
У Верховній Раді назріває туалетний 
скандал

Медики попереджають: 
Україні варто готуватися до епі-
демії грипу. За їхніми прогноза-
ми, вона може початись уже в 
кінці січня — на початку лютого. 
Наразі хвороба «косить» наших 
сусідів-поляків. Та й на Львів-
щині з’явилися перші випадки 
захворювання. Там навіть кон-
статували смерть від грипу три-
річної дитини. Станом на 18 січ-
ня на Волині не зафіксовано 
жодного випадку захворювання 
на грип, хоча на ГРВІ люди вже 
хворіють. 

cтор. 12

Знайомство Юрія Косюка з 
фотографією почалося ще задов-
го до того, як розгорнувся бум 
цифрових фотоапаратів. Разом із 
батьком із зацікавленням вивчав 
«нутрощі» плівкових «Зеніта» і 
«Феда», робив перші кадри, тре-
петно чекав на проявлення плівки. 
Та при цьому, зізнається, ставати 
фотографом зовсім не збирався.

cтор. 13 

В Україні вже не перший рік 
ведуть мову про скорочення кіль-
кості дитячих будинків та інших 
інтернатних закладів. Уповнова-
жений Президента України з прав 
дитини Юрій Павленко вважає, що 
інтернати протидіють сімейним 
формам виховання, а інколи дит-
будинки взагалі штучно наповню-
ють малечею з повноцінних сімей. 
За його словами, такі заклади слід 

трансформувати, а натомість роз-
почати розвиток мережі будинків 
сімейного типу. Чи не виглядає 
це так, ніби держава хоче скинути 
свої зобов’язання на плечі звичай-
них людей, яка ситуація з інтер-
натними закладами на Волині та 
що їх чекає у майбутньому, дізна-
валися «Відомості». 

cтор. 3

Підвищення тарифів 
торкнеться всіх категорій 
населення

Ти маєш знати більше!

cтор. 3

На Волині можливе 
знеструмлення населених 
пунктів

Cауна без рушників, 
побите джакузі, 
прокурена кімната 
відпочинку, 
адміністратори-хами

Мінфін хоче стягувати 
податок на нерухомість 
тільки з багатих

cтор. 3

«Волиньагрохолдинг» 
обіцяє розрахуватися з 
селянами в найкоротші 
терміни

cтор. 2

Лучанам даватимуть 
землю під будівництво, 
коли погодять межі 
міста

cтор. 4

У Луцьку відстоювали 
права політв’язнів

cтор. 4

Для відновлення 
водійських прав не 
треба здавати іспити

cтор. 6

Працівник Маневицької 
колонії постачав 
наркотики в’язням

cтор. 5

Ринок «Північний» 
у Луцьку можуть 
перенести в інше місце

cтор. 4

Три шахти області — на 
межі закриття 

cтор. 6

Українці називають 
дітей Декстер, Добриня 
та Попелюшка

cтор. 13

Моржування зцілює не 
тільки тіло, а й душу 
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cтор. 14Ді Капріо залишає кінематограф

Судячи з останніх повідо-
млень, у Кабміні активно шука-
ють нових джерел надходжень 
до бюджету. Зокрема, у Мініс-
терстві фінансів працюють над 
законодавчою базою для вве-
дення податку на розкіш. Також 
розроблено законопроект, яким 
передбачається стягування по-
датку з нежитлових приміщень 
(сараї, склади тощо), якщо їх 
площа перевищує 500 квадрат-
них метрів. 

cтор. 2

Уряд хоче суттєво 
підняти плату за землю
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cтор. 13

