
В Україні знову взялися за 
боротьбу з розповсюдженням 
порнопродукції. Нещодавно в 
Чернівецькій області в магазині 
вилучили з продажу навіть мис-
тецьку книгу з зображеннями 
оголеної натури. Тим часом усе 
більшого розмаху набуває тен-
денція продажу порнопродукції 
через Інтернет. За словами пра-
воохоронців, це небезпечно тим, 
що легкий шлях до порнографії 
отримують підлітки.

cтор. 7

ДАІ обмежить 
термін дії 
водійських прав 

Ти маєш знати більше!Ти маєш знати більше!

cтор. 2

Луцька спортивна 
школа готує 
майбутніх 
олімпійців

Пенсійна реформа не для людей

Справжній вміст 
продуктів і написи 
на етикетках 
відрізняються

Міліція затримала 
продавця 
порнопродукції

У Лищі ставки 
руйнують береги

15 тисяч 
українських солдат 
залишаються без 
харчування

Через місяць 
літр бензину 
коштуватиме понад 
12 гривень 

Пільги на воду 
і тепло можуть 
замінити грішми 

cтор. 3

Київські та 
харківські 
бізнесмени 
«відмивають» гроші 
через Волинь

cтор. 5

Пільговики 
їздитимуть 
безкоштовно 
на міжміських 
маршрутах шість 
разів на місяць

cтор. 4

Лучанам не 
продаватимуть 
спиртне вночі

cтор. 6

У Турійському 
районі спалах 
вірусного гепатиту

cтор. 6

У луцькому 
відділенні 
«Приватбанку» 
вкрали близько 200 
тисяч гривень

cтор. 7

Волинські чиновники вважають, 
що нарешті знайшли спосіб, як зму-
сити сільських голів «жити» пробле-
мами села та почати наводити лад в 
аграрному секторі та тваринництві. 
Волинь однією з перших областей 
в Україні розпочала втілювати про-
граму стимулювання сільрад до ро-
боти в галузі АПК. Але все не так 
просто.

cтор. 6

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 2

Спеціалізована дитячо-
юнацька школа олімпійського 
резерву (СДЮШОР) Луцької 
міської ради у лютому святкує 
40-річний ювілей. За цей час в 
учбово-тренувальних групах, а 
також у групах початкової під-
готовки навчалося близько 18 
тисяч дітей, а у фізкультурно-
оздоровчих — 28 тисяч осіб. 

cтор. 13

ТОВ «Івала» призупиняє 
харчувати близько 15 тисяч сол-
датів через борг Міноборони на 
суму 75 мільйонів гривень і від-
сутність договірних відносин із 
військовим відомством.

cтор. 2

У необхідності проведення пен-
сійної реформи сьогодні ніхто не 
сумнівається — ні влада, ні гро-
мадяни. Тільки от мотиви різні: у 
влади — зменшити дефіцит бюдже-
ту, у громадян — збільшити розмір 
пенсійного забезпечення. Адже із 13 

мільйонів 700 тисяч сьогоднішніх 
пенсіонерів 2 мільйони 800 тисяч 
отримують пенсію меншу, ніж 800 
гривень, а 4 мільйони 100 тисяч — 
нижче 900 гривень.

Середня ж пенсія в Україні сьо-
годні — 1149 гривень. Це межа бід-

ності та виживання. Збільшувати 
рівень пенсій при солідарній систе-
мі пенсійного забезпечення, яка діє 
сьогодні в Україні, можна за рахунок 
збільшення відрахувань у ПФ. Зро-
бити це реально двома шляхами...

cтор. 3

Гіперактивні діти 
потребують уваги 
та підтримки 
батьків

cтор. 10

Сільські ради почнуть заробляти 
гроші на збуті фермерської 
продукції

Економічна ситуація в Україні 
спонукає наших співвітчизників шу-
кати кращої долі за її межами. Хтось 
їде на рік, одначе залишається на 
чужині назавжди, а хтось виїжджає 
на постійне місце проживання, про-
те повертається додому через кілька 
місяців. 41-річний житель Луцька 
Віталій десять років тому виїхав у 
Португалію й додому не хоче, бо не 
бачить тут жодних перспектив. Ро-
дина лучанки Олени — мама, тато, 
брат, сестра — також приблизно 
десять років тому виїхала в Іспанію. 
«Вони не планують найближчим ча-
сом повертатись, адже на ту пенсію, 
яку отримують батьки, вони не змо-
жуть тут жити на такому ж рівні, як 
там», — каже Олена. Про те, як обла-
штовуються на чужині та яких труд-

нощів зазнають українці-емігранти, 
Віталій та Олена розповіли газеті 
«Відомості». 

cтор. 10

У Португалії та Іспанії навіть 
емігранти мають можливості для 
започаткування бізнесу

Зазвичай, спостерігаючи за 
активними дітьми, радіємо, що 
в малят усе нормально з розви-
тком. Проте все частіше на ди-
тячих майданчиках чи в школі 
можна помітити дітей, які ні 
секунди не можуть встояти на 
місці, вони постійно стрибають, 
бігають, одночасно беруться за 
кілька справ. Їхні руки теж не 
можуть без діла: вони то щось 
крутять, то щось ламають. 

cтор.  12

Луцькі 
«базарники» 
бояться 
підвищення 
орендної плати за 
торгове місце
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«Відомості» вже писали про 
проблему, яка виникла у селі 
Лище Луцького району. Там ста-
ви, що знаходяться у центрі села, 
поступово підмивають береги. 
Жителі б’ють на сполох. Тим 
паче, що цими днями ледве не 
сталася трагедія — водій мікро-
автобуса не зумів «вписатись» у 
поворот і заледве не сповз у воду. 
Люди дивом залишилися живі.
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Ірина Борисюк: У рідному Тернополі навіть у магазині просять автограф

З першого січня нормами 
Податкового кодексу передбаче-
но скасування плати ринкового 
збору. На перший погляд, під-
приємцям повинні були б скоро-
тити фінансове навантаження. 
Однак торговці занепокоїлися, 
мовляв, цей «подарунок» твор-
ців Податкового може обернути-
ся збільшенням орендної плати.

cтор. 4


