
У Нововолинську склалася 
критична ситуація з реалізацією 
вугілля та фінансуванням шахт 
ДП «Волиньвугілля». Складні 
погодні умови спричинили збої 
в роботі Червоноградської зба-
гачувальної фабрики, а тому до-
тепер простоює сто вагонів із за-
мерзлим волинським вугіллям. 
Плата за користування вагонами 
«Укрзалізниці» зростає з кож-
ним днем.

cтор. 5

Леся Українка грала на роялі, 
який нині вважається одним із 
найцінніших музичних інстру-
ментів, що збереглися на тери-
торії України. Цікава випала на-
года — потрапити в будиночок 
Лесі Українки в Колодяжному, 
аби доторкнутися до клавіш її 
особистого фортепіано. 

cтор. 13

Березень не 
порадує українців 
значним 
потеплінням

Ти маєш знати більше!

cтор. 5

До кінця року тарифи на 
«комуналку» зростуть?

В Україні хочуть 
увести податок на 
бездітність

Шахти 
Нововолинська 
можуть 
зупинитися

Бензин почав 
дорожчати

Азаров заспокоїв: 
«Дефолту не буде»

cтор. 2

Луценка посадили 
на чотири роки, 
його водія — на три 
умовно

cтор. 2

Кабмін визначився, 
за яким часом 
житимуть українці

cтор. 3

Росія відмовилася 
від семи українських 
виробників сиру

cтор. 4

Проспект Волі 
стане ширшим та 
озелененим по-
європейськи

cтор. 5

«Укрспирт» знизить 
вартість сировини 
для заводів 

cтор. 5

Ківерцівські 
мисливці 
проти передачі 
мисливських угідь у 
приватні руки

cтор. 7

Кварцяний 
працюватиме 
в програмі 
«Профутбол» 

cтор. 7

На Волині створять 
два природних 
заказники

cтор. 10

Чоловік потрапив у 
бурякорізку, бо був 
п’яним

cтор. 6

Програму 
«Волинькард» 
розвиватимуть у 
районах

cтор. 10

ФК «Волинь» 
представила своїх 
новачків

cтор. 10

У луцьких 
волейболісток 
великі шанси 
здобути «золото» 
Суперліги

cтор. 13

Глобальна комп’ютеризація тор-
кається усіх сфер нашого життя. Най-
ближчим часом у цей процес на всі 
100% планують включити й волин-
ську медицину. В області говорять про 
створення єдиного інформаційного 
простору в лікувальних закладах. 
Себто на усіх волинян збираються за-
вести електронні медичні картки.

cтор. 5

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 3

Наближається весна. На змі-
ну важкому та паркому зимово-
му взуттю прийдуть легкі чере-
вики, туфлі, кросівки. Але якщо 
й із переходом на необтяжливу 
взувачку ви відчуваєте втому в 
ногах, помічаєте набряклість, а 
під колінами проступає «сіточ-
ка» з вен, варто звернутися до 
лікаря. Це можуть бути перші 
симптоми варикозного розши-
рення вен, що підкрадається не-
помітно.

cтор. 12

Динаміка зміни тарифів на ко-
мунальні послуги змушує замис-
литися щодо їхньої обґрунтова-
ності. З одного боку — населення, 
платоспроможність якого, будемо 
відверто говорити, низька, з іншо-
го — комунальники, які кажуть про 
критичний стан своїх підприємств і 
наполягають на ринковій оплаті по-
слуг. На останній Раді регіонів Пре-
зидент України поставив завдання: 

усі тарифи на житлово-комунальні 
послуги необхідно до кінця року 
привести до економічно обґрунто-
ваного рівня. Чи реально це та що 
означатиме для населення, дізнава-
лися «Відомості».  

«Економічно обґрунтованим» 
вважається тариф, який враховує 
усі затрати на виробництво тієї чи 
іншої послуги. 

cтор. 3

На прийом до лікаря 
записуватимуть через Інтернет

Енергозберігаючі 
заходи 
допоможуть 
зекономити 
мільйони гривень

cтор. 14

В цілях економії коштів во-
линська влада міркує над мож-
ливістю реорганізувати обласне 
патологоанатомічне бюро. Під 
реорганізацією мають на увазі 
скорочення працівників і при-
єднання бюро до обласної клі-
нічної лікарні. Іншими словами, 
чиновників не влаштовує те, що 
бюро є незалежною структурою, 
має свого керівника та власну 
бухгалтерію. Працівники бюро 
виступають проти таких нова-
цій.

cтор. 7

Марина Александрова: Ніколи не переглядаю фільми з моєю участю

Як і для чого економити 
на енергоносіях, говорили під 
час міжнародного семінару на 
«Модерн-Експо». Волинь посі-
дає шосте місце у моніторингу 
областей України щодо енергое-
фективності. Це хороший показ-
ник. Але, на думку голови ОДА 
Бориса Клімчука, ще є солідні 
резерви. Адже за європейськими 
мірками Волинь «енергоефек-
тивна» лише на 65%. 

cтор. 4

Поліетиленові торбинки, в 
які звикли пакувати усе що за-
вгодно, можуть зникнути вже 
наступного року. Міністерством 
регіонального розвитку, будівни-
цтва та житлово-комунального 
господарства України підготов-
лено законопроект, спрямова-
ний на заборону виготовлення та 
продажу пакетиків, що тонші за 
0,025 мм, а за об’ємом менші 20 
л. Попри те, що на шкідливість 
цих торбинок не перестають на-
рікати, екологи не впевнені, що 
така заборона порятує довкілля.

cтор. 10

Аграріїв хочуть придавити ще 
одним податком

Волинські сільгоспвиробники 
стурбовані новою ініціативою від 
Партії регіонів — ввести ще один 
податок для кожного користувача 
сільськогосподарських земель. Він 

становитиме 1% від нормативно-
грошової оцінки вартості землі. Та-
кий законопроект зареєстрував нар-
деп Григорій Калєтнік.

cтор. 4

Реставратори 
повернули 
150-річному роялю 
Лесі Українки 
«французьке» 
звучання 

Щоб уникнути 
варикозу, треба 
регулярно робити 
вправи для ніг

Поліетиленові 
пакети хочуть 
замінити на 
паперові
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Ти маєш знати більше!
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У Відкритому чемпіонаті Росії з 
карате перемогли українці

У вівторок із Відкритого чемпіо-
нату Росії з карате у Нижньому 

Новгороді повернулася команда 
Української федерації Кіокусін-Будо 
Карате у складі п’яти спортсменів, а 
це Дан Звоник, Павло Бугайов (До-
нецьк), Максим Перенц (Миколаїв), 
Олександр Білецький (Рівне), Ольга 
Ліщук (Луцьк). 

cтор. 13

cтор. 3

Лікарів і 
лаборантів 
патолого-
анатомічного бюро 
не звільнятимуть


