Доступне житло вже стає
недоступним

Магазин

реклама та приватні
оголошення
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Демі Мур закрутила роман із 26-річним молодиком
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Українські цукерки
до Нового року не
подорожчають
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Самовільне будівництво
ще можна узаконити.
Варто поспішити

Рекомендована ціна - 3 грн.
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На Волині забракували третину
перевірених рибопродуктів

В українців лишилося менше місяця, щоби зареєструвати
самовільно зведені будинки за
спрощеною системою. Звісно,
якщо Президент не підпише підготовлений Верховною Радою
законопроект, який дає зелене
світло спрощеній легалізації ще
на рік — до кінця 2014-го. Хоча
законотворці кажуть, що прийняття житлових будівель в
експлуатацію здійснюється безкоштовно, все ж понад півтисячі гривень із гаманця витрусити
доведеться. А для тих, у кого
житловий будинок і господарські споруди чималої площі, документація потягне орієнтовно
кілька тисяч гривень.

Олександр ФІДРЯ:
Неімущі будуть
забезпечені адвокатом
за рахунок держави

З 20 листопада в Україні набув чинності новий Кримінально-процесуальний кодекс. У
минулому номері «Відомості»
опублікували інтерв’ю з заступником голови Апеляційного
суду Волинської області Олександром Фідрею, в якому він
відповідав на запитання щодо
найбільш дискусійних статей документа. Сьогодні ми продовжуємо з ним розмову про новації
нового КПК.
cтор. 4

Де відсвяткувати
Новий рік

cтор. 7

За бюджетні гроші
на Поліссі зводять
супершколи

Як працюють об’єкти соціальної інфраструктури Ратнівського та Старовижівського районів, на будівництво яких були
виділені гроші з обласного та
державного бюджетів, депутати
обласної ради мали нагоду переконатися під час проведення Дня
депутата.
cтор. 7

Шановні
читачі!
Продовжується
передплата на
газету «Відомості»
на 2013 рік
Передплатний індекс

21769

Риба — один із найкорисніших
продуктів і найпопулярніших узимку. Сьогодні на ринках та у супермаркетах вона продається у широ-

кому асортименті: як заморожена,
охолоджена, солена, копчена, так
і свіжа. Але наскільки вона є якісною і безпечною для споживання,

«Вітіну тисячу» у 2013 не
виплачуватимуть

Із селянами Турійщини не розраховуються
за здані в оренду паї
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У Держбюджеті-2013
курс долара закладено
на рівні 8,5 гривні
cтор. 2

На Волині у приватних
охоронних фірмах
працюють колишні зеки
cтор. 4

Прокуратура вважає
будівництво кафе біля
дитячої поліклініки у
Луцьку незаконним

До редакції «Відомостей» зателефонувала наша постійна читачка,
мешканка села Бобли Турійського
району, пані С., яка розповіла, що
фермерське господарство «Волиньагрохолдинг» узяло їхні паї в оренду,
але за землю розраховуватися не поспішає. Окрім заборгованості за паї,
господарство не віддало обіцяних
селянам грошей за колгоспне майно. Жінка каже, що кілька десятків
сімей, зокрема її родина, вважають
себе ошуканими, бо вже протягом
року просять у керівництва «Волиньагрохолдингу» надати їм другий

cтор. 3

До Нового року лишається
все менше часу, а отже, дедалі
більшої актуальності набуває
мало не вічне питання: де ж його
відсвяткувати? Чимало людей
щиро вірить у містичність новорічної ночі й у приказку «Як
Новий рік зустрінеш, так його
і проведеш». А тому кожному
хочеться вигадати щось цікаве,
щоби святкування було особливим і запам’яталося надовго.
Пропонуємо вам невеличкий
огляд місцин, де можна зустріти
рік Змії у Луцьку та його околицях.
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примірник договору оренди паю і,
зрозуміло, розрахуватися з боргами.
У керівництва господарства — інша
точка зору. Правди шукали «Відомості».

Найдешевша новорічна
ялинка коштуватиме 35
гривень
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Діти диктують дизайнерам новорічну моду
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У центрі Луцька біля
собору буде завод
cтор. 5

Міліція влаштувала
облаву на шкільних
наркоторговців
cтор. 5

намагалися з’ясувати «Відомості»,
поспілкувавшись зі спеціалістами
контролюючих органів.

Новорічні свята наближаються,
а разом із ними й клопоти батьків
про карнавальні костюми для дітей.

Де взяти, що одягнути, щоб гарно і
не так, як у всіх, до того ж недорого?
Колись, ще років зо двадцять тому,
мами й бабусі самі придумували
образи, шили-перешивали вдома
якийсь одяг, щось мудрували, щоб
одягнути своїх чад на новорічні ранки. Сьогоднішнім мамам простіше,
бо є прокат карнавальних вбрань,
також їх можна купити на базарі й у
магазині. Що пропонують і що популярне на ринку новорічних дитячих
костюмів, дізнавалися «Відомості».
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У магазинах і на ринках Волині уже продається новорічна
атрибутика. Незабаром почнеться торгівля і головним символом
свята — ялинками. Як правильно вибрати новорічну красуню,
дізнавалися «Відомості».
cтор. 6

