
Через відсутність каналіза-
ції та внутрішніх туалетів бази 
відпочинку в урочищах «Гряда», 
«Грушово», а також на озерах 
Світязь і Пісочне опинилися 
під загрозою закриття. В гру-
пі ризику перебувають і дитячі 
табори відпочинку, бо і вони, 
з’ясувалося, мають низку по-
рушень санітарних норм. Про 
це йшлося на виїзній нараді у 
Шацьку. Обласні чиновники зі-
бралися, аби заслухати звіти са-
непідеміологів, рятувальників та 
екологів стосовно реального ста-
ну справ на базах відпочинку.

cтор. 4

Як правило, всі детективи чи 
правові програми закінчуються 
фразою: «суд виніс рішення». Це 
дуже схоже на закінчення казки: «і 
жили вони довго та щасливо». Адже 
в одному й іншому випадку невідо-
мо, що ж відбувається далі — чи 
було виконано рішення суду та чи 
дійсно жили вони щасливо.  

cтор. 6

Податкова 
скасувала перевірки 
базарників

Ти маєш знати більше!Ти маєш знати більше!

cтор. 3

Вхід тільки 
туристам. 
Пароль — «Шо 
нада?»

Споживачі не захищені 
щодо купівлі несправних 
мобільних телефонів

У вузах скоротять 
держзамовлення 
на непопулярні 
спеціальності

Бази відпочинку 
на Світязі під 
загрозою закриття

Згорілий у 
Луцьку BMW Х5 
належить батькові 
заступника 
начальника УБОЗу

Перший заступник прокурора Волині 
Володимир Веселуха:

У Шацьку відкрито 
поліклініку 
європейського 
типу

Азаров пообіцяв 
підвищити зарплату 
дошкільникам

На Cході України 
рівень радіації 
в деяких місцях 
вищий, ніж у 
Чорнобилі

cтор. 3

В Парижі почався 
суд над колишнім 
президентом Жаком 
Шираком

cтор. 2

Волинські фермери 
заробляють собі 
на пенсію в 257 
гривень

cтор. 4

Луцьк не може 
повернути 10 
мільйонів банку 
«Форум»

cтор. 5

Третина власників 
земельних ділянок 
на Волині здає їх в 
оренду

cтор. 5

На Волині 
продовжують 
вилучати землю у 
громадян

cтор. 6

Луцькій гімназистці 
Президент 
призначив 
стипендію

cтор. 6

У жовтні у Львові 
планують відкрити 
стадіон і аеропорт

cтор. 6

Злочинців-
рецидивістів на 
Волині побільшало 
вдвічі

cтор. 10

Троє п’яних із боєм 
проривалися з 
Білорусі на тракторі

cтор. 10

Луцькі валютники не 
«викорінюються»

cтор. 10

Заздрість ослаблює 
імунітет

cтор. 12

Чорне море не 
токсичне

cтор. 12

Члени виконкому Луцької місь-
кої ради продовжують знайомити-
ся з роботою комунальних підпри-
ємств. Минулого тижня відбулося 

виїзне засідання на «Луцькводока-
налі». Там побувала і кореспондент 
«Відомостей».

cтор. 5

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 3

Версія перша: дуже вчені 
мужі пильно вивчають під мі-
кроскопом бактерії з потойбіч-
чя. Версія друга: паранормальні 
мешканці Львова несуть сюди 
у баночках свої паранормаль-
ні елементи для аналізів. Що 
ще можна робити під вивіскою 
«Лабораторія паранормальних 
явищ»? 

cтор. 13

Минулої п’ятниці відбуло-
ся урочисте відкриття районної 
поліклініки у Шацьку. Подія зі-
брала кілька сотень місцевих 
жителів, для яких поява достой-
ної медичної установи в чи не 
найголовнішому осередку від-
починку на Волині стала справ-
жнім святом.  

cтор. 3

До редакції газети «Відомості» 
звернулася наша постійна читачка, 
лучанка Людмила. Майже півроку 
тому вона придбала новий мобіль-
ний телефон. Хотілося, щоб був і 
функціональним, і не дуже дорогим, 
і за дизайном гарним. Тому, порів-
нявши ціни у кількох магазинах, по-

прямувала до «Алло», що в центрі 
міста. Порадившись із продавцем, 
вирішила купити «Самсунг S-5350». 
Досить стильний телефон за ціною 
900 гривень. Однак уже з перших 
днів почала помічати, що мобільник 
дає збій під час розмов.  

cтор. 7

Нестача йоду 
стає причиною 
уражень 
головного мозку

cтор. 7

Міська влада Луцька думає, 
чи не продати частину 
«Луцькводоканалу» 

У британському уряді є 18 офі-
ційних мільйонерів. В українському 
— принаймні офіційних — лише де-
кілька. Проте не є секретом, що спо-
сіб життя, який ведуть наші урядов-
ці, не відповідає їхнім деклараціям. 
І є значно шикарнішим, аніж спосіб 
життя їхніх британських колег. А 
втім, Україна — не Британія.

cтор. 11

Життя урядовців не відповідає 
їхнім деклараціямДля нормального функціону-

вання організму людина щодня 
має споживати 100-150 мікро-
грамів йоду. Коли споживання 
йоду нижче рекомендованих 
рівнів, щитовидна залоза вже 
не може синтезувати достатню 
кількість гормонів. А це призво-
дить до так званих йододефіцит-
них розладів. Про них погово-
римо з завідуючим хірургічним 
відділенням Дмитром Шульгою.

cтор. 12

Волинські 
підприємці хочуть, 
аби правила гри 
були зрозумілими

cтор. 14

4 лютого у Луцьку сталася 
подія, яка буде темою для бала-
чок, напевно, ще не один місяць. 
На вулиці Будівельників, непода-
лік обласної наукової бібліотеки, 
згорів дотла автомобіль марки 
BMW Х5. Машина була новень-
кою, 2010-го року випуску, а за-
везена тільки на початку цього 
року. Але сіль історії не у вар-
тості машини, а у власникові — з 
автом, можна сказати, кровними 
узами пов’язаний заступник на-
чальника обласного управління 
по боротьбі з організованою зло-
чинністю.

cтор. 10

Лаймі Вайкуле відмовили в усиновленні дитини 

Минулого тижня відбулося 
засідання координаційної ради з 
питань підприємництва в облас-
ті. На засіданні була присутня й 
голова Комісії з питань науково-
інноваційного розвитку Ради 
підприємців при Кабінеті Міні-
стрів Людмила Ходос.

cтор. 4

В Україні виконується тільки 25% 
рішень суду


