
Після святкування Нового 
року українці викидають до 13% 
їжі, купленої на новорічний стіл. 
Про це свідчать дані щорічного до-

слідження, що проводиться аген-
цією AgriSurvey, передають УНН. 

cтор. 4

Жидичинський чоловічий 
монастир Святителя Миколая 
Чудотворця вважається одним із 

найстаріших монастирів нашої 
країни: перша згадка про нього 
датується 1227 роком. За свою іс-
торію святиня переживала часи 
небувалого розквіту і занепаду, її 
палили та відновлювали, тут були 
сиротинець і сільська школа, всти-
гли поглумитися над пам’яткою 
і вандали. А з 2003 року обитель 
узялися ставити на ноги небайду-
жі монахи, й до сьогодні крок за 
кроком насельники власними си-
лами вдихають у неї нове життя. 

cтор. 5

Після новорічних свят українці викинуть 
на смітник майже мільярд гривень 

Святкові застілля, крім 
можливості смачно попоїсти, 
традиційно стають справжнім 
випробуванням для організму. 
Особливо важко доводиться 
тим, чиє здоров’я і без того не-
найкраще. Алкоголь, вигадливі 
салати, жирні страви, нарізки 
та солодощі — все це, одночасно 
потрапляючи в шлунок, здатне 
заподіяти організму шкоду. 

cтор. 10

Луцька міська рада звернеться 
до Національного банку України, 
Генпрокуратури та Міністерства 
внутрішніх справ щодо ситуації з 

«Західінкомбанком». Відповідне рі-
шення було прийнято під час сесій-
ного засідання 25 грудня 2013 року. 

cтор. 7

Лікарі виписують рецепти 
по-новому 

cтор. 3

Українці зможуть 
перебувати в Росії лише 
90 діб протягом півроку

cтор. 14

У 2014 році українці таки 
платитимуть податок на нерухо-
мість. Під дію закону потраплять 
власники квартир, житлова пло-
ща яких перевищує 120 «квадра-
тів», а будинків — понад 250. 

cтор. 2

Ти маєш знати більше!
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cтор. 3

Православний церковний 
календар на 2014 рік

cтор. 8-9

Луцькрада проситиме визнати 
«Західінкомбанк» неплатоспроможним 

Штраф у розмірі 11 тисяч 
900 гривень і позбавлення пра-
ва обіймати посади, пов’язані з 
виконанням адміністративно-
господарських функцій, строком 
на два роки — такий вирок виніс 
суд завідувачці поліклінічного 
відділення, лікарю-офтальмоло-
гу однієї з райлікарень області за 
одержання хабара. 

cтор. 7

Як пережити Різдвяні 
свята без шкоди 
для здоров’я 

Україна обурена тим, що 
останнім часом побільшало фак-
тів побиття людей, які так чи 
інакше причетні до Євромайда-
ну. За цей період постраждало 
понад 50 журналістів, на 14 ак-
тивістів Майдану відкрито кри-
мінальні провадження,  лише в 
Харкові спалили п’ять автомобі-
лів, один активіст помер, другого 
невідомі порізали ножем. 

cтор. 3

Cвоєрідним прологом до 
новорічних свят у Ковелі стало 
незвичне спортивне шоу — ву-
личний пробіг Дідів Морозів і 
Снігуроньок. Переможців і пе-
реможених на дистанції пробігу 
не було: виграли всі, хто став 
учасником і глядачем спортив-
ного карнавалу, інформує «Теле-
візійний центр «Ковель». Участь 
у заході взяло понад сто осіб — 
переважно діти. Найстарший 
бігун — 71-річний Олександр 
Майданський. 

cтор. 4

Уряд затвердив нові норми 
дитячого харчування 

cтор. 3

Президент попередив, що 
буде карати «сепаратистів» 
на Заході України 

cтор. 2

Українські фрілансери 
потрапили до трійки країн 
із найвищими заробітками 

cтор. 4

На розвиток приватного 
форелевого бізнесу 
в Оконську держава 
виділяє мільйони 

cтор. 3

Експерти прогнозують 
дефіцит шоколаду 

cтор. 5

Волинську родину 
привітала королівська 
сім’я Бельгії 

cтор. 5

На нововолинську шахту 
№ 10 надійшло 47 млн грн 

cтор. 7

Борис КЛІМЧУК: 

У Ковелі Діди Морози 
бігали крос 

Що нового очікує нас 
у 2014 році 

На останніх акордах року, 
що минає, у кожній волинській 
родині підсумовують прожите 
й пережите, щоби на фінальній 
дистанції акумулювати весь річ-
ний багаж доброго, позитивного 
і з вірою у краще перенести цей 
позитив у рік прийдешній. Яким 
він буде для Волині? Міркують 
над цим не тільки у численних 
волинських оселях, що вже спо-
внилися святковим настроєм. 

cтор. 6

Жорстоко побита 
журналістка  Тетяна 
Чорновол може 
залишитись інвалідом

На Волині за отримання 
хабара судили лікарку 

На Старий Новий рік ворожать, 
щедрують, роблять збитки 

На Волині монахи відроджують один 
із найдревніших українських монастирів 

Сьогодні свято Старого Нового 
року, або Василя, так само люблять, 
як і Новий рік. У деяких сім’ях його 
відзначають навіть більш гучно, 

оскільки до 7 січня віруючі люди 
дотримуються посту, а отже, не мо-
жуть погуляти від душі 31 грудня. 
Про те, як його святкували наші 

предки-волиняни, ведемо мову з по-
чесним краєзнавцем України Олек-
сандрою Кондратович. 

cтор. 4
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Студентка-дизайнерка невдовзі запустить власну лінію одягу

«Відомості» проаналізували 
законодавчі зміни, які набу-
ли чинності цього року 

Зустрічаємо 2014-й: 
із гордістю і вірою 
у добро! 


