
На фоні заяв Прем’єра Мико-
ли Азарова щодо недопустимос-
ті необґрунтованого підвищення 
тарифів ситуація, що склалася у 
місті Рожище, свідчить про зво-
ротне. З 2008 року тарифи, зо-
крема на воду, зросли вчетверо. 
Рожищани шоковані, кажуть, 
що такого здирництва не чекали 
й не хочуть платити за куб хо-
лодної води вісім гривень. Для 
порівняння, мешканці Луцька 
сплачують за кубічний метр хо-
лодної води 4 гривні 56 копійок, 
ще 2,16 гривні — за стоки. 

cтор. 7

Багатьом представницям 
слабкої статі, мабуть, доводило-
ся купувати, здавалося б, оригі-
нальну й модну річ, а потім ви-
являлося, що точнісінько така 
вже є у подруги чи таку саму 
придбала знайома. Добре, якщо 
є можливість поїхати за кордон 
за покупками, адже тоді більша 
ймовірність, що одяг чи аксесу-
ари не повторюватимуться, а от 
щодо придбаних на наших рин-
ках чи в бутиках — то питання. 

cтор. 13

Матерів-одиначок 
хочуть позбавити 
державної 
допомоги

Ти маєш знати більше!

cтор. 3

Спочатку продали житло з людьми, 
а тепер виселяють їх на вулицю

Кожна п’ята 
заправка в Україні 
продає «бодягу»  

Рожищани платять 
за холодну воду 
більше, ніж 
мешканці Луцька

«Сибірські» морози 
відступлять лише з 
11 лютого

Віднині 
розмір пенсій 
встановлюватиме  
Кабмін

cтор. 2

Україні не уникнути 
подорожчання хліба

cтор. 3

Високі зарплати 
Кабмін обкладе 
«драконівськими» 
податками

cтор. 3

«Відкати» при 
підготовці до 
Євро-2012 сягнули 
майже 50% усього 
фінансування?

cтор. 4

«Автоцивілка» 
в регіонах 
подорожчає по-
різному

cтор. 4

Головна причина 
розлучень в Україні 
— ранні шлюби

cтор. 6

Підприємство теплових мереж 
«Ковельтепло» хоче взяти в банках 
України кредит на суму аж п’ять 
мільйонів гривень, пише «ПроКо-
вель». Директор підприємства Воло-

димир Бойко каже, що така сума їм 
необхідна для забезпечення корис-
тувачів тепловою енергією та гаря-
чою водою... 

cтор. 5

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 5

Ми чекали морозів, адже 
навіть аномально тепла зима 
без них не обійдеться. Та все ж 
різке похолодання змусило діс-
тати з шаф далеко заховані ху-
тряні шапки, утеплені рукавиці 
та в’язані домашні шкарпетки. 
Як гласить народна мудрість, 
пар кісток не ломить. А от мо-
роз може пробрати і до кісток, 
і до суглобів. На жаль, мінусові 
градуси не лише рум’янять щіч-
ки, а можуть завдати серйозної 
шкоди здоров’ю: вони загрожу-
ють обмороженням і загальним 
переохолодженням. Які перші 
симптоми відмороження, за 
яких умов воно наступає і як 
допомогти замерзлій людині, 
розповідає головний позаштат-
ний спеціаліст із комбустіології 
управління охорони здоров’я 
Волинської облдержадміністра-
ції Роман Трач.

cтор. 12

23 січня під стінами Луцької 
міської ради, а 24-го під облдержад-
міністрацією зібралися на мітинг 
мешканці гуртожитку, що на вули-
ці Сагайдачного, 1. Вони просили 
владу втрутитися у ситуацію і не 
допустити їх незаконного виселення 
з помешкань, у яких вони живуть 

більше 20-ти років. У чому суть кон-
флікту, з’ясовували «Відомості».

Вирушивши за вказаною адре-
сою, ми зустрілися з мешканцями і 
побували у їхніх квартирах. Відразу 
варто зауважити, що слово «гурто-
житок» у традиційному значенні — 
спільна кухня на коридорі та кілька 

невеличких кімнат, у кожній із яких 
живе сім’я — сюди не підходить. 
Адже тепер родини мають кварти-
ри, які колись були цілими блоками, 
а це кухня і чотири кімнати. Це при-
близно 100 квадратних метрів — у 
кого більше, у кого менше. 

cтор. 10

«Ковельтепло» бере кредит на п’ять 
мільйонів гривень

По кому «вдарить» 
недофінансування 
освіти

cтор. 14

На Волині діє 17 пунктів об-
ігріву, де кожен може зігрітись і 
випити чаю. Кореспондент «Ві-
домостей» навідалася в один із 
них, що розташований поблизу 
залізничного вокзалу в Луцьку. 
Всередині тепло, рятувальники 
час від часу підкладають дрова у 
пічку-«буржуйку». В наметі сто-
їть два столи та лавки, за ними, 
рятуючись від морозу, смакують 
теплою їжею волиняни.

cтор. 3

Дар’я Волга кар’єру в Америці поміняла на кохання

У 2012 році бюджет освіти 
міста Луцька недофінансовано 
з державного майже на 30 міль-
йонів гривень. У міській раді за-
говорили про режим жорсткої 
економії. На чому економити-
муть освітяни міста і чи позна-
читься це на учнях, дізнавалися 
«Відомості». 

Потреба освіти Луцька для 
нормального функціонування у 
рік становить 276 мільйонів гри-
вень. У державному бюджеті за-
клали на 29 мільйонів 400 тисяч 
гривень менше. 

cтор. 5

На Луцькому підприємстві 
електротранспорту досі триває 
трудовий спір між колективом 
та адміністрацією — він виник 
іще 2009 року через борги з зарп-
латні. Дійти згоди намагалися 
чиновники ОДА 31 січня на засі-
данні обласної комісії з погашен-
ня боргів із зарплати.

cтор. 10

До елітного інтернату в Конча-Заспі 
причетний волинський депутат 

Спеціально для дітей мешкан-
ців елітного поселення під Києвом 

«Конча-Заспи» вирубали 9 га цінно-
го лісу обабіч Столичного шосе, що 
веде до заміських поселень. Про це 
йдеться в розслідуванні журналістів 
ТСН. Такі жертви принесли зара-
ди школи-інтернату. Її будівництво 
виглядає, як режимний військовий 
об’єкт. Одначе це Голосіївський за-
повідник у Києві з цінними лісами, 
точніше, вже з їх залишками. Жур-
налістів зустріли нецензурною лек-
сикою і забороною знімати.

cтор. 3

Луцька 
дизайнерка 
відкриє для 
волинян «міні-
рум» 

Як уникнути 
обмороження 
та загального 
переохолодження

Керівнику луцьких 
тролейбусників 
погрожують 
прокуратурою
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МНСники рятують 
від холоду всіх 
охочих

Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 3 грн.
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На Волині є перспектива зимовий 
відпочинок зробити бізнесом

Минулого року порівняно з 
2010-м зросла економічна актив-
ність і зайнятість волинян. А все за-
вдяки реалізації активних програм 
і нетрадиційних форм роботи об-

ласної служби зайнятості. У чому їх 
успіх та які перспективи на цей рік, 
розповіла директор обласного цен-
тру зайнятості Раїса Кучмук.

cтор. 4

cтор. 10


