
На минулому тижні у Луцьку 
сталася надзвичайна подія, яка за-
слуговує на увагу. У туалеті міської 
ради знайшли пістолет — газовий, 
марки  ІЖ-79 калібру 8 мм. Факт 
надзвичайно цікавий, якщо враху-
вати, що зброю виявили у період, 

коли засідав виконком міської ради. 
Тобто у приміщенні були дуже по-
важні люди. Цікаво, хто із них уявив 
себе ковбоєм, який може заходити у 
будинок органу місцевого самовря-
дування зі зброєю? 

cтор. 4

Днями після капітальної ре-
конструкції відбулось відкриття 
вокзального комплексу заліз-
ничної станції «Луцьк».  Тож 
тепер і обласний центр Волині 
може похизуватись сучасним 
вокзалом, який доповнює ан-
самбль нещодавно модернізова-
ної Привокзальної площі.

cтор. 7

З чим традиційно асоціюється 
гарбуз? Правильно, з гарбузовою 
кашею. Лучанка Ольга Гончарук 
теж її готує своїм онукам Владіку та 
Катрусі, але частіше пузаті й продо-
вгасті баштанні плоди перетворює 
на художні вироби. Пані Ольга у ди-
тинстві навчалась у Луцькій худож-
ній школі, за освітою — інженер-
будівельник, свого часу закінчила 
Луцький філіал Львівського полі-
технічного інституту. Після інститу-
ту довгий час працювала в Луцькій 
центральній районній лікарні інже-
нером з охорони праці. cтор. 11

Влада хоче заборонити 
безкоштовні розмови по 
мобільному

Ти маєш знати більше!

cтор. 4

В Європі українці 
заробляють більше 
тільки за молдован

У Луцьку запрацював 
оновлений залізничний 
вокзал

«Волиньторфу» виділять 
205 гектарів землі для 
розробки

cтор. 4

Митники виявили 
20 тонн продукції з 
вмістом ГМО

cтор. 5

Цього року 28 
чорнобильських 
родин забезпечать 
квартирами

cтор. 4

71-річного лучанина 
переїхав потяг

cтор. 6

Лучанина судитимуть за 
поранення міліціонера

cтор. 6

Іван Смітюх програв 
вибори та звільнив 
місце голови РДА

cтор. 7

У Нововолинську 
чоловік видурював 
гроші за псевдоремонт 
лічильників

cтор. 11

На браконьєрстві 
попався прапорщик 
Маневицької колонії

cтор. 11

Волиняни обрали депутатів

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Передплатний індекс - 21769

cтор. 14Альбіна Джанабаєва знялася в еротичній сцені у кіно

Кожного разу комедія «За 
двома зайцями» збирає повні 
зали глядачів. І не дивно, адже 
це класичний твір з відомим усім 
сюжетом, тому удвічі цікавіше 
подивитися, а як його подано на 
сцені, на чому зробив акценти 
режисер, яку ідею намагався до-
нести до публіки. 

cтор. 14

На роль Проні режисер 
навмисне вибрав 
актрису-красуню
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Ти маєш знати більше!
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cтор. 4

Україна технічно 
не готова до 
впровадження 
біометричних паспортів

Верховна Рада у другому чи-
танні прийняла законопроект 
про «Єдиний державний демо-
графічний реєстр та документи, 
що підтверджують громадян-
ство України, посвідчують особу 
чи її спеціальний статус». Цей 
документ передбачає створення 
такого собі Головного реєстру, 
де збиратимуть ледь не всі біо-
графічні дані про українців і на 
основі якого виготовлятимуть 
цілий набір документів з елек-
тронними чипами. 

cтор. 6

Магазин 
реклама та приватні 
оголошення cтор. 10

У руках лучанки з кавунів і гарбузів 
проростають квіти

Заняття у спортзалі 
вилікували спинну 
грижу

Заступник луцького мера Байцим загубив 
пістолет у туалеті міської ради

Нещодавно у Чернігові прой-
шов відкритий кубок України 
з пауерліфтингу. Тут змагалися 
атлети не лише зі всієї України, а 
й із країн близького зарубіжжя. 
Одним із учасників волинської 
команди був начальник Луць-
кого відділу реєстраційно-екза-
менаційної роботи УДАІ УМВС 
України у Волинській області 
Григорій Мірошниченко, який 
завоював перше місце із резуль-
татом 125 кг у віковій категорії 
45-49 років (вага до 90 кг).

cтор. 13

«Відомості» аналізують результати виборів                                                     cтор. 3

Нововолинські шахти 
готують до приватизації

Торгові павільйони 
на Завокзальному 
ринку можуть у будь-
який момент злетіти в 
повітря

На столичних пагорбах ого-
лошено останній розпродаж 
того, що залишилося від колись 
потужної промисловості часів 
СРСР. До приватизації готують 
майже 1200 підприємств, серед 
яких ключові енергетичні ак-
тиви, шахти, спиртзаводи. До 
бюджету від цієї приватизації 
планують залучити до 70 мільяр-
дів гривень. Перші «ластівки» 
останнього розпродажу долеті-
ли і до Волині. У вересні продали 
останній пакет акцій «Волиньга-
зу», що належав державі. 

cтор. 5

Пожежники та газовики уже 
не перший рік називають За-
вокзальний ринок, особливо ту 
його  частину, що прилягає до 
вулиці Карпенка-Карого, бом-
бою сповільненої дії. Справа в 
тому, що під торговими павіль-
йонами проходить газопровід 
високого тиску, і у разі витоку 
газу ліквідувати аварію буде ой 
як непросто. В облспоживспілці 
кажуть, що їхні торгові павіль-
йони усі без фундаменту, тому, 
у разі чого, їх можна буде легко 
демонтувати. 

cтор. 4

Псоріаз виникає через стреси та шкідливі 
звички

Більше мільйона людей в Україні 
страждає на важку та невиліковну 
хворобу — псоріаз. Окрім того, що 
хворі мають неприємні дефекти на 
шкірі, з часом захворювання прогре-
сує, вражаючи нігті та суглоби. Во-
линські медики б’ють на сполох, адже 
за офіційними даними, псоріазом в 

області хворіє чотири тисячі осіб, а 
це на 76% більше від загальноукра-
їнського показника. Тривожно й те, 
що значна кількість хворих пацієнтів 
— це діти. Детальніше про цю недугу 
«Відомості» розмовляли із лікарем-
дерматовенерологом Іриною Бонюк.

cтор. 12

У Волинському облмуздрам-
театрі триває прем’єрний 
показ вистави «За двома 
зайцями»


