
Минулого тижня на електро-
нну адресу редакції надійшло 
тривожне повідомлення про ви-
никнення загрозливої ситуації 
для здоров’я людей на залізнич-
ній станції Ізов у Володимир-
Волинському районі. А все через 
те, що на відкритому просторі 
стоять вагони з насінням ріпака, 
обробленого смертельно небез-
печною для людини речовиною 
— фосфіном. «Відомості» заці-
кавило, наскільки реальна не-
безпека.

cтор. 6

«Відомості» вже писали про 
те, що майже вісім тисяч гектарів 
колківських угідь обласна рада 
надала у користування приват-
ній фірмі «Хуберт» терміном на 
15 років. Справа тягнулася ще з 
літа минулого року. В управлінні 
лісового господарства перекону-
вали, що державним лісгоспам 
важко утримувати угіддя, тому 
єдиний вихід — надати їх у ко-
ристування приватникам. 

cтор. 10

Розлучення в 
Україні може 
подорожчати у 10 
разів 

Ти маєш знати більше!

cтор. 5

За холодні маршрутки 
пасажири можуть 
вимагати компенсацію

У Луцьку повністю 
відмовилися від 
хлорування води

Поляки 
відмовляються 
приймати ріпак із 
фосфіном

За прострочені 
кредити машини 
відбиратимуть 
прямо на дорозі

Тимошенко 
погодилася на 
медобстеження

cтор. 2

Спрощений 
контроль на митниці 
залишиться і після 
Євро-2012

cтор. 3

Журналістів хочуть 
судити за статтю 
про картоплю по 7 
гривень

cтор. 3

Європа не дасть 
Україні грошей 
через їх нецільове 
використання

cтор. 2

Вересневе та Ківерці 
будуть 
із каналізацією

cтор. 4

Священика, що їздив 
п’яним, 
на три місяці 
перевели в дяки

cтор. 4

На Волині 
судитимуть 
нотаріусів

cтор. 4

Податкова обіцяє 
півроку 
не чіпати малий 
бізнес

cтор. 5

Знайшли ще один 
привід, 
аби відмовитися від 
ЗНО

cтор. 5

Лікарняний 
лист дозволили 
виписувати 
приватним клінікам

cтор. 6

У Цуманській колонії 
знущаються з в’язнів

cтор. 6

Архітектори не 
підтримали проект 
реконструкції ЦУМу

cтор. 7

Держмайно можуть 
продати і по 100 
гривень

cтор. 10

Цьогоріч уперше за шкільну пар-
ту сяде близько 13 тисяч маленьких 
волинян. Для багатьох батьків від-
дати дитину до школи — це справ-
жнісінький головний біль. Адже і 
навчальний заклад хочеться вибра-
ти якнайліпший, та й з учителем не 
прогадати. Крім того, деякі налякані 
страшенними поборами, а інші — 
історіями про співбесіди...

cтор. 13

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 2

14 лютого, волейболістки 
команди «Континіум-Волинь-
Університет» привезли з Єв-
паторії не лише перемогу над 
тамтешньою «Керкінітидою», а 
й величезне вишите серце. Цей 
символ любові та добра дівчата 
зробили власноруч, аби подяку-
вати всім своїм прихильникам, 
а особливо — почесному прези-
денту жіночого волейбольного 
клубу Степану Івахіву.

cтор. 4

Останнім часом неодноразово 
доводилося чути від друзів, зна-
йомих, колег нарікання на холодні 
автобуси й маршрутки. «Поки їхала 
з Ковеля до села, мало ноги не від-
мерзли», — бідкається знайома. Та 
добиратися їй усього півтори годи-
ни, а коли, скажімо, поїздка дале-
ка… І коли тій же знайомій днями 

потрібно було їхати до Вінниці, то 
категорично заявила — тільки по-
їздом, бо в автобусах, мовляв, дуже 
холодно. Мабуть, наш громадський 
транспорт не пристосований до ни-
нішніх тріскучих морозів. Чи, мож-
ливо, це водії економлять на опален-
ні салонів?

cтор. 5

Як влаштувати дитину в перший 
клас

Луцький міський голова 
Микола Романюк:

cтор. 14

Приблизно 70-80% аграрної 
продукції в Україні вирощують 
селяни-одноосібники та фер-
мери. Але продати плоди своєї 
праці можуть переважно тільки 
через посередників. Ті ж у свою 
чергу формують додану вартість 
продукції, яка після етапів сор-
тування, пакування, транспор-
тування і рекламування врешті 
потрапляє до споживача.

cтор. 3

Пугачова розповіла про секс із Галкіним

В п’ятницю, 10 лютого, місь-
кий голова Луцька Микола Ро-
манюк провів зустріч з лучана-
ми, на якій прозвітував перед 
громадою про те, що вдалося 
зробити та що чекає на мешкан-
ців обласного центру найближ-
чим часом.

cтор. 3

Зима виявилася непростою 
не лише для лучан, які потерпа-
ють від сибірських морозів, а й 
для луцьких комунальників, на 
плечі яких звалилися купа снігу 
та кілометри нерозчищених тро-
туарів. Крім того, на автошляхах 
побільшало аварій, як і травмо-
ваних — у приймальних відді-
леннях лікарень. 

cтор. 7

У Маневицькому районі виявили 
«нічийні» сотні гектарів лісу

«Відомості» уже повідомляли, 
що на території Маневицького райо-
ну виявлено незаконну рубку лісу: 
зрубали 29 кубічних метрів дереви-
ни. У той час, як зазвичай апетити 

лісових деревних браконьєрів задо-
вольняються щонайбільше трьома 
кубами. Незаконно зрубану вільху 
виявили під час спільного рейду...

cтор. 4

В маневицьких 
лісах більшає 
звірини

Волейболістки-
переможниці 
подарували 
волинянам 
рукотворне серце

У Луцьку бракує 
техніки для 
розчистки доріг
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Щоб селяни могли 
впливати 
на ціну овочів і 
фруктів, 
їм треба 
об’єднуватись у 
групи

Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Ігор Палиця:

Добро творити може кожен, але 
щоб повірити в силу Добра, тре-
ба розпочати його творити само-
му. Засновник благодійного фонду 
«Новий Луцьк» Ігор Палиця провів 

зустріч із пресою, на якій розповів, 
що спонукало його зайнятися до-
брочинністю, а також про найближ-
чі завдання фонду.

cтор. 6

cтор. 7

Вдалося добитися 
результатів, на які 
ніхто не очікував

Благодійність — це не слова, це 
конкретні справи


