
У Ковелі знову заговорили про 
будівництво заводу з переробки 
твердих побутових відходів. Цьо-
го разу ізраїльська компанія Arrow 
Ecology через свого представника в 
Україні та країнах СНД Юрія Ми-
хальчука запропонувала неподалік 

міста залізничників збудувати сміт-
тєпереробне підприємство. Про це 
повідомляє «Про Ковель». 

Потужність заводу з переробки 
твердих побутових відходів може 
становити 150 тонн сміття за добу. 

cтор. 4

Валютників на ринку «кришував» капітан 
міліції 

Наприкінці минулого року 
керівництво Луцької міської 
ради «пригрозило» закрити або 
продати через аукціон збиткові 
комунальні підприємства. Звіт 
про їхню фінансово-господар-
ську діяльність уже зроблено. 

За підсумками фінансово-
господарської діяльності у 2012 
році комунальні підприємства 
міста Луцька зазнали 31 млн 206 
тис. грн збитків. Збитково спра-
цювали 10. Найбільші «мінуси» 
— у «Луцьктепла». 

cтор. 3

Сніг, який уже добряче всім на-
брид, нарешті почав танути і по-

тягнув за собою нову біду — підто-
плення та повені. Різке потепління 
очікують із 7 квітня. Снігові гори 
почнуть інтенсивно танути, тож в 
одинадцяти областях України по-
веней не уникнути. Як зауважив на-
чальник Укргідрометцентру Микола 
Кульбіда, під час весняного водопіл-
ля однією з найскладніших ситуація 
буде на Волині, де традиційно потер-
пають північні райони. 

Зважаючи на це, днями об-
ласть проінспектував віце-прем’єр-
міністр України Олександр Вілкул. 

cтор. 3

Протягом року в Україні 
планують закрити 143 
школи

Ти маєш знати більше!

cтор. 6cтор. 7-9

Студенти-сироти 
отримуватимуть 900 
гривень соцстипендії

За самогоноваріння 
та розведений удома 
спирт саджатимуть у 
тюрму

cтор. 4

Опозиція провалила 
голосування за відміну 
пенсійної реформи

cтор. 2

Проїзд у луцьких 
тролейбусах 
подорожчав

cтор. 5

Директор училища 
заплатить 10 тисяч 
штрафу за збір 
благодійних внесків

cтор. 5

У підвалі луцької 
багатоповерхівки вода 
стоїть цілий рік

cтор. 7

На Волині розпочали 
заготовляти березовий 
сік 

cтор. 6

Половина інфарктів стається у людей, 
які не мали серйозних серцевих недуг 

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 14«Міс Україна – 2013» стала студентка-іконописець із Прикарпаття

В останні дні березня ві-
домий веб-сайт «Коментарі» 
опублікував інтерв’ю голови 
Волинської облдержадміністра-
ції Бориса Клімчука. У ньому 
— роздуми, оцінки, конкретні 
дії  одного з найдосвідченіших 
губернаторів України. Матеріал 
публікуємо з незначним скоро-
ченням. 

cтор. 4-5
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Ти маєш знати більше!
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cтор. 3

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

У Володимирі-
Волинському збудують 
каналізацію

На Волині готуються до «великої води» 

Мільйон гривень на будів-
ництво каналізаційних мереж у 
Володимирі-Волинському  виді-
лено цього року. З них 700 тисяч 
— із обласного бюджету, 300 — з 
міського. Про це повідомив мер 
Володимира-Волинського Петро 
Саганюк. 

— Після того як продали 
наш цукровий завод недобро-
совісним людям і він із часом 
перестав працювати, виникла 
проблема з опаленням будинків 
селища підприємства, — зазна-
чив міський голова. 

cтор. 5

За лізингові маршрутки, 
які вже не їздять, ЛПЕ 
виплачує третину 
заробленого 

У Луцьку показали 
весільні тенденції 2013 
року 

Кілька тижнів тому Госпо-
дарський суд Волинської області 
зобов’язав Луцьке підприємство 
електротранспорту перерахува-
ти на користь ТОВ «Богдан-Лі-
зинг» 1 мільйон 367 тисяч гри-
вень. З’ясувалося, що ці кошти є 
нарахованою пенею. 

cтор. 6

На збиткових 
комунальних 
підприємствах Луцька 
— найвищі зарплати 

Минулого року на Волині зафік-
совано майже три тисячі випадків 
гострого коронарного синдрому, що 
включає інфаркт міокарда та неста-
більну стенокардію. Днями обласні 

кардіологи приймали столичних 
гостей, із якими мали можливість 
поспілкуватися про серцево-судин-
ні недуги, зокрема інфаркти. Вчені 
з Національного наукового центру 

«Інститут кардіології імені академі-
ка М. Д. Стражеска» повідали про 
нові методи лікування гострого ко-
ронарного синдрому.

cтор. 12

Ізраїльтяни хочуть побудувати під Ковелем 
сміттєпереробний завод 

У зв’язку з тим, що Волинь 
— прикордонний регіон і, як ка-
жуть, від нас до Європи рукою 
подати, питання, що стосуються 
візового режиму, а також мож-
ливості навчання, працевлашту-
вання, лікування, здійснення по-
купок у наших сусідів-поляків, 
завжди є актуальними. 

cтор. 2

Володимир-Волинський місь-
крайонний суд минулого тижня 
виніс вирок начальнику сектора 
Державної служби боротьби з еко-
номічною злочинністю Володимир-

Волинського міського відділу УМВС 
України у Волинській області. Капі-
тана міліції звинуватили у вимаган-
ні й одержанні хабара. 

cтор. 3

Щорічна спеціалізована ви-
ставка весільних товарів і послуг 
«Art Wedding, або весілля по-
новому – 2013» днями відбува-
лася в обласному центрі Волині. 
З 29 по 31 березня майбутні на-
речені мали можливість ознайо-
митися з усілякими цікавинками 
весільної індустрії та спланувати 
свято своєї мрії. 

cтор. 13

Голова Волинської 
облдержадміністрації Борис 
КЛІМЧУК: 

Виконувач обов’язків Гене-
рального Консула Республі-
ки Польща у Луцьку 
Кшиштоф САВІЦКІ:

Скаржаться і плачуть  
тільки невдахи

Маємо унікальну 
можливість їздити, куди 
захочемо 


