
Що нижче опускається стовп-
чик термометра, то актуальнішою 
стає проблема холодової алергії. 
Але лікарі запевняють: такий вид 
алергії може виникати й при плю-
совій температурі. Більше того, 
спровокувати хворобливу відпо-
відь організму може навіть крижа-
ний напій чи холодна постіль.

cтор. 12

Зважаючи на ситуацію в кра-
їні, багатьом цікаво, що ж буде з 
ринком нерухомості. Які пропози-
ції є на волинському ринку житла 
та чи очікувати нам якихось ціно-
вих змін, «Відомостям» розповіла 
директор «Волинського агентства 
нерухомості» Лариса Мусійчук.

— Можна було говорити про 
розвиток ринку нерухомості, якісь 
перспективи, але не було реформ, 
продуманих заздалегідь... 

cтор. 7

Холодову алергію можуть провокувати 
хвороби шлункового тракту і печінки 

Держфінінспектори прове-
ли планові ревізії на 12 підпри-
ємствах лісового господарства 
області та встановили фінан-
сові порушення, що призве-
ли до втрат на загальну суму 
2,7 млн грн. Так, на територіях 
лісових господарств виявлено 
незаконні рубки дерев. 

cтор. 5

Резервістів із Волині 
до Києва ніхто 
не мобілізує 

cтор. 5cтор. 7-9

cтор. 3

Рада скасувала 
«диктаторські» закони

cтор. 14

Про це він написав у своєму 
Facebook. «Головною вимогою 
Майдану є припинення узурпа-
ції влади В. Януковичем. За це 
заплачено кров’ю героїв опору 
режимові», — підкреслив Луцен-
ко. 

cтор. 2

Ти маєш знати більше!
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cтор. 2

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Минулого тижня учасники 
народного аматорського театру-
студії «Гармидер» організували 
прес-конференцію, на якій звер-
нулися по допомогу до громад-
ськості. Колектив виселяють із 
приміщення Луцького будинку 
культури, де зараз вони про-
водять репетиції й виступають, 
а керівника театру Руслану По-
рицьку звільняють. Гармидерівці 
вважають, що причиною стала 
їхня остання документальна ви-
става «Ау! Сказане мільйонам»... 

cтор. 13

У держлісництвах 
Колісника ревізори 
виявили порушень 
на понад 2,7 млн грн 

Міліція встановлює 
обставини загибелі 
волинянина на майдані 
Незалежності 

cтор. 5

Хокейний клуб «Беркут» 
відмовився від своєї назви 

cтор. 4

Україна в 2013 році 
накопичила боргів 
до 73 млрд дол.

cтор. 5

Контрабандисти покинули 
товар на 90 тисяч

cтор. 6

Народна рада візьметься 
за оборону населення

cтор. 6

Ритуальні послуги не по 
кишені простій людині

cтор. 4

Армію скоротили, 
а кількість 
правоохоронців 
збільшують 

Луценко заявляє, що 
Майдану недостатньо 
відставки Прем’єра 

До редакції «Відомостей» 
звернулася лучанка Надія Федо-
рівна (прізвища жінка попроси-
ла не називати). Вона повідоми-
ла, що її синові, який у 2013 році 
закінчив школу і вступив до 
коледжу, прийшла повістка з 
військкомату. «Як же так, адже 
повідомлялося про те, що те-
пер армія буде контрактною і на 
службу строковиків не набира-
тимуть?» — обурювалася жінка. 

cтор. 5

Аматорський театр 
виганяють із Будинку 
культури. Влада має 
втрутитись 

Протести охопили всю країну

На ринку нерухомості бракує житла 
економ-класу 

Сашко ПОЛОЖИНСЬКИЙ: Змінити самого себе — це найважче

У внутрішні війська 
продовжують набирати 
строковиків 
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