Українцям готують нові
комунальні тарифи

Магазин

реклама та приватні
оголошення
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Анастасія Заворотнюк стала воєнною терористкою

cтор. 2

cтор. 14

Ти маєш знати більше!
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З нового року в аптеках
бракуватиме ліків
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Чого чекати від
нового Кримінальнопроцесуального кодексу

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Плата за паї «натурою» стає
невигідною для їх власників

Селянам обіцяють
ще одну дотацію за
вирощене «м’ясо»

Цього року держава почала
платити дотацію селянам за збереження молодняку ВРХ — по
250 гривень за три місяці його
утримання в господарстві. А з 2
листопада уряд обіцяє виплачувати гроші ще й за його реалізацію на м’ясопереробні підприємства.

20 листопада набирає чинності новий Кримінально-процесуальний кодекс (КПК), який
повністю, за словами експертів,
змінить судову та слідчу процедуру в країні.
Із запровадженням цього закону буде скасовано порушення
кримінальної справи. Як тільки
правоохоронці отримають заяву
про злочин (або самі виявлять
такий) і внесуть інформацію про
це до Єдиного реєстру досудових
розслідувань, тут же почнеться
це розслідування без процедури
«порушення».
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Будинок Лесі Українки
нищать час і сирість

cтор. 2

Лучанин у гаражі
налагодив виробництво
брендової горілки

Лучанин у гаражі виготовляв
горілку-фальсифікат під найпопулярнішими
торговельними
марками. Горілчаний товар, що
реалізовувався під назвами семи
найуживаніших брендових горілок, мав попит: розрекламовані
торговельні марки гарантували
якість, а підприємливий лучанин — доступну ціну.
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Постійна нестача
йоду призводить до
зниження пам’яті й
імунітету
Йод — дуже важливий для
організму мікроелемент. Він
— незамінний учасник синтезу гормонів щитовидної залози
(тиреоїдні гормони), що, в свою
чергу, регулюють білковий, жировий, вуглеводний обмін речовин, впливають на психічне
здоров’я, стан ендокринної, серцево-судинної, репродуктивної
та кістково-м’язової систем. Достатня кількість йоду забезпечує
людину енергією для фізичної і
розумової активності, покращує
пам’ять та імунітет.
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У редакцію газети «Відомості»
звернувся пенсіонер із Луцька Ярослав Кузьмович Литвинюк: «Минуло
вже більше десяти років, як я отримав у спадщину після смерті матері земельну ділянку в 1,8612 га в

селі Крупа Луцького району. Зараз
її орендує ТзОВ «Гор-Агро» (генеральний директор — Галоян Жора
Ваганович). Це товариство в договорі про оренду землі вказує, що розраховуватиметься зерном — шість

Чому митники
фотографують
автомобілі

У скільки обійдеться зимовий гардероб
cтор. 3

Машини, які збирають в
Україні, подорожчають
на п’ять тисяч доларів
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В Україні дозволять
молокопродуктипідробки
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Закрити бізнес стало
простіше
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Ковельський хліб
таки подорожчав,
попри заборону
антимонопольників
cтор. 6

На Волині можна
вполювати лисицю,
хвору на сказ
cтор. 6

Тріскучі морози не за горами,
тож саме час подумати про тепленькі речі. Якими б смішними не видавались українські зарплати, а одягатися на зиму треба всім, бо потім на

центнерів за пай. Я ж прошу виплачувати в грошовій формі. Вже понад
40 років я проживаю у Луцьку і не
маю підсобного господарства, тому
зерно мені не потрібне».
cтор. 4

ліки витратиш у рази більше. «Відомості» вирішили з’ясувати, скільки цьогоріч коштуватиме зимове
вбрання.
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Чиновники кажуть, що не змушують селян
купувати доїльні апарати
У кількох селах Старовижівщини сільські голови змушують селян
купувати доїльні апарати. Однак
обіцяних грошей, які повинна відшкодувати держава, люди не отримують. Про це заявила під час останньої сесії обласної ради депутат
Валентина Блінова. Вона розповіла,
що чільники сіл Лісняки та Любохини силоміць змушують брати участь
у програмах підтримки...
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Луцькі ОСББ взяли пільговий кредит на нові
ліфти і теплові пункти
Днями в Луцьку було підписано
угоду про надання пільгового кредитування об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків
(ОСББ). Згідно з нею, Асоціація
ОСББ «Лучани» отримає 3,6 мільйо-

на гривень кредиту для модернізації
та ремонту проблемних об’єктів. Задоволеними від підписання угоди
залишились усі.
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Про те, що головна культурно-історична пам’ятка Луцька
— замок Любарта — у напіваварійному стані і через це половина галерей недоступна для
туристів, «Відомості» вже писали. Також у коментарі виданню
директор історико-культурного
заповідника «Старий Луцьк»
Павло Рудецький зауважував
про необхідність перекриття
крипт — підземних каплиць над
церквою Іоана Богослова, реконструкцію замкового мосту.
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Народження
доньки спонукало
лучанку зайнятись
миловарінням

Історія виготовлення мила
налічує щонайменше шість тисяч років. Древні греки очищали
тіло дрібним піском, а єгиптяни
вмивалися за допомогою пасти
з бджолиного воску. Тривалий
час для миття використовували
деревний попіл. Відтоді мило
зазнало багато змін. Хоча зараз
полиці крамниць і тішать око
неабияким різноманіттям мила,
дедалі більше людей не довіряє
фабричній косметиці.
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