
Через різке збільшення плати 
за зовнішню рекламу частина ре-
кламних агенцій опинилася під за-
грозою закриття. Шукаючи шляхів 
додаткового наповнення міської 
казни, руки чиновників дійшли 
до рекламних агенцій. Працювали 
собі луцькі рекламісти спокійно, 
аж поки не надумала міська влада 
підняти вартість розміщення зо-
внішньої реклами.

cтор. 11

За розбиту іномарку молодо-
го чоловіка засудили до семи ро-
ків позбавлення волі. Загально-
відомим є той факт, що в Україні 
правосуддя відсутнє взагалі. Є 
система судів, а правосуддя в 
загальноприйнятому сенсі нема. 
А те дійство, яке щодня відбува-
ється у храмах Феміди, якщо й 
іменується «здійсненням право-
суддя», то лише у лапках. 

cтор. 5

За останні два роки в обласно-
му центрі Волині зроблено дуже 
багато. Місто помітно стає краси-
вішим, комфортнішим. Ремонту-
ються дороги, почалося впорядку-
вання парків, покладено бруківку 
на Театральному майдані, збудо-
вано міст через залізничні колії, 
завершується реконструкція вок-
залу і Привокзальної площі. 

Цей перелік можна продо-
вжувати. Всі перетворення у місті 
Луцьку справедливо пов’язують 
із приходом на посаду міського 
голови Миколи Романюка. Корес-
пондент «Відомостей» зустрілася з 
Миколою Ярославовичем напере-
додні Дня міста, яке Луцьк відзна-
чає 23 серпня. 

cтор. 2-3

Шість мільйонів українців 
емігрували за кордон

Ти маєш знати більше!

cтор. 3

У Луцьку для всіх дітей не 
вистачає дитсадків

Місцева Феміда 
виявилася безжальною 
до 28-літнього 
володимирчанина

Хліб подорожчав

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Передплатний індекс - 21769

cтор. 14

Розсіяний склероз вважа-
ється досить поширеним захво-
рюванням центральної нерво-
вої системи. В Україні кількість 
хворих постійно зростає. Недуга 
традиційно уражає осіб пра-
цездатного віку і без активного 
лікування може швидко при-
звести до інвалідизації. Природ-
ний перебіг розсіяного склерозу 
призводить до того, що через 10 
років після початку захворюван-
ня більше 50% хворих мають об-
межену працездатність, через 15 
— труднощі під час самостійного 
пересування, а якщо ж хвороба 
триває більше 20 років, то ледве 
можуть себе обслуговувати. 

cтор. 12

На «Міс світу» перемогла китаянка

Луцький міський голова Микола РОМАНЮК: 

№ 34 (622) 23 - 29 серпня 2012 року

Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Реклама з білбордів може зникнути

cтор. 5

Розсіяний склероз 
може уражати навіть 
тримісячних немовлят

Поки аграрний міністр Мико-
ла Присяжнюк із екранів телевізо-
рів переконує українців, що хліб 
не подорожчає, хлібопеки Хмель-
ниччини та Волині вже встигли 
підняти вартість своїх виробів. Зо-

крема, у луцьких магазинах буха-
нець «теремнівського» хліба додав 
у ціні аж 30 копійок. Наразі дії «Те-
ремно Хліб» ретельно перевіряє 
Антимонопольний комітет.

cтор. 7

Прошу прийняти мої найщиріші вітання з нашим найголо-
внішим державним святом — Днем Незалежності України!
21 рік — часовий проміжок для історії невеликий, а для нашо-
го народу це епохальний період. Ми пройшли через непрості 
випробування та досягли відчутних результатів на шляху 
розбудови власної державності, національного відродження, 
зміцнення духовної свободи, економічного зростання, куль-
турного піднесення та наповнення життя новим змістом. 
Україна утвердилась як повноправний та авторитетний 
суб’єкт світового цивілізаційного процесу.
Змінився і кожен із нас. Ми усвідомили, що творимо свою 
власну державу, відповідаємо за її сьогодення і майбутнє. Ви-
росло нове покоління народжених в незалежній країні. У всіх 
нас спільна висока мета — зробити Україну заможною, мо-
гутньою, демократичною, такою, 
про яку мріяли, за яку зви-
тяжно боролись мільйони 
наших славних попере-
дників. Нехай же величне 
свято Незалежності 
додасть усім нам опти-
мізму, твердості духу, 
покличе до наполегливої 
праці задля поліпшення 
добробуту кожної укра-
їнської родини, розквіту 
нашого неповторного Во-
линського краю та України в 
цілому!
Щастя вам усім, 
здоров’я і добра!  
Зі святом вас!

Дорогі земляки!

Магазин 
реклама та приватні 
оголошення cтор. 10

До облаштування міста підходимо 
фундаментально


