
Другого жовтня центральну 
вулицю Луцька заполонили кар-
тингісти, велосипедисти, а на огляд 
автолюбителів провідні автосалони 
виставили модельний ряд нових 
іномарок. Рух на проспекті Волі 
перекрили спеціально, аби лучани 
та гості міста могли взяти участь у 
вже традиційному дійстві — «Авто-
Луцьк-2011». Багатообіцяюча про-
грама заходів у кінцевому результаті, 
на думку багатьох лучан, виявилася 
не такою вже й цікавою. 
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Фестиваль «Авто-Луцьк-2011» 
організатори провалили

Попри те, що криза впли-
нула на матеріальний добробут 
українців, їхній інтерес до рин-
ку нерухомості не зменшується. 
Адже є люди, які хочуть придба-
ти житло. Ті ж, у кого в кишенях 
негусто, підшукують оптимальні 
варіанти оренди помешкань. 
Про те, що, за скільки найкраще 
придбати й орендувати, розпо-
віла директор ЗАТ «Волинське 
агентство нерухомості» Лариса 
Мусійчук.
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Нещодавно Верховна Рада, про 
що «Відомості» вже повідомляли, 
ухвалила в цілому Закон України 
«Про документи, що посвідчують 
особу та підтверджують громадян-
ство України». Згідно з законом, із 
початку наступного року замість 
звичних паспортів громадянина 
України та свідоцтв про народження 
запроваджуються так звані паспорт-
ні картки — пластикові документи.

cтор. 4

Майно 
конфіскуватимуть 
по-новому 

Ти маєш знати більше!Ти маєш знати більше!

cтор. 4

Звернення до суду 
значно подорожчає

Деякі пішохідні 
переходи досить 
небезпечні

На ринку 
нерухомості 
попитом 
користуються 
малогабаритні 
квартири

Шоу «Міняю жінку» 
— режисерська 
вигадка від 
початку до кінця

Зарплату шахтарям 
підвищать на 20%

За депутатство 
у Верховній Раді 
треба викласти до 
$5 мільйонів
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Росіяни запускають 
«Північний потік»
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Путін замахнувся 
на повноцінний 
Євразійський 
економічний союз
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Селян змусять 
колоти свиней 
у спеціальних 
кооперативах
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За місце на 
кладовищі у лучанки 
вимагали хабар?
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Українці платять 
за різні дозволи та 
довідки 20 млрд.
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Волинь боргує за 
газ 63,5 мільйона 
гривень
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Директора Луцького 
підприємства 
електротранспорту 
поки не 
звільнятимуть
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У Луцьку відкрився 
ще один магазин 
«Fest»
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21-річний 
лучанин ховав 
«траву» на горищі 
багатоповерхівки

cтор. 10

Більше ста міні-
автомобілів зібрав 
школяр 2-го класу
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У Луцьку спекли 
10-метровий 
хачапурі
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Володимир-
Волинський 
зустрічав найкращих 
коровайниць Волині
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На їдальню для депутатів що-
річно з держбюджету витрачають 
близько 1,5 млн. грн. Їдальня в бу-
дівлі Ради завжди дивує низькими 
цінами. Так, наприклад, бутерброд 
із сьомгою тут коштує дев’ять гри-
вень, маринована капуста з масли-

нами — 3,3 грн., солянка — 8,73 грн., 
апельсиновий сік — 2,5 грн. П’ять 
гривень вартує для народних обран-
ців картопляний салат із кальмара-
ми, повідомляє ТСН.
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Рекомендована ціна - 3 грн.
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Передплатний індекс - 21769

cтор. 3

До кінця року в Луцьку при-
кордонники святкуватимуть но-
восілля — у грудні заплановано 
здати 45 квартир службового 
житла. На території військової 
частини, де розміщений Луць-
кий прикордонний загін, триває 
реконструкція колишніх гусар-
ських казарм. У триповерховому 
приміщенні XVIII століття до-
бротні кімнати з чотириметро-
вою стелею перетворюють на 
сучасні квартири. 
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З 1 листопада 2011 року звернен-
ня у суд для простого українця стане 
дорожчим. Із цього дня запрацюють 
нові ставки судового збору. Скільки 
коштуватиме громадянинові зверну-
тися в український суд, з’ясовували 

«Відомості». За звернення до суду 
цивільні позивачі в Україні плати-
ли й раніше: ця плата поділялася на 
держмито та плату за інформаційно-
технічне забезпечення. 
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Пообідати у Верховній Раді 
дешевше, ніж у студентській їдальні
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Аліна Вигонюк мала пробле-
му: наближалася десята річни-
ця їхнього з Русланом шлюбу, а 
гарного подарунка вона не мала. 
Щиро любила свого чоловіка, 
тому й презент хотіла зробити 
достойний, а не чергову сорочку. 
Анкету на участь у телепроекті 
«Міняю жінку» заповнювала на 
сайті каналу «1+1» таємно від 
Руслана. Певно, пальцями керу-
вала жіноча інтуїція...
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Олександр Цекало: «У Росії кажуть: учіться, як в Україні знімають талант-шоу»

Шановні Шановні 
читачі!читачі!

Продовжується Продовжується 

передплата  на передплата  на 

газету «Відомості» газету «Відомості» 

Передплатний індекс  Передплатний індекс  

2176921769

Покращення генетики ве-
ликої рогатої худоби вважають 
головним завданням провідні 
господарі області. Для цього, 
крім основного стада, на фермах 
почали вирощувати нетелей, за-
везених із Німеччини. Їхня гене-
тика, кажуть ветеринари, поки 
найкраща. Надої німецьких ко-
рів у рази перевищують звичну 
для волинських теличок кіль-
кість молока.
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Патології 
міжхребцевого 
диска можна 
пролікувати без 
операції

Сидяча робота в офісі, «ліни-
вий» відпочинок перед телевізо-
ром чи за комп’ютером, жертву-
вання ранковою зарядкою задля 
десяти зайвих хвилин у ліжку 
— такі реалії сьогодення. Раніше 
казали, що всі хвороби від не-
рвів, а тепер — від гіподинамії.
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Депутати придумали, як витрусити 
гроші з українців

У луцьких 
прикордонників 
можна повчитися 
робити з казарм 
сучасні квартири

Корови з 
Німеччини 
дають молока 
на шість тисяч 
літрів більше, ніж 
волинські
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