
Як тільки вдарять морози й во-
дойми заледве вкриються першим 
льодом, рибаків-відчайдухів звід-
ти не відігнати. Любителів зимової 
риболовлі не зупиняє ні сніг, ні ві-
тер, ні мороз. Навіть можливість 
опинитися під кригою не надто їх 
лякає. За вікном — мінус 7, вітер 
ущух, небо ясне — чим не ідеальна 
погода для зимової риболовлі? 

cтор. 7

Починаючи з 25 січня, до 75 
населених пунктів Волинської об-
ласті був утруднений, а подекуди 
і заблокований доїзд. Перемети 
були навіть на дорогах державного 
значення. Доїхати до низки сіл Го-
рохівського, Локачинського, Луць-
кого, Іваничівського районів було 
неможливо. 

cтор. 3

У перші морози найкраще клює хижа риба 

Рак називають імператором 
усіх хвороб. Від нього не за-
страхований ніхто. Як правило, 
онкологічні захворювання вини-
кають у людей від 40 до 60 років. 
Головні чинники — небезпечна 
екологічна ситуація, неправиль-
не харчування та шкідливі звич-
ки. 

cтор. 12

Минулого року ця історія 
сколихнула всю країну. 24-річна 
лучанка, маючи двох малолітніх 

дітей, ніде не працювала і не пла-
нувала заробляти гроші... 

cтор. 5

«Правий сектор» може 
стати партією і піти 
на вибори 

cтор. 2cтор. 7-9

У прокуратурі не можуть 
знайти винних у побитті 
журналістів

cтор. 14

Політична криза в країні 
спровокувала негативну реак-
цію валютного ринку. В разі 
продовження кризи курс долара 
США може подолати позначку в 
10 гривень. Такий прогноз у ході 
прес-конференції в «Обозрева-
теле» озвучив президент Укра-
їнського аналітичного центру 
Олександр Охріменко. 

cтор. 2

Ти маєш знати більше!
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cтор. 3

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Волинянку, яка продавала сина, засудили 
на п’ять років позбавлення волі 

Добрі, веселі, привітні. Їх 
виготовили з екологічних мате-
ріалів, і вони пахнуть корицею, 
м’ятою та лавандою. Все це — 
ляльки рівненської майстрині 
Олени Вербицької. Кожен її ви-
ріб — справжній витвір мисте-
цтва. Кожен, будь то гном, сова 
чи заєць, має свій неповторний 
образ. Таємницями творчості 
Олена поділилася з газетою «Ві-
домості». 

cтор. 13

Захворювання на рак — 
важка недуга, 
але не потрібно впадати 
у відчай 

У вуликах-лежанках, які 
змайстрував Борис Мишко з Фе-
дорівки Володимир-Волинсько-
го району, завдяки цілющому 
повітрю та вібрації, що одночас-
но створюють сто тисяч бджіл, 
можна оздоровитись і забути 
про хвороби. 

cтор. 5

З початку року на Волині 
збільшилася кількість пожеж. 
За повідомленням Державної 
служби з надзвичайних ситу-
ацій, у області за перші місяці 
2014-го їх сталося 128 (проти 90 
за аналогічний період минулого 
року). Загинуло три людини (то-
рік — одна). Тому взимку дуже 
важливо дотримуватися правил 
поводження з вогнем, електро-
приладами, пічним опаленням. 

cтор. 4

Яценюк озвучив плани 
і реформи 

cтор. 2

Завдяки злагодженій 
роботі рятувальників 
пожежу на залізниці 
вдалось локалізувати 

cтор. 3

У Волинській області 
засуджено двох 
наркоділків 

cтор. 4

Куди поділося 10 тонн 
гуманітарної допомоги 
для Майдану? 

cтор. 5

На Волині освятили 
аварійно небезпечну 
дорогу 

cтор. 6

Волинянин обдурив 
кримчан на 80 тисяч 

cтор. 6

Минулий рік показав, 
що люди стали 
активніше шукати 
роботу і нею дорожити 

Президент Українського 
аналітичного центру 
Олександр ОХРІМЕНКО: 

Всі завдання, які ставила 
перед собою служба зайнятості, 
вдалося виконати. Про це розпо-
віла директор обласного центру 
зайнятості Раїса Кучмук. Вона 
зауважила, що були певні побо-
ювання, зважаючи на впрова-
дження нового закону, але саме 
він відкрив більші можливості 
для того, щоб попередити нега-
тивні явища на ринку праці... 

cтор. 6

Бджолине ліжко 
від федорівських 
мічурінців 

Іграшки рівненської 
майстрині пахнуть 
корицею та м’ятою 

Ціни на продукти 
поповзли вгору 

Волинські села відкопують від снігу 

Зеленський не хоче робити зі своїх дітей зірок

Газовики просять раз 
у місяць перевіряти 
справність димарів 

Січень приніс нам не тільки мо-
рози, а й зростання цін на овочі бор-
щового набору: картоплю, моркву, 
буряк, цибулю. На скільки подорож-

чав борщ у Луцьку, рахували «Відо-
мості». 

Свята закінчились, але ціни, 
всупереч прогнозам, не змінились. 

А деякі продукти ще подорожчали. 
Особливо це стосується овочів так 
званого борщового набору. 

cтор. 4

Якщо криза в країні 
затягнеться, долар 
подорожчає 
до 10 гривень 


