
Комунальні тарифи 
обіцяють не збільшувати

Багатьом людям знайома си-
туація, коли під час руху кістки 
раптом голосно хрустять. Зда-
валось би, дрібниця, але з часом 
неприємний звук починає до-
шкуляти. Про причини хрускоту 
та можливі наслідки цього симп-
тому розповів завідуючий від-
діленням ревматології обласної 
лікарні Вадим Жукович.

cтор. 12

Цього року Різдво у Луцьку 
було солодким і медовим, адже на 
центральній площі міста приго-
щалися питними медами, медови-
ми винами, медовухою. Тридцять 
медоварів із 10 областей України 
допомогли створити атмосферу 
свята в Луцьку. Театральний май-
дан був наповнений людьми й ме-
довими ароматами...

cтор. 13

Нещодавно прес-служба про-
куратури у Волинській області по-
відомила про те, що в обласному 
центрі соціально-психологічної 
реабілітації дітей, який розміще-
ний у Ковелі, допускаються ви-
падки застосування фізичного 
насильства щодо вихованців за-
кладу. «Проведеними судово-ме-
дичними експертизами в 11 дітей 
встановлено наявність легких і 
легких із короткочасним розла-
дом здоров’я тілесних ушкоджень. 
Працівник закладу, якого підозрю-
ють у правопорушенні, відсторо-
нений від виконання обов’язків. 
Триває досудове розслідування», 

— йдеться у повідомленні. Яка на-
справді ситуація у цьому центрі 
й у яких умовах там живуть діти, 
з’ясовували «Відомості».

cтор. 4

Багатодітним батькам 
можуть накинути 350 
гривень до пенсії

Ти маєш знати більше!

cтор. 3cтор. 2

У школи повернули 
обов’язкові медичні 
профогляди

З 1 січня реєстрація 
будь-якої нерухомості 
коштує 119 гривень

Лучани заборгували 
комунальним 
підприємствам 42 млн. 
гривень

cтор. 3

Рівненське державне 
підприємство «Бурштин 
України» — на межі 
банкрутства

cтор. 2

Засудженим 
можуть дозволити 
користуватися 
мобільними 
телефонами

cтор. 4

Шахраї «реєструють» на 
ЗНО за гроші

cтор. 5

Встановлено 
мінімальну ціну на 
молоко

cтор. 5

Луцькому довгожителю 
виповнилось 103 роки

cтор. 13

Лучанка влаштувала притулок 
для собак у квартирі

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Передплатний індекс - 21769

cтор. 14Каменських хоче купити батькам будинок за кордоном

В Україні з 1 січня запрацю-
вала публічна кадастрова карта. 
Інформацію про земельні ділян-
ки в онлайн-режимі може поба-
чити кожен охочий на офіційно-
му веб-сайті Держземагентства 
за адресою http://map.dazru.gov.
ua/kadastrova-karta. Яка ж інфор-
мація наразі є у відкритому до-
ступі для українців, дізнавалися 
«Відомості».

cтор. 2

У Шацькому районі є 
приватні землі у лісах 

№ 3 (643) 17 - 23 січня 2013 року

Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 7

У Ковелі працівник реабілітаційного 
центру знущався з дітей

Шахраї через Інтернет 
видурюють у громадян 
гроші 

Найкращим питним медом-2013 визнано 
хмільний напій волинського пасічника 

Щороку кількість користува-
чів Інтернету в Україні збільшу-
ється. В зв’язку з цим поступово 
відбувається міграція платіж-
ного простору у віртуальну ме-
режу. А отже, зростає і рівень 
шахрайств у Всесвітній павути-
ні. За останніх півроку, за слова-
ми заступника прокурора міста 
Луцька Василя Корнесюка, зна-
чно побільшало зареєстрованих 
у Луцькому МВ УМВС України у 
Волинській області повідомлень 
про шахрайські операції через 
Всесвітню мережу. 

cтор. 7

Українські багатії 
гуляють на зимові 
свята у французькому 
Куршевелі 

Зубрів на Волині майже 
не залишилося

Легендарний французький 
гірськолижний курорт Курше-
вель для багатіїв давно пере-
творився на ярмарок марно-
славства. І найбільшою тут є 
заслуга наших північних сусідів, 
росіян, які гуляють із неймовір-
ним розмахом. Уже чимало років 
напередодні новорічних свят у 
Куршевель з’їжджаються гро-
шові мішки з країн колишнього 
СРСР. Але якщо раніше там від-
почивали здебільшого громадя-
ни РФ, то нині все більше зви-
чайних українських, казахських 
чи молдовських мільйонерів. 
Вони, звісно, мало відрізняються 
від своїх російських колег, тому 
їх класично ідентифікують як 
«рашн», пишуть VIP-хроніки. 

cтор. 11

Кілька тижнів тому на тери-
торії Звірівського мисливсько-
го господарства було знайдено 
труп зубра. Це привернуло увагу 
екологів і громадськості. Волин-
ське товариство охорони приро-
ди вже не перший рік б’є на спо-
лох, наголошуючи, що поголів’я 
зубрів у Звірові — єдиному гос-
подарстві на Волині, що може 
ними похизуватися, катастро-
фічно зменшується. 

cтор. 3

Чому хрустять суглоби 

Жителька Луцька вже не перший 
рік у своїх квартирах утримує чима-
лу кількість котів і собак. Благі, зда-
валося б, наміри жіночки насправді 
перетворюють життя її сусідів у 
справжнісіньке пекло. Адже щодня 

їм доводиться миритись із неймовір-
ним смородом, що через усі шпарки 
проникає до їхніх квартир. Неодно-
разово на будинок на вулиці Гру-
шевського, де з заґратованих вікон 
на першому та другому поверхах час 

від часу визирають собаки та коти, 
звертали увагу й пересічні лучани. 
Днями туди з перевіркою навідалися 
правоохоронці. 

cтор. 6

Від першого січня документи 
на право власності на нерухоме 
майно та землю видають держав-
ні реєстратори. Як саме, дізнава-
лися «Відомості». 

cтор. 7

Журналіст «Відомостей» 
разом із екологами та гро-
мадськими інспекторами 
рахували тварин у Звірів-
ському господарстві

Це можна побачити на пу-
блічній кадастровій карті 


