За оренду землі
хочуть заборонити
розраховуватися натурою

Магазин

реклама та приватні
оголошення
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В оплаті штрафів за
порушення Правил
дорожнього руху відбулися
cтор. 7
зміни

cтор. 2

Шерон Стоун зіграє в «Коханні у великому місті-3»

cтор. 14

http://www.vidomosti.info
http://vidomosti-ua.com
htt
ht
t p:/
tp
://
/ /v
/vid
idom
dom
omos
osti
os
ti-u
ua.co
com
co
m

Ти маєш знати більше!

Передплатний індекс - 21769

Доступне житло і
надалі для більшості
волинян залишається
недоступним

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Поламані кінцівки, побиті машини,
безпорадні чиновники
Такою виявилася нинішня зима для Волині

38 волинян минулого року
скористалися президентською
програмою «Доступне житло».
Хоча самого житла було більше.
Та й коштів, виділених на програму з держбюджету, вистачало. За словами чиновників, самою програмою цікавилося до
170 волинських родин. Але не
склалося. Чому — з’ясовували
«Відомості».

Від ремонту в сусідів
тріщать і осипаються
стіни
До редакції «Відомостей»
звернулися мешканки будинку №15, що на проспекті Волі у
Луцьку, Олена Воронюк (квартира №3) та Віра Сколкова (квартира №9). Жінки переживають, що
їхні помешкання можуть рухнути, так, як минулого року було
з будинком на вул. Рівненській,
якщо їхня сусідка не припинить
задуманого ремонту.
cтор. 3

«Швидку» розділили.
Тепер медиків
доведеться чекати до
години

cтор. 2

75 тисяч гектарів
мисливських угідь
на Волині знайшли
господарів
На оперативній нараді голова облдержадміністрації Борис
Клімчук оприлюднив перелік
мисливських угідь, які закріплені за підприємствами обласного
управління лісового та мисливського господарства і можуть
бути передані в оренду. Клімчук
повідомив, що з переліком запропонованих ділянок можна ознайомитися на сайті Волинського
ОУЛМГ. «Інформація про них
відкрита, проте протягом трьох
місяців не зголосилося жодного
охочого господарювати там», —
висловив здивування голова облдержадміністрації.
cтор. 6

Клінічне відбілювання
зубів зробить їх
світлішими на шістьвісім тонів

На початку минулого тижня
природа здивувала вcіх аномальним
явищем: ішов дощ і одразу замерзав,
утворюючи шар льоду на дорогах і
тротуарах. Комунальники, які, очевидно, ще не оговтались від грудне-

Нелегальних таксистів
штрафуватимуть на 8500
гривень

вих снігопадів, не надто поспішали
боротись із черговою негодою, і війну з ожеледицею було програно. Як
луцькі, так і обласні дороги перетворилися на суцільну ковзанку. Більше
того, деякі з них ще й наприкінці

У суді оголосили страшні
подробиці вбивства
Георгія Гонгадзе
cтор. 2

Фірма приховала від
податківців 48 мільйонів
прибутку
cтор. 3
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Мало не кожен хоче бути
власником
«американської
усмішки». Адже білосніжні зуби
надають упевненості в собі та
позитивно позначаються на зовнішньому вигляді людини.
Втім, із кольором зубів пощастило далеко не всім, та й навіть білі
зуби з часом можуть тьмяніти і
набувати жовтуватого чи сіруватого відтінку. Для тих, хто, попри
все, воліє мати сяючу усмішку, є
можливість відбілити зуби. Про
особливості цієї процедури ми
поспілкувались із лікарем-пародонтологом Іриною Мельник.
cтор. 12

Волинський торф
переводять в «офшор»
cтор. 3

Дітей-сиріт не
забезпечують житлом
cтор. 4

На кордоні з Польщею
вилучили картину Пабло
Пікассо
cтор. 6

У Нововолинську просять
не закривати шахти
cтор. 5
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Попри небезпеку, охочих порибалити
взимку не меншає

cтор. 2

Ягодинських митників
впіймали «на гарячому»

тижня були покриті шаром льоду.
Ще в гіршій ситуації опинилися
тротуари, на яких пішоходам цілий
тиждень доводилося виконувати неабиякі «піруети».

У зимову пору чимало чоловіків
обирають замерзлі водойми місцем
проведення свого дозвілля. Мало

хто задумується над тим, яку небезпеку криє у собі зимова рибалка,
тож охочих витягти рибину прямісінько з ополонки чимало. Візьміть
хоча б річку Стир. На ній щоденно
рибалок — як грибів після дощу. Сидять годинами, а лов — ніякий. Досвідчені рибаки кажуть, що взимку
можна зловити максимум одно- чи
двокілограмового ляща або, якщо
пощастить, упіймати щуку на живця. Навіть попри такі прогнози,
прихильників зимової риболовлі з
року в рік не меншає. Чим цікава та
небезпечна чоловіча зимова забава,
дізнавалися «Відомості».

cтор. 7

Лучанка захопилася
пошиттям відомих на
весь світ іграшок Тільд

cтор. 7

Лікування кіньми — остання надія для
багатьох хворих людей
Дитячий церебральний параліч і аутизм, проблеми з периферичною нервовою системою,
порушення координації рухів,
відкладання солей, депресії — поліпшення стану хворого з цими
недугами можна забезпечити за
допомогою нетрадиційного методу лікування — іпотерапії. Слово
«іпотерапія» походить від грецького «гіппос» — кінь. Безкоштовні
заняття з іпотерапії проводять на
базі Луцької дитячої кінно-спортивної школи. Які перспективи

На базі Луцької станції
медичної допомоги створено
Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Рішення про це було прийняте на
позачерговій сесії Волиньради,
яку скликали спеціально, щоби
депутати підтримали ініціативу
управління охорони здоров’я.
Поспіх, як з’ясувалося, викликаний тим, що уряд дав усього
два тижні на створення таких
центрів у кожній області. Якщо
не вкластись у визначені терміни, то грошей на це від держави
можна й не дочекатися.

розвитку цього методу лікування,
з’ясовували «Відомості».
cтор. 6

Багато захоплень починається з того, що молоді матусі,
дбаючи про здоров’я малюків,
пробують робити необхідні речі
самостійно. Хтось в’яже кофтинки й шкарпетки, хтось варить
домашнє мило, хтось майструє
дерев’яні забавки. Лучанка Катерина Денисовець вирішила для
однорічного сина шити ляльки. Створювати м’які іграшки
так сподобалося жінці, що вона
стала шити зайчиків, равликів,
лосів, фей і ангелів для друзів,
знайомих на замовлення.
cтор. 13

