
На початку січня радісна подія 
для дошкільнят трапилась у селі 
Городок Маневицького району. 
Всього за п’ять місяців будівель-
ники звели новенький дитсадок, 
до якого вже зараз ходить 45 дітла-
хів. Та найцікавішим є те, що меблі 
для закладу виготовили ув’язнені 
Маневицької виправної колонії. 
В’язниця вже встигла зарекомен-
дувати себе у районі як хороший 
виробник зручних меблів для до-
шкільнят і школярів. 

cтор. 13

Тенденції до зменшення он-
кологічної захворюваності нема, 
натомість є постійний приріст. 
Щороку випадків ракової пато-
логії в Україні більшає на 2,5-3%. 
Основними причинами поши-
рення онкологічних недуг ліка-
рі називають шкідливі звички, 
продукти, повітря. Сучасні пре-
парати хіміотерапії і операції з 
видалення пухлин дають пози-
тивний ефект, кажуть медики. 
Та наголошують, що можливий 
він тільки за умови раннього ви-
явлення, а ще краще — на перед-
клінічній стадії хвороби. 

cтор. 12

До редакції «Відомостей» звер-
нулася лучанка, 61-річна Євгенія 
Вронська. Вона поскаржилася на 

службу в справах дітей Луцької 
міської ради, яка, за словами жін-
ки, незаконно позбавила її опіки 
над 7-річним онуком, понад те, ди-
тину вилучали варварськими ме-
тодами, не повідомивши бабусю. 
Вона називає це словом «викра-
ли». Хлопчика відвезли у притулок 
у Рожищі. 

Жінка запросила нас додому, 
щоб поспілкуватися та розповісти 
всі подробиці конфлікту. Як ви-
явилось, Євгенія Іванівна виховує 
не тільки онука, а й внучку...

cтор. 6

Луцький гуманітарний 
університет закрили

Ти маєш знати більше!

cтор. 7

Гідрометцентр 
попереджає про паводки 
на Волині

Ліквідація 
нововолинських шахт 
відтермінована на один 
рік 

Торфокрихта для 
волинських споживачів 
подешевшала в чотири 
рази 

cтор. 3

Луцьк потопав у воді
cтор. 3

На Полтавщині зловили 
серійного маніяка-
ґвалтівника

cтор. 2

В інтернатах Волині немає 
повноцінного розвитку для 
дітей-сиріт

cтор. 4

Народний депутат України Ігор 
ПАЛИЦЯ: 

Готовий витрачати 
щомісяця більше мільйона 
на потреби лучан

cтор. 5

Банки почали знижувати 
депозитну ставку в гривні 

cтор. 4

У Луцьку намагались 
«обчистити» ювелірний 
салон 

cтор. 7

Лучани матимуть найвищі в Україні 
тарифи за утримання будинків?

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 14Ксенія Собчак таємно вийшла заміж

Завершився другий рік ді-
яльності Волинської обласної 
ради шостого скликання. Згід-
но з законом про місцеве само-
врядування, голова головного 
представницького органу краю 
має озвучити підсумки роботи 
в році, що минув. Володимир 
Войтович звітуватиме про діяль-
ність Волиньради у 2012-му на 
сесії 15 лютого. 

cтор. 3

Голова Волинської облради 
Володимир ВОЙТОВИЧ: 
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cтор. 7

Телегід
15 каналів

cтор. 7-9

Підприємці Північного 
ринку бояться, що їхні 
магазинчики підпалять 

Мого онука викрали просто зі школи 

Під час останнього прийому 
громадян Микола Романюк ви-
словив думку, що ринок «Північ-
ний» треба перенести. Приводом 
для цього стало звернення луча-
нина, який проживає поблизу 
базару. Чоловік поскаржився  на 
те, що автомобілі продавців і по-
купців перекривають проїзд у 
двори, через що ні «швидка», ні 
пожежна не можуть дістатися до 
людей. Пригадав скаржник і про 
те, як у 2011 році на торговищі 
стався прорив труб. 

cтор. 4

Анжеліка Рудницька з 
арт-туром завітала на 
Волинь 

Луцького педофіла 
засудили на п’ять 
з половиною років

Більшість із нас знає Анже-
ліку Рудницьку як легендарну 
телеведучу і творця унікального 
телепроекту «Територія А», як 
чудову співачку, як щиру пись-
менницю — автора кількох кни-
жок, громадського діяча. Про її 
арт-проекти ЗМІ теж багато роз-
казують. А волинянам випала 
нагода познайомитися з Анже-
лікою ближче як із художником, 
народною майстринею. 

cтор. 14

Ця моторошна історія трапи-
лася посеред білого дня в одному 
з мікрорайонів міста Луцька. 

Одного червневого дня, над-
вечір, 39-річний лучанин Воло-
димир звично зайшов по доро-
зі додому в магазин, купив дві 
пляшки пива. Випив. 

cтор. 7

Щороку кількість 
онкохворих 
збільшується на 3% 

На дошках оголошень біля 
під’їздів луцьких багатоповерхівок 
нещодавно з’явилися повідомлення 
про збільшення тарифів за утри-
мання будинку. Платня, залежно від 

будівлі, зростає від 30 до 50%. Що 
змусило комунальників Луцька піти 
на такий крок, дізнавалися «Відо-
мості». 

Збільшення мінімальної заробіт-

ної плати і вартості енергоносіїв ста-
ло основною причиною підвищення 
тарифів у Луцьку. Принаймні так по-
яснили у міській раді. 

cтор. 2

В’язні Маневицької колонії виготовляють 
меблі, не гірші від фабричних 

2 лютого у Нововолинську 
відбувся мітинг, організований 
Волинським територіальним 
комітетом профспілки праців-
ників вугільної промисловості. 
Приводом стало закриття шахт 
№1, №5 та №9. У мітингу взяли 
участь близько тисячі гірників і 
мешканців міста. 

Перед присутніми висту-
пили генеральний директор 
ДП «Волиньвугілля» Анатолій 
Заболотній, голова Волинського 
теркому профспілки вугільної 
галузі Юрій Калістратов, місь-
кий голова Віктор Сапожніков, 
директор передпускової дирек-
ції шахти №10 «Нововолинська» 
Петро Солоп, народний депутат 
від ВО «Свобода» Євген Мель-
ник та інші представники влади 
і вугільних підприємств.

cтор. 2

Представницький орган 
області працює на 
результат 

7-річного хлопчика служба у справах дітей забирала, не попере-
дивши бабусю 


