно 
вважається одним із найкра-
щих майстрів квіткової справи 
у Луцьку, та й по всій Україні 
нашу волинянку неабияк ціну-
ють. Ще б пак, адже вона не раз 
оформляла зал для інавгурації 
українських президентів, є чле-
ном правління спілки флористів 
України, координатором наці-
ональних конкурсів із флорис-
тичного мистецтва. За плечима 
у жінки не одна перемога на 
міжнародних конкурсах. Ось 
нещодавно привезла «золото» 
з Данії. Любов до квітів і трав 
у Катерини родом із дитинства. 
Часто, проводячи канікули у 
бабці в селі, дівчинка цілими 
днями пропадала в лісі.

cтор. 10

Пропонуємо разом згадати, яким був цей рік для України і світу

cтор. 7

Проїзд у маршрутках може знову 
подорожчати

У Луцьку хочуть 
підняти тарифи на 
опалення

cтор. 14

Біль у суглобах — це пробле-
ма, що сьогодні дошкуляє бага-
тьом. Але часто люди просто не 
звертають на це увагу, ігноруючи 
первинні симптоми недуги. Од-
ним із найпоширеніших захво-
рювань суглобів є артроз. Від цієї 
недуги страждає близько 10% 
українців. На Волині цей показ-
ник вищий. Причина у тому, що 
більшість волинян — це сільське 
населення, яке важко працює. 
Артроз потребує довготривало-
го лікування та чіткого виконан-
ня настанов лікаря. Без вчасного 
і правильного лікування недуга 
може призвести до інвалідності. 

cтор. 12

Пугачова та Галкін стали офіційним подружжям

У приміщенні ДКП «Луць-
ктепло» відбувся круглий стіл, 
на якому обговорювалася потре-
ба збільшити тарифи населенню 
на послуги опалення. Як пові-
домила начальник економічно-
го відділу «Луцьктепла» Ольга 
Кравчук, необхідність підняття 
тарифу виникла у зв’язку з впро-
вадженням державної програми 
щодо стовідсоткового забезпе-
чення житлофонду лічильника-
ми обліку тепла до 2016 року.

cтор. 3

Наприкінці жовтня волин-
ська влада отримала унікальну 
пропозицію від фонду Рината 
Ахметова «Розвиток України». 
А саме — фонд висловив намір 
придбати для Волинської облас-
ті сучасний комплекс для прове-
дення дистанційної променевої 
терапії. Для цього фонд надіслав 
обласним раді й адміністрації 
пропозицію підписати дого-
вір щодо державно-приватного 
партнерства. Упродовж двох мі-
сяців у області думали: прийма-
ти пропозицію чи ні. 

cтор. 3

До новорічних 
свят оселю краще 
оздобити в
зелено-червоних 
тонах

Фонд Рината 
Ахметова купить 
для Волинського 
онкодиспансеру 
нове обладнання
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Суглоби 
«хворіють» у 10% 
українців 

Банк здійснює міжнародні перекази БЛІЦ, ЛІДЕР, WESTERN UNION, SWIFT – економно, швидко, надійно

Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 3 грн.
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