
Після двох провальних спроб 
продати пакет акцій «Луцького 
авіапідприємства» на аукціоні 
проблема аеродрому, що в селі 
Крупа, досі висить у повітрі. На 
сьогодні 70,42% акцій володіє 
обласна рада, депутати якої не-
щодавно побували там, аби вже 
на наступній сесії прийняти рі-
шення.

cтор. 5

8 березня 2011 року набрав чин-
ності Закон України «Про внесення 
змін до Закону України «Про вико-
навче провадження». На цей закон 
давно очікували банки. Бо згідно з 
ним спрощується процедура вилу-
чення майна боржника, в тому числі 
й нерухомого. Для людей цей закон 
став справжнім «зашморгом». Чому 
— дізнавалися «Відомості».

cтор. 3

Підприємці 
відмовляються 
возити пенсіонерів 
на дачі безплатно

Ти маєш знати більше!Ти маєш знати більше!

cтор. 4

Великодній кошик 
обійдеться в більш як 
300 гривень

Водійське 
посвідчення з 
терміном дії є 
необов’язковим 

На території 
аеропорту в 
Крупі може 
постати житловий 
комплекс

Релігійні громади 
поступово 
забирають у лучан 
парки

Державні виконавці мають право 
забрати у волинян майна на 200 
мільйонів

1200 
малозабезпечених 
волинян отримають 
продуктові набори 

На Чорнобиль зі 
світу назбирали 
близько 460 
мільйонів євро

cтор. 2

Новий власник 
«Укртелекому» 
почав масові 
скорочення

cтор. 2

«Цар хліба» 
уклав перемир’я 
з волинськими 
чиновниками

cтор. 4

Кому потрібна 
посада головного 
лікаря Луцького 
пологового 
будинку?

cтор. 4

Харчовому 
технікуму віддадуть 
приміщення 
кінопідприємства

cтор. 6

Автовласники не 
можуть отримати 
нових номерних 
знаків

cтор. 6

На Волині 100 
гектарів землі 
віддали інвестору 
під яблуневий сад

cтор. 6

На шахту №10 
«Нововолинська» 
нарешті прийшли 
гроші

cтор. 6

Центр Луцька 
перекрив 
перевернутий джип

cтор. 10

На рахунках у 
голови Волинської 
ОДА — понад 
мільйон гривень

cтор. 11

Міський голова 
Луцька минулого 
року отримав 288 
тисяч зарплати

cтор. 11

В центрі Луцька 
гуртом готувалися 
до Великодня

cтор. 13

Таким чином, у «сталінській» 
темі Луцький міський голова Мико-
ла Романюк виступив на боці закону, 

демонструючи можливість виріши-
ти ситуацію правовими методами

cтор. 10

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 2

Арт-менеджер, шоумен, 
композитор-виконавець із Луць-
ка Сергій Скулинець не любить 
піаритися. Через це, можливо, 
й до сих пір є маловідомим для 
широкого загалу. Однак у колах 
мистецьких, особливо серед мо-
лоді, його знають добре. Позаяк 
вокальна студія «Шанс-Musik», 
яку очолює пан Сергій, дає тала-
новитим волинським студентам 
змогу розвивати та вдосконалю-
вати свої творчі здібності. Сту-
дійці постійно отримують най-
вищі нагороди на престижних 
фестивалях і конкурсах, серед 
яких Форум сучасного мисте-
цтва «Молодограй» і Міжнарод-
ний фестиваль естрадної пісні 
«На хвилях Світязя». 

cтор. 13

Приміщення колишньої дачі 
облвиконкому «Круча», що на 
вулиці Дубнівській, 26-а, два де-
сятка років поспіль простоює, а 
без руки господаря втрачає свою 
цінність. Тож постало питання 
його експлуатації. 

cтор. 4

Чи не найприємнішими клопо-
тами напередодні Великодня є скла-
дання пасхального кошика. Українці 
кладуть до нього паску, крашанки, 
домашню ковбасу, сало, сир, мас-
ло. На святах заощаджувати ми не 

звикли. Й після довгого посту свят-
ковий стіл повинен бути багатим. 
У скільки обійдеться великодній 
кошик-2011 — підраховували «Відо-
мості».

cтор. 7

Антибіотики при 
вірусних інфекціях 
призначають, 
аби попередити 
ускладнення

cтор. 7

Суд заборонив встановлювати 
агітаційні намети зі збору коштів на 
пам’ятник Сталіну

Коли у 1940 році успішно 
підтвердили дієвість першого 
протимікробного засобу — пе-
ніциліну, в медицині стартувала 
ера антибіотиків. Лікарям вда-
лося подолати цілі епідемії, вря-
тувати мільйони життів. Одначе 
сьогодні заговорили про небез-
печність антимікробних засобів. 

cтор. 12

Депутата 
міськради 
звинувачують 
у привласненні 
спортивного 
майданчика

cтор. 14

В обласному центрі Воли-
ні парків можна порахувати на 
пальцях однієї руки. І тому бо-
ляче спостерігати, як один за од-
ним вони втрачають ті функції, 
для яких першочергово закла-
дались — бути центром дозвілля 
для лучан.  

cтор. 10

Дженніфер Лопес стала найкрасивішою на планеті

Ментальна звичка українців 
«прийти на все готове» спрацьо-
вує безвідмовно. І часто через неї 
на рівному місці, а в цьому кон-
кретному випадку — на рівному 
майданчику, розгораються кон-
флікти. Нещодавно викладачі та 
студенти коледжу технологій та 
бізнесу пожалілися міській владі 
Луцька, що депутат Микола Ден-
діберін не дозволяє їм займатися 
на спортивній площадці на Ки-
ївському майдані, 1. 

cтор. 6

Обкомівську дачу 
«Круча» хочуть 
переобладнати під 
амбулаторію

Керівник 
вокальної студії 
«Шанс-Musik» 
не вважає піар 
запорукою успіху 


