
Незвичайне хобі має Микола 
Музичук із Ківерців — у вільний 
від роботи час (він працює ди-
ректором районного центру за-
йнятості) доглядає екзотичних 
птахів. На його обійсті живе понад 
двадцять рідкісних порід голубів, 
більше десяти видів курей, індики, 
фазани — мисливські, угорські, 
золоті, срібні. Любов до пернатих у 
Миколи Євгенійовича ще з дитин-
ства, однак утілити мрію — роз-
водити їх у себе вдома — вдалося 
лише три роки тому. 

cтор. 6

 Коли ледь не у всьому світі 
тільки й мови, що про український 

Майдан, просто гріх не побачити 
його на власні очі. Для чого? Щоби 
відчути настрій, познайомитись 
із людьми, які не одну зимову ніч 
провели на вулиці, спробувати 
зрозуміти, для чого це все, і, наре-
шті, щоб доторкнутись до історії. 

Майдан у серці столиці — як 
окрема держава, добре організо-
вана та злагоджена. Це зрозуміло 
вже з перших хвилин перебування. 

cтор. 3

Любов до птахів переросла у захоплення 

На Волині порахували, 
скільки учнів здобуває освіту 
за кордоном

cтор. 6cтор. 7-9

Підвищено відповідальність 
за керування транспортним 
засобом у нетверезому стані

cтор. 14Олег ВИННИК: Кожна людина сама собі робить бренд

17 грудня у Москві у рамках 
засідання українсько-російської 
міждержавної комісії відбулася 
зустріч президентів України Ві-
ктора Януковича та Росії Воло-
димира Путіна. Як повідомля-
лось, глави держав обговорили 
широке коло питань практичної 
реалізації двосторонньої вза-
ємодії, насамперед у торговель-
но-економічній, енергетичній, 
авіаційній, космічній сферах, 
атомній енергетиці, транспор-
ті, а також у гуманітарному на-
прямку.

cтор. 2

Ти маєш знати більше!
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cтор. 13

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

30-річний житель обласного 
центру відпочивав у одному з 
барів Луцька разом із друзями. 
Коли вже був добряче напід-
питку, ті відвезли його додому. 
А невдовзі чоловік вийшов із 
квартири, прихопивши автомат і 
травматичний пістолет, і попря-
мував на зупинку громадського 
транспорту на вулиці Конякіна, 
де перебувала компанія молодих 
людей. 

cтор. 7

Брендовий одяг, сумки, 
взуття, хутро шиншили — все 
це останнім часом вилучають 
як контрабанду на Ягодинській 
митниці. Чи можна потім при-
дбати цей товар і за якими ці-
нами, дізнавалися «Відомості». 
Легенди про просто смішну 
вартість, за яку можна купити 
конфісковані митницею товари, 
ширяться від 90-х років мину-
лого століття. Інтерес до теми не 
зникає. 

cтор. 5

Не за горами новорічні 
ранки у школах і садочках, а це 
справжній головний біль для 
батьків. Адже перед ними не-
легке завдання — знайти таке 
вбрання, щоб і сценарію відпо-
відало, і малечі подобалось, і з 
гаманця усі гроші не витрусило. 
«Відомості» дізнавалися, ким хо-
чуть бути на Новий рік сучасні 
діти і які пропозиції на ринку 
карнавальних костюмів.

cтор. 13

В Росію заборонили в’їзд 
25 тисячам українців

cтор. 2

Євросоюз підпише 
Асоціацію хоч завтра, 
якщо Україна дасть чіткий 
сигнал

cтор. 2

Львівська облрада 
вигнала на вулицю 
чиновників ОДА

cтор. 3

Луцький картонно-
паперовий комбінат 
оголошено банкрутом

cтор. 4

Викрито схему 
протиправного
імпорту душових кабін

cтор. 5

Гроші на компенсацію 
знецінених заощаджень 
депутати перерозподілили 
на винагороду суддям

cтор. 11

Нежить не проходить. 
Що робити 

Дитячий карнавальний 
костюм напрокат 
обійдеться у 50–70 
гривень 

Росія дала Україні 
тимчасову знижку на газ 
і кредит на 15 млрд «без 
жодних умов» 

За нинішніх погодних умов 
нежить мало кого обходить сто-
роною. Багатьом здається, що на 
цю проблему й уваги звертати 
не потрібно і пройде вона сама 
собою. Але ж коли у людини не-
жить, то дихання утруднене, що 
в результаті викликає погіршен-
ня сну, зниження працездатнос-
ті, слабкість. Тож усе-таки варто 
докласти зусиль, щоби нежить 
минув швидко та без наслідків.

cтор. 12

Чи реально придбати 
конфіскований товар 

У Луцьку адвокат 
влаштував стрілянину 
з автомата 

Активістку луцького Євромайдану 
Майю Москвич судять за пошкоджені 
портрети Віктора Януковича 

Майдан — територія ВОЛІ

Активістам Євромайдану в 
Луцьку слідчі вручили повідомлен-
ня про підозру у вчиненні кримі-
нального злочину. Що саме інкри-

мінується і як відбувалися перші 
судові процеси, бачили «Відомості».

З перших днів проведення Євро-
майдану в Луцьку на Театральному 

майдані перебуває Майя Москвич. 
Саме вона координувала дії студент-
ської молоді. 

cтор. 4

Таким побачила Київ журналістка газети «Відомості»

У господарстві Миколи Музичука живуть рідкісні породи пернатих 

Шановні Шановні 
читачі!читачі!
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