
Майже сотня мешканців Рат-
нівського району минулої неділі 
мало не на годину перекрила рух 
на міжнародній автомагістралі 
Брест — Чернівці. В такий спосіб 
вони протестували проти безді-
яльності міліції.

cтор. 5

Вашим дітям набридло гра-
тися Барбі та роботами? Зробіть 
для них нову забавку — ляльку 
на ложці. На кухні вам перебиває 
творчо-кулінарний настрій ряд од-
номанітних банок для зберігання 
круп? Пошийте кілька колоритних 
круп’яничок. Боїтеся, що китайська 
новорічна гірлянда може стати при-
чиною пожежі? Замініть бездушний 

пластик на запашні прикраси з тіс-
та. У холодну пору не зігріває навіть 
чашка гарячого чаю? Може, кружка 
також замерзла — зв’яжіть для неї 
теплу одежину. Це ще далеко не всі 
ідеї, які втілює сама, а також навчає 
охочих майстриня з Луцька Наталя 
Слюсаревська. 

cтор. 13

В банків 
закінчились гроші 
на кредити для 
населення

Ти маєш знати більше!Ти маєш знати більше!

cтор. 3

Чиновники позбавили 
дітей-інвалідів 
повноцінної реабілітації

Псевдолікаря 
Слюсарчука 
арештовано за 
шахрайство

У Ратному через 
бездіяльність 
міліції перекрили 
трасу Брест — 
Чернівці

Луцький міський голова 
Микола Романюк: 

Українці часто 
сидітимуть взимку 
без світла

З наступного року 
багатим доведеться 
ділитися з бідними

cтор. 2

Київ і Москва 
домовилися про 
ціну на газ 

cтор. 3

В Україні — до 15% 
контрабандного 
бензину

cтор. 2

Овочі на Волині 
втричі дешевші, ніж 
у східних областях 

cтор. 3

Луцький аеропорт 
будуватиме київська 
фірма 

cтор. 4

У селах створять 
мережу соціальних 
аптек

cтор. 5

Студент-
другокурсник 
продавав марихуану 
перед заняттями

cтор. 6

15 держслужбовців 
отримали 
безкоштовно 
квартири в Луцьку 

cтор. 6

Суд визнав, 
що ковельські 
вчительки таки 
билися 

cтор. 6

Через спалах газу на 
дорозі постраждали 
жінка та дитина 

cтор. 7

Випускникам 
обіцяють 
повноцінне перше 
робоче місце

cтор. 7

Даішник 
попрацював два 
тижні, а сяде за 
ґрати на п’ять років 

cтор. 10

Сучасні призовники 
безграмотні й мають 
купу болячок

cтор. 13

Увечері 14 листопада митний 
пост «Луцьк», який знаходиться на 
території підприємства «Модерн-
Експо» в обласному центрі, було 
заблоковано людьми у камуфляжах 
і чорних масках. «Відомостям» ста-
ло відомо, що на митному посту в 
Луцьку проводили слідчі дії праців-

ники столичних Генпрокуратури та 
СБУ. Таким чином було припинено 
системне отримання хабарів пра-
цівниками митного поста «Луцьк» 
від суб’єктів зовнішньоекономічної 
діяльності за прискорення митного 
оформлення вантажів. 

cтор. 3

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 4

Рано чи пізно кожен із нас 
стикається з проблемою ремон-
ту свого помешкання. Адже хо-
четься жити у затишній красивій 
квартирі. Тому так звані «євро-
ремонти» нині дуже популярні. 
Звичайно, всілякий дріб’язок 
штибу поклейки шпалер, заміни 
плінтусів, маючи вмілі та більш-
менш досвідчені руки, можна 
зробити й самотужки. Але дещо 
доведеться довірити майстрам. 

cтор. 7

Волинський центр реабіліта-
ції дітей-інвалідів — це той заклад, 
відвідавши який, проймаєшся спів-
чуттям у першу чергу до батьків, на 
долю яких випало виховувати осо-
бливих дітей. Сюди на реабілітацію 
їдуть дітки з районів, а буває, що й 
із сусідньої Рівненської області. Се-
ред відвідувачів центру — малеча зі 
страшними діагнозами: церебраль-

ний параліч, аутизм, синдром Дауна 
тощо. Фахівці кажуть, що особливі 
діти потребують щоденної уваги, 
аби мати шанс пристосуватися до 
життя в майбутньому. І дуже при-
кро, коли, не розуміючи усієї склад-
ності ситуації, високі чини з Києва 
обмежують перебування діток у 
центрах реабілітації. 

cтор. 6

cтор. 2

Київська СБУ «накрила» луцьких 
митників

Звільнення 
начальника 
військового ліцею 
поки що відклали, 
але він готується 
до гіршого

cтор. 14

Минув рік, як лучани обрали 
міським головою колишнього 
чільника Волинської облдер-
жадміністрації, банкіра Миколу 
Романюка. Мер зібрав прес-
конференцію, аби розповісти, 
що в місті зроблено за цей час і 
які плани на наступний рік. Ми-
кола Романюк відмітив, що на 
посаді голови ОДА доводилося 
займатися політикою, а в мер-
ському кріслі в основному вирі-
шує господарські питання.

cтор. 4

Оксана Козунь: Теперішні музичні конкурси і реаліті-шоу — не для сформованих виконавців

Питання про розірвання 
договору з начальником Волин-
ського обласного ліцею з по-
силеною військово-фізичною 
підготовкою Павлом Боснюком 
обговорювалось уже не раз. На-
гадаємо, про це йшлося на по-
чатку року на засіданні комісії 
обласної ради. 

cтор. 5

Шановні Шановні 
читачі!читачі!

Продовжується Продовжується 

передплата  на передплата  на 

газету «Відомості» газету «Відомості» 

Передплатний індекс  Передплатний індекс  

2176921769

У структурі онкозахворюва-
ності жіночого населення Укра-
їни рак молочної залози посідає 
перше місце з тенденцією до 
зростання на 1-3% у рік. І більше 
ніж у третини хворих цю недугу 
лікарі виявляють уже в занедба-
них стадіях, коли істотно впли-
нути на патологічний процес 
неможливо. Про те, як запобігти 
цій хворобі та на що варто звер-
тати увагу жінкам, читайте далі.

cтор. 12

На Волині німці збудують два 
біогазових заводи

Волинь знову привабила інозем-
них інвесторів. Німецька компанія 
«Biogas-Ost», яка вже 20 років про-
ектує, встановлює і обслуговує біо-
газові установки в Європі, домовля-
ється про будівництво біогазових 
заводів із агропромисловою групою 
«Пан Курчак». 

cтор. 3

Ляльку-оберіг купувати не можна

Ремонт самоучкам 
не варто довіряти 
— схалтурять

Спосіб життя, 
травми, 
спадковість 
можуть стати 
причиною раку 
молочної залози
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Зробити більше 
для міста не 
дозволяє 
обмеженість 
фінансів


