
Нещодавно Луцький міськрайон-
ний суд виніс вирок для підприємли-
вого чолов’яги, який у пошуках легких 

грошей організував у своїй однокім-
натній квартирі невеличкий бордель. 

cтор. 6

На останній сесії Луцької 
міської ради начальник управ-
ління фінансів та бюджету Лілія 
Єлова доповідала про розподіл 
державної субвенції, а це 4 міль-
йони 733 тисячі грн. на оплату 
праці освітянам, медикам та со-
ціальній сфері. За її словами, 
першим передбачено 3 277 700 
грн., медичним працівникам — 1 
072 700 грн...

cтор. 4

Учні Полапівської школи, що на 
Любомльщині, окрім знань, у стінах 
навчального закладу отримують ще 
й здорове харчування. Смачні обі-
ди доповнюють перепелині яйця та 
фіточаї, збагачені киснем. Така ідея 
виникла у директора школи Олек-
сандра Мушкета влітку цього року 

і уже з вересня школярі обідають за 
таким незвичним меню. А головне – і 
перепелині яйця, і духмяний чай, як 
то кажуть, власного виробництва: на 
території школи облаштували неве-
личку перепелину ферму, а у столовій 
є спеціальна кімната цілющих трав. 

cтор. 6

Держслужбовцям 
заборонили матюкатися

Ти маєш знати більше!

cтор. 2

Держава доплачуватиме 
селянам за реалізацію 
ВРХ на м’ясопереробку

Бухгалтери управління 
охорони здоров’я 
помилилися на мільйон 
гривень 

Для зміни Конституції 
достатньо голосів трьох 
мільйонів українців

cтор. 2

Ревізори  взялися за 
чорнобильців: 507 
особам скасували статус 
постраждалих

cтор. 3

Волинські бізнесмени 
— у сотні багатіїв, які 
заробляють на тендерах

cтор. 3

На Волині в какао-
порошку і ковбасі 
знайшли кишкову 
паличку

cтор. 4

Нововолинця 
засудили до 100 годин 
громадських робіт за 
несплату аліментів

cтор. 5

Вибори відбулись. 
Але чи запрацює Верховна Рада?

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Передплатний індекс - 21769

cтор. 14Бред Пітт подався в дизайнери меблів

Творчі люди мають гарну 
традицію – збиратись разом на 
природі та поєднувати роботу  і 
відпочинок. У художників та фо-
тографів такі зустрічі називають-
ся пленерами. От і фотографи з 
Волині вирішили зібратись та 
шукати натхнення в Тараканів-
ському форту. Все відбувалось в 
передвечір’я Хеловіна.  Отож, за 
усіма правилами шабашу, заки-
нутий форт заповнили відьми та 
привиди, в закопченому казані 
кипіло чарівне зілля...

cтор. 14

Волинські фотографи 
влаштували шабаш у 
Тараканівському форту
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Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 6

Луцький міський голова 
Микола РОМАНЮК: 

Завершується 2012 рік. Чи 
будуть мати зарплату працівни-
ки бюджетної сфери Луцька, чи 
буде взимку тепло у квартирах, 
як працюватиме влада з обраним 
депутатом-мажоритарником — 
ці та інші питання «Відомості» 
поставили Луцькому міському 
голові Миколі Романюку.

cтор. 3

Магазин 
реклама та приватні 
оголошення cтор. 10

Школярів на Любомльщині частують 
перепелиними яйцями та фіточаєм

Луцькі фризбісти 
повернулись у топ 
кращих команд України 

Лучанин перетворив свою квартиру на 
бордель

Луцьк 10-11 листопада при-
йматиме Lubart Ultimate Cap 
— Кубок Любарта з алтимат-
фризбі. Наразі для участі зареє-
струвались три команди зі Льво-
ва, по одній — із Луцька, Києва, 
Івано-Франківська, Одеси, Брес-
та, надійшла заявка з Польщі. 
Цей вид спорту — пасування 
«літаючою тарілкою» — поки не 
надто популярний в Україні. 

cтор. 11

Охоронцям дозволили 
нишпорити у кишенях 
громадян 

Україною можна 
запросто подорожувати 
й автостопом

Про те, що охоронці у су-
пермаркетах часто дозволяють 
собі перевищувати посадові 
обов’язки, доводилося не раз 
чути від знайомих. А з 18 жовтня 
набув чинності Закон «Про охо-
ронну діяльність», яким права 
охоронців значно розширили та 
дозволили носити зброю. 

cтор. 7

Побачити чимало цікавих 
місць, набратися неймовірних 
вражень, стати учасником ці-
кавої пригоди — усе це можна 
завдяки подорожуванню авто-
стопом. Для тих, хто не знає, 
автостоп — це безкоштовний 
спосіб пересування до пункту 
призначення попутними автів-
ками. 

cтор. 13

Ківерцівський механічний завод довели до 
ручки, аби продати за гривню?

У минулому одне з найпотужні-
ших підприємств області — Ківер-
цівський механічний завод — сьо-
годні перетворюється на руїну. За 
останніх два роки величезна терито-
рія підприємства стала улюбленим 

місцем відпочинку підлітків. Тим-
часовий прихисток там знаходять й 
бомжі та інші маргінали, а цигани 
намагаються рознести залишки ме-
талобрухту.  

cтор. 5

До 12 листопада ЦВК має оголо-
сити остаточні офіційні результати 
виборів. Точно відомо, що на своє 
перше засідання найвищий законо-
давчий орган країни збереться не в 

повному складі. Принаймні не буде 
п’ятьох депутатів. 

Адже 5 листопада ЦВК ухвалила 
постанову про неможливість встано-
вити достовірні результати виборів 

в п’яти одномандатних округах: 94, 
132, 194, 197, 223 і звернулася до Вер-
ховної Ради із пропозицією провести 
повторні вибори у цих округах.

cтор. 2

У Луцьку є серйозна 
проблема з панельними 
будинками

Опозиція обіцяє захищати результати голосування до переможного кінця