Магазин 
реклама та приватні 
оголошення cтор. 10

Держава має намір знайти родину для 
кожної сироти

Розпуста звела жінку на 
той світ 

Фотографую тому, що люблю

У жовтні минулого року в 
лісі села Охотин Луцького ра-
йону знайшли труп напівроз-
дягненої жінки з понівеченим 
обличчям. Звістка спантеличила 
не лише мешканців села, а й мілі-
ціонерів, які на місці пригоди не 
знайшли жодних доказів, що мо-
гли б вказувати на того, хто по-
глумився над жінкою. В руках у 
покійниці був ніж. Це наштовху-
вало на думку, що перед смертю 
вона від когось захищалася. 

cтор. 6

«Коляда з Тетяною 
Ціхоцькою» зібрала 
ювілейний аншлаг 

У Звірові знайшли 
вбитих оленів і кабана

Повний зал, відсутність у 
касі квитків уже за кілька днів 
до концерту — таке рідко тра-
пляється як із заїжджими, так і 
з місцевими виконавцями. По-
пулярність авторського різдвя-
ного шоу волинської співачки 
Тетяни Ціхоцької підтверджена 
його стійким десятилітнім існу-
ванням і «народним рейтингом»: 
глядач, як кажуть, голосує грив-
нею. 

cтор. 14

За три дні рахування зубрів 
у Звірівському господарстві 
вдалося налічити всього 12 осо-
бин із 27, про яких іще минуло-
го року звітував його директор 
Андрій Шпорук. Однак одними 
лише непорозуміннями у Звіро-
ві, про які «Відомості» писали у 
минулому номері, не обійшлося. 
Під час підрахунку зубрів у мис-
ливському господарстві виявили 
невідомо ким убитих оленів. Про 
це повідомив у випуску новин 
телеканал «Аверс». 

cтор. 4

Грипу на Волині немає. 
Поки що

Люди вірять, що на Водохреще 
вода набуває особливих лікувальних 
властивостей. Через це більшість 
луцьких любителів зимового пла-
вання розпочали моржування саме 
у це свято. І тепер це їхній спосіб 
життя. Що спонукає людей до та-
кого екстремального загартування 
й який вплив воно має на здоров’я 
та самопочуття, «Відомості» дізна-
вались у представників громадської 
організації любителів зимового 
плавання та фізичної культури. Як 
розповів її голова Геннадій Вайнер, 
сьогодні організація налічує понад 
сто чоловік. Найстаршому члену — 
близько 80-ти років, а наймолодшо-
му — дванадцять. На березі річки 
Стир, у парку імені Лесі Українки, 
у їхньому розпорядженні три буди-
ночки, де моржі можуть роздягтися, 
залишити речі, є спортмайданчик... 

cтор. 7

У Луцьку в готелі знайшли застреленими 
двох іноземців

Луцький готель «Світязь» зно-
ву в епіцентрі кримінальних подій. 
18 січня там знайшли мертвими 
16-річну громадянку Польщі та 
68-річного серба. Як інформує 
СЗГ УМВС України у Волинській 

області, в обох виявлені наскрізні 
вогнепальні поранення голови. На 
місці події також знайшли пісто-
лет іноземного виробництва калі-
бру 10,4 мм. 

cтор. 3

Cауна без рушників і з мо-
крими простирадлами, полама-
ним чайником, побитим джаку-
зі, яке швидше виконує функцію 
ванни, прокурена холодна кім-
ната відпочинку й адміністрато-
ри-хами — спектр таких послуг 
коштує 180 гривень. Ви скажете, 
що такого не може бути. А от і 
може! Майже в центрі Луцька є 
заклад із інтригуючою назвою 
«Печерські сауни». 

cтор. 5

Поки депутати, пропрацював-
ши всього шість днів, роз’їхалися 
на відпочинок, життя у Верховній 
Раді б’є через край. Одразу в кіль-
кох кабінетах здійснюється масш-
табний ремонт для видатних полі-

тичних діячів сучасності. 
Як пише «Українська правда», 

зараз поліпшують кабінет першо-
му віце-спікеру комуністу Ігорю 
Калєтніку.

cтор. 11

Такий спектр послуг за 180 
гривень пропонують у Луць-
ку відвідувачам


