
Нещодавно посаду Генераль-
ного консула Республіки Польща 
у Луцьку почав обіймати пан 
Марек Мартінек. Він змінив на 
посаді свого попередника пана 
Томаша Яніка. У Марека Марті-
нека вже великий досвід роботи 
у галузі дипломатичної служби. 
Адже у 1994-1999 роках він пра-
цював у Посольстві Польщі в 
Мінську. 

cтор. 5

30 жовтня у Луцьку відбувся 
VІ фестиваль любителів сала «З 
любов’ю до сала». Дійство вже стало 
традиційним для лучан і гостей міс-
та, а організатори свята кажуть, що з 
кожним роком на нього з’їжджається 
все більше саломанів із інших облас-
тей. Родзинкою цьогорічного фести-

валю стала презентація гігантського 
футбольного м’яча з сала, який уже 
занесли до Книги рекордів Гіннеса 
як найбільший у світі. Що ще ціка-
вого підготували для саломанів, ба-
чили «Відомості».

cтор. 13

Розлучатися стало 
вдесятеро дорожче 

Ти маєш знати більше!Ти маєш знати більше!

cтор. 3

Горохівська влада 
займається рейдерством?

На Волині 
захворюваність на 
краснуху зросла 
вчетверо

Для безвізового 
режиму не 
достатньо вступу в 
Євросоюз

За незаконне 
перепланування 
квартири можна 
сісти до в’язниці

Житло дешевшати 
точно не буде

ЄС більше не 
фінансуватиме 
українські проекти, 
тому що це гроші на 
вітер

cтор. 2

За «Дитячу лікарню 
майбутнього» 
Ющенки повинні 
відповісти

cтор. 2

Антимонополь-
ники займуться 
«брендовим 
бензином»
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Через зарплату 
«в конвертах» 
перевізники можуть 
попрощатися з 
бізнесом
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Шлюбні агенції 
працюватимуть 
лише з ліцензіями

cтор. 5

Спалили хату мера 
Ковеля 
Олега Кіндера

cтор. 5

Архітектори 
не дозволили 
будувати в парку 
християнський 
центр

cтор. 6

На ремонт госпіталю 
для інвалідів 
назбирали забагато 
грошей

cтор. 6

Синоптики 
пообіцяли сухий 
листопад і лагідну 
зиму

cтор. 6

В обласних лікарнях 
«роздули» штат 
працівників 

cтор. 6

Телефон не працює, 
а рахунки надходять 
стабільно

cтор. 7

Випадкова зустріч 
із другом у 
супермаркеті 
закінчилася судом

cтор. 10

Останнім часом від міської вла-
ди Луцька постійно чути нарікання 
на таксистів. То вони влаштовують 
стоянки, де заманеться, то лишають 
після себе сміття. На одній із нарад 
перший заступник міського голо-
ви Святослав Кравчук акцентував 
увагу на тому, що працівники ЖЕ-
Ків щоранку прибирають непотріб 
після таксистів, а їм за це ніхто не 
платить. 
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cтор. 3

За результатами останніх до-
сліджень, понад шість мільйонів 
українців користуються соці-
альними мережами. Все більше 
відвідувачів тут не просто спіл-
куються, а працюють чи створю-
ють власний «бізнес». Кмітливі 
та неліниві користувачі, змети-
кувавши, що соцмережі щодня 
відвідує маса людей, влашто-
вують тут такі собі міні-версії 
інтернет-магазинів.

cтор. 6

Займатися сьогодні сільським 
господарством — великий ризик: 
ніколи не знаєш, звідки чекати не-
приємностей. І дуже прикро, коли 
палки в колеса ставлять люди, які 
мають владу. Одні «малюють» про-
грами підтримки, а інші створюють 
перепони для господарювання. В 
Горохівському районі діє приватно-
орендне сільгосппідприємство іме-
ні Тараса Шевченка. Наразі воно 

вважається одним із кращих на 
Волині. А головне — воно, крім ви-
соких показників у тваринництві, 
забезпечує роботою сотні селян, 
справно виплачує заробітну плату 
та податки до бюджету. Як на те, ке-
рівництво району надумало землі, 
на яких господарює підприємство, 
виставити на аукціон. Деталі справи 
з’ясовували «Відомості».

cтор. 3
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Луцьким таксистам хочуть зробити 
«нафаршировані» парковки

Близько 
двох тисяч 
чорнобильців 
під парламентом 
вимагали, щоб їх 
почули

cтор. 14

Кожен громадянин, який має 
у власності житло, схильний ду-
мати, що може всередині цього 
житла робити все, що йому зама-
неться: об’єднувати ванну з туа-
летом, кухню з кімнатою, лоджію 
зі спальнею тощо. Як кажуть: мій 
дім — моя фортеця, що хочу, те 
й роблю. Робити, виявляється, 
можна, проте не все. За певних 
обставин за свої архітектурні 
«фантазії» можна потрапити на-
віть за ґрати. 

cтор. 7

Тетяна Ціхоцька презентувала збірку власних пісенних творів на вірші Лесі Українки

У вівторок чорнобильці зла-
мали близько 10 секцій паркану 
навколо Верховної Ради. Огоро-
жу знесено як з боку Маріїнсько-
го парку, так і з боку площі перед 
Маріїнським палацом. 

cтор. 2

Шановні Шановні 
читачі!читачі!

Продовжується Продовжується 
передплата  на передплата  на 
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У 1992 році Україна пере-
йшла епідпоріг захворюванос-
ті на туберкульоз. У 1995-му 
Всесвітня організація охорони 
здоров’я оголосила епідемію у 
всьому світі. Сьогодні вдалося 
зупинити ріст захворюваності, 
проте скасовувати «надзвичай-
ний стан» рано. Адже, крім ти-
пового туберкульозу, людству 
загрожують іще дві складніші 
форми — недуг, нечутливий до 
ліків, або з приєднанням син-
дрому набутого імунодефіциту 
(СНІДу). 

cтор. 12

У Майдан-Липненській школі 
днями пролунав перший дзвінок

28 жовтня у селі Майдан-
Липненський урочисто відкрили 
новий навчальний заклад. Відтепер 
80 школярів із Волинської та Рів-

ненської областей навчатимуться 
у затишних класах новозбудованої 
школи.

cтор. 10

У Луцьку виготовили футбольний 
м’яч із 420 кг сала

Кмітлива молодь 
використовує 
соціальні мережі 
для бізнесу

90% дорослого 
населення 
інфіковані 
туберкульозом
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Землі успішного сільгосппідприємства хочуть 
виставити на аукціон

У планах навіть таксі-електромобілі


