
Проблема бездомних в Украї-
ні була актуальною завжди. Хоча 
точної кількості безхатченків ніх-
то не назве, та з тим, що людей, які 
опинилися за межею, чимало, по-
годжуються усі. Як правило, про 
безпритульних згадують лише в 
люті морози, створюючи тимча-
сові пункти обігріву та годуючи 
теплою кашею. А потому безхат-
ченки мусять повертатися до під-
валів і смітників. Та нині є шанс, 
що за безпритульних у обласно-
му центрі візьмуться серйозно. В 
Луцьку хочуть створити центр для 
реінтеграції безпритульних, осно-

вна мета якого — не просто надати 
тимчасовий дах над головою, а по-
вернути безхатьків до нормально-
го життя.

cтор. 6

У Луцькому зоопарку жор-
стоко відібрали маля у ведмеди-
ці, посадили у ящик і вивезли у 
невідомому напрямку. Яким чи-
ном це відбувалося, можна по-
бачити на відео (http://www.vier-
pfoten.bg), яке за кілька останніх 
днів встигло зацікавити не лише 
українських, а й закордонних ін-
тернет-користувачів. 

cтор. 7

Страшна звістка сколихнула 
Луцький район узимку минуло-
го року. П’яна донька жорстоко 
розправилася з рідним батьком, 
звівши його на той світ. А зовсім 
нещодавно крапку в цій резонанс-
ній справі поставив суд. За скоєне 
умисне вбивство горе-дочка про-
тягом наступних семи років спо-
кутуватиме свою провину за ко-
лючим дротом.

cтор. 7

Цього року врожай зерна 
буде удвічі меншим, ніж 
минулого

Ти маєш знати більше!

cтор. 3

Чи безпечні перші кавуни та дині

Авторалі позашляховиків 
знову пройде 
у Шацьку

Луцький зоопарк збув 
ведмежа за шість тисяч 
гривень бізнесмену з 
Вінниці

Суд заборонив банкам 
конфісковувати майно 
боржників

При продажі машини 
номерний знак можна не 
міняти

cтор. 3

Орендарям водойм 
доведеться писати довгі 
звіти про рибу

cтор. 5

Директор училища 
змушував учнів 
поповнювати його 
«благодійний фонд»

стор. 6

У Львові міліціонер викрав 
людину та заволодів її 
житлом 

стор. 6

Українка вперше в історії 
стала чемпіонкою світу з 
кіокушин-карате

cтор. 13

Чверть бюджетних 
місць у вишах віддадуть 
трієчникам

cтор. 5

Народні депутати законо-
давчо заборонили курити прак-
тично скрізь — у ресторанах, 
готелях і навіть у самій Верхо-
вній Раді. Щоправда, обмеження 
набудуть чинності тільки через 
півроку після підписання закону 
Президентом. А це означає, що у 
курців ще є час позбутися шкід-
ливої звички й адаптуватися до 
нового законодавства. ТСН.ua 
з’ясував, хто з політиків намага-
ється подолати згубну звичку, а 
хто вже кинув.

cтор. 11

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 3

Як українські 
політики борються зі 
шкідливими звичками 

cтор. 14

На великі свята, під час фес-
тивалів Театральний майдан 
Луцька та вулиця Лесі Українки 
перетворюються у своєрідні міс-
течка майстрів, де панує особли-
ва творча атмосфера. Тут лучани 
та гості міста мають можливість 
насолодитися виробами мис-
тецтва, щось собі придбати або 
замовити. Саме під час одного з 
таких заходів зустрілися з львів-
ськими умільцями Валерієм та 
Ольгою Горшковими, які привез-
ли на Волинь скульптури, ство-
рені з розплавленого скла. 

cтор. 13

Скрябін через ворожок прагнув вирішити сімейні проблеми

Дотації на молодняк ВРХ 
не дуже тішать селян

Рік Луцька з благодійним 
фондом Ігоря Палиці. Що вда-
лося зробити за цей короткий 
проміжок часу, які перспективи  
співробітництва міської влади 
з народним депутатом України 
на найближчий період? Про це 
наш кореспондент розмовляв із 
Луцьким міським головою Ми-
колою Романюком.

cтор. 4

Донька зарізала батька

Найкращі «тренажери» 
для серця — біг і 
швидка ходьба

Луцький міський голова 
Микола РОМАНЮК: 

№ 27 (615) 5 - 11 липня 2012 року

Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Волинських бомжів заберуть з підвалів і 
дахів

cтор. 6

Львівські майстри 
привезли на 
Волинь шедеври з 
розплавленого скла

Нагадаємо, що Кабінет Міні-
стрів 23 квітня прийняв рішен-
ня про запровадження виплати 
спеціальної бюджетної дотації 
фізичним особам за утримання 
ними молодняка великої рогатої 
худоби, який народився в їхніх 
господарствах, і його збережен-
ня. Селяни зраділи можливості 
такої допомоги, адже 250 гри-
вень за кожні три місяці утри-
мання — гроші хоч і невеликі, та 
втрачати їх не варто.

cтор. 3

У наші дні все більше при-
вертає увагу лікарів проблема 
обмеження рухової активності. 
Термін «гіподинамія» якось не-
помітно ввійшов у вжиток і став 
зрозумілим усім, оскільки по-
значає спосіб життя мільйонів 
людей працездатного віку. 

cтор. 12

Масова торгівля кавунами та 
динями стартувала. Забувши про 
всі закони природи, споживачі на-
кинулися на солодкі баштанні. А 
даремно, адже за словами експертів, 
кавуни та дині зазвичай зріють в се-
редині серпня. Тож лишається лише 

здогадуватись, чим обумовлене таке 
раннє дозрівання фруктів і  чи не на-
шпиговані вони небезпечними для 
здоров’я хімікатами.

Завідувачка відділу ветеринар-
но-санітарної експертизи у Волин-
ській регіональній державній ла-

бораторії ветеринарної медицини 
Інна Вакульчук каже, що «нітратні» 
кавуни та дині не можуть потрапи-
ти на прилавки волинських ринків, 
позаяк уся продукція тут підлягає 
обов’язковій перевірці. 

cтор. 5

Шановні читачі!Шановні читачі!
Продовжується Продовжується 
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Натомість у Луцьку для них відкриють центр реабілітації

Щоб повірити в добро, 
треба його робити

Досліджували «Відомості» разом зі спеціалістами


