
У Луцьку урочисто відкрили 
оновлену експозицію Художнього 
музею. Він розміщений у колиш-
ньому будинку повітової канцеля-
рії і шляхетських судів (пам’ятці 
містобудування й архітектури на-
ціонального значення), збудова-
ному 1789 року на руїнах княжо-
го палацу на території Луцького 
замку. Культурний об’єкт давно 
потребував капітального ремонту. 
Після клопотання голови облдер-
жадміністрації Бориса Клімчука 
на ремонт Шляхетського будинку 
з державного бюджету було виді-
лено 3,1 млн грн. cтор. 14

Новий рік — свято сімейне. 
Тож більшість зустрічає його вдо-
ма. Що ж планують поставити на 
святковий стіл волинські госпо-
дині й у скільки він обійдеться? 
Заклопотані підготовкою до свят 
люди останнього тижня заполони-
ли ринки та супермаркети Луць-
ка. «Відомості» провели невелике 
опитування: що збираються готу-
вати до Нового року? 

cтор. 5

У Луцьку відкрили оновлений Художній 
музей 

Підбиваючи підсумки пер-
шого року роботи Верховної 
Ради, «Коментарі» поцікавились, 
як же проявили себе народні 
обранці, які стали справжніми 
знаменитостями ще до початку 
свого депутатства. Народна ар-
тистка України Таїсія Повалій 
відома передусім як співачка. І 
під куполом Верховної Ради вона 
теж опікується культурою, став-
ши авторкою чотирьох законо-
проектів. Теми — звільнення від 
ПДВ операцій із постачання му-
зичних інструментів, виробле-
них в Україні, пільги для меце-
натів, які підтримують музичні й 
танцювальні проекти, і циркова 
діяльність...

cтор. 11

Аптекам тимчасово 
заборонено продавати 
аспірин, валер’янку та 
спирт cтор. 6cтор. 7-9

Верховний суд: 
Оформлення закордонного 
паспорта коштує 
170 гривень

cтор. 13

2013-й був багатим на події, 
які сколихнули світ. Українцям 
він запам’ятався провалом асо-
ціації з ЄС, «солодкою війною», 
подорожчанням авто та газовою 
епопеєю. Пропонуємо разом зга-
дати події, які привертали нашу 
увагу в 2013 році.

cтор. 2-3

Ти маєш знати більше!
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cтор. 6

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Українські та польські мит-
ники і прикордонники обгово-
рили ефективність руху через 
кордон під час новорічних і Різд-
вяних свят. 

cтор. 4

Як відпрацювали рік 
депутати-знаменитості

Новорічний сюрприз у ви-
гляді кредитів на понад 80 міль-
йонів доларів поклали лучанам 
під ялинку депутати міської 
ради. Тепер протягом десяти 
років місто має щорічно випла-
чувати по сім мільйонів гривень. 
Заради чого залізли у борги, 
з’ясовували «Відомості». 

cтор. 6

Різдво Христове — одне 
з найбільших християнських 
свят. Воно вважається істинно 
сімейним, адже відзначають цей 
празник у колі родини. Однак 
традиції його святкування дещо 
різняться залежно від регіону. 
Про те, як його відзначали наші 
предки на Волині, ведемо мову з 
почесним краєзнавцем України 
Олександрою Кондратович. 

cтор. 12

Погашати кредити 
зможуть 
по-новому

cтор. 4

«Волиньобленерго» 
продали австрійцям

cтор. 4

Учасники Народного 
віча створили народне 
об’єднання «Майдан»

cтор. 5

Росія озвучила гарантії 
непідписання Україною 
Угоди з ЄС 

cтор. 5

На волинських 
ґвалтівників чекає 
тривале ув’язнення

cтор. 6

Як працюватимуть 
на свята банки і пошта

cтор. 5

Скоро Луцьком можна буде 
мандрувати віртуально 

cтор. 12

Волинським фермерам 
запропонували 
придбати доїльні 
міні-зали

На Коляду не сідали 
вечеряти, поки не 
збереться вся родина 

Найважливіші події,   
що відбулися 
в 2013 році

Про модернізацію особистих 
селянських фермерських госпо-
дарств, де утримують 10 і більше 
корів, говорили під час наради 
у заступника голови ОДА Віта-
лія Карпюка. Зокрема, йшлося 
про можливості обладнання їх 
у 2014 році доїльними міні-зала-
ми. Як зазначив Віталій Карпюк, 
Волинь першою в Україні запро-
вадила програми підтримки для 
власників ОСГ. Нині 76% сімей-
них (родинних) ферм забезпече-
ні доїльними апаратами. 

cтор. 6

Депутати вирішили за 
кредитні кошти купити 
Луцьку тролейбуси

Митники обіцяють 
спростити переїзд 
польського кордону 
на свята

Новий рік зустріли 
на вершині гори

Скільки коштуватиме новорічний стіл 

Комусь подобається зустрічати 
Новий рік за родинним столом і ди-
витися шоу-програми по телевізору. 
Хтось любить і має можливість по-

шикувати в дорогих готелях чи ко-
теджах за кордоном або в Україні. А 
є люди, які просто не можуть жити 
спокійно і постійно шукають якісь 

шалені варіанти святкування. Один 
із таких — відзначити Новий рік на 
висоті понад 2000 метрів...

cтор. 7
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Східний гороскоп на 2014 рік

Традиції святкування Різдва 
на Волині 

Віддавати гроші будуть із 
міського та державного 
бюджетів 


