
Кожен, хто був на озері Сві-
тязь, купаючись, помічав на дні 
маленькі зелені кульки. Можливо, 
ви навіть із цікавістю їх роздивля-
лися, стискали в руці та викидали 
назад у воду. Оці кульки — це при-
родні фільтри кладофори. Ростуть 

вони дуже повільно — 5–10 мілі-
метрів у рік. Кладофори беруть 
безпосередню участь в очищенні 
води. І без них найглибше озеро в 
Україні через кілька років перетво-
риться на найглибше болото...

cтор. 5

Щосуботи на майдані біля ав-
тостанції міста Ковеля можна спо-
стерігати незвичайну картину: по-
над два десятки людей приходять 
до стола з казаном і отримують 
тарілку гарячого борщу. Роздає 
його благодійний фонд «Допомо-
жи ближньому». Вже три роки діє 
він у Ковелі. 

cтор. 4

Озеро Світязь може перетворитися 
на болото? 

Світова статистика свідчить: 
від мігрені страждає близько 
13% людей віком від 20 до 64 ро-
ків. Однак медики кажуть, що 
хворих набагато більше, оскіль-
ки ця, здавалося б, проста недуга 
в багатьох не діагностована. Го-
ловний біль при мігрені зазви-
чай локалізується в одній поло-
вині голови... 

cтор. 12

У дитячому садку №21, що у 
Луцьку, до виховання своїх під-
опічних підходять нестандартно. 
По-перше, цього вимагає кон-
тингент дітей, бо половина з них 
— із особливими потребами, а 
по-друге, педколектив постійно у 
пошуку нових методик виховання, 
реабілітації й оздоровлення малю-
ків. 

cтор. 13

Вчителям на зарплати 
не вистачає 
2 млрд грн 

Ти маєш знати більше!

cтор. 4cтор. 7-9

Німецький інвестор 
створить в області 
ще тисячу нових робочих 
місць

Щоб отримати рецепт на ліки від тиску, 
треба мати здорову нервову систему 

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 14Кейт Мосс не пустили до Америки через «кокаїнове» минуле

Вже близько 15 років сана-
торій-профілакторій «Журави-
чі», що на Ківерцівщині, стоїть 
пусткою. Цілющі грязі та вода 
не приносять нікому користі, бо 
за відновлення здравниці ніяк 
не можуть узятись. Фактичний 
власник — Державне агентство 
лісових ресурсів України — не 
хоче розпрощатись із об’єктом 
і передати його області, а саме 
в цьому напрямку нічого не ро-
бить. 

cтор. 3
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Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 5

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

У луцькому дитсадку дітей не тільки 
виховують, а й лікують 

Виявляється, у директора з 
технічних питань «Волиньобле-
нерго» Володимира Перчука, 
крім відповідальної роботи, — 
незвичне захоплення. Практич-
но весь вільний час він віддає 
справам козацьким. Бо у стрі-
лецькому братстві має чимало 
роботи — відповідає за зброю, 
створює макети рушниць...

cтор. 14
Мігрень провокують 
стреси, червоне вино 
та шоколад 

До редакції «Відомостей» заві-
тала лучанка Надія Федорівна. Вона 
сказала, що прийшла розповісти, як 
реально придбати ліки від тиску за 

рецептом. Її розповідь заслуговує на 
те, щоб опублікувати. 

— Мені 60 років. Уже три роки 
маю серйозні проблеми з тиском, 

перенесла інсульт. На щастя, важких 
наслідків він не дав, але мушу берег-
тися і постійно приймати ліки. 

cтор. 7

У Ковелі безкоштовно годують бомжів 

Нещодавно українським 
телеканалом пройшла звіст-
ка — майже 400 волинських сіл 
із острахом чекають зими, бо 
опинилися без скрапленого газу 
в балонах. «Відомостям» у «Во-
линьгазі» підтвердили цю но-
вину. Дійсно, мешканців прак-
тично всіх районів області, які 
використовують скраплений газ 
у господарстві, спіткала «газо-
ва криза». Балони наповнювати 
нічим, а коли вирішиться про-
блема — волинські газовики не 
знають. 

cтор. 6

Діти українських чиновників 
майже завжди потрапляють у за-
тишні державні крісла, теплі офі-
си або ж миттєво відкривають 
власний бізнес, ідеться в сюжеті 
програми «Гроші». 

cтор. 11

За байдикування депутатів 
у Раді українці заплатили 
понад 819 мільйонів 
гривень

cтор. 2

Саакашвілі полетів із Грузії 
у Брюссель

cтор. 2

Міліціонери півдоби 
протримали чоловіка 
у собачій будці

cтор. 2

Шахрайка з Волині 
видурила у підлітка 
7 тисяч гривень за зняття 
вроків 

cтор. 2

Європою «гуляє» шторм 
«Святий Юда» 

cтор. 2

Пенсійний фонд має боргів 
на 64,4 мільярда гривень 

cтор. 4

Від імпорту авто через 
Волинь бюджет отримав 
додаткових 325,5 млн грн 

cтор. 5

Мін’юст заперечує 
швидке помилування 
Тимошенко 

Як діти українських 
чиновників 
потрапляють 
у державні крісла 

Лісівники знищили 
санаторій «Журавичі». 
Самі не роблять і нікому 
не дають 

Міністр юстиції України 
Олена Лукаш заявила, що до 
завершення судових процесів 
щодо екс-прем’єра Юлії Тим-
ошенко питання її помилуван-
ня не розглядатиметься. Про це 
вона сказала, відповідаючи на 
запитання про роботу комісії з 
помилування, інформує прес-
служба Мін’юсту. 

cтор. 2

Скрапленого газу 
в балонах чекає майже 
400 волинських сіл 

Козак Володимир 
Перчук виготовляє 
ексклюзивні макети 
козацької зброї 


