
Понад 30 дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклу-
вання отримали в подарунок ви-
шиванки з нагоди свята Покрови 
Пресвятої Богородиці. Благодійну 

акцію  організував Луцький місь-
кий центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді у партнерстві 
з Волинською єпархією УПЦ. 

cтор. 13

Відтепер кожен лучанин, який 
утримує собаку, зобов’язаний 
його зареєструвати, прищепити 
від сказу та щомісяця сплачувати 
податок. Таке рішення прийня-
ли на останньому засіданні сесії 
Луцької міської ради. Як і серед 
мешканців обласного центру, так і 
в сесійній залі навколо «собачого» 
питання точилися дискусії. 

cтор. 13

Сиротам подарували вишиванки

Рак молочної залози (РМЗ) 
посідає перше місце у структурі 
онкологічної патології жіночого 
населення України. Рівень за-
хворюваності на РМЗ за останні 
50 років зріс із 17,6 до 70,9 на 100 
тис., або більше ніж у 4 рази. На 
жаль, тенденції до зниження не-
має. Майже 10 років тому ця хво-
роба вийшла на перше місце се-
ред усіх онкологічних «жіночих» 
захворювань і з того часу утри-
мує сумне лідерство: щороку в 
1,3 млн жінок планети діагнос-
тується РМЗ. 600 тисяч жінок 
щороку помирає. А в Україні ця 
страшна хвороба забирає життя 
майже 7,5 тис. жінок.

cтор. 12

У селі Жидичин Ківерцівсько-
го району відбулося справжнє ко-
зацьке дійство. Напередодні свята 
Покрови жидичани та приїжджі 
гості на кілька годин стали меш-
канцями козацького табору. Ви-
бухи гармат, постріли козацьких 
рушниць, звук литаврів та аромат 
куліша полонили відвідувачів дій-
ства, а поява байкерів та можли-
вість осідлати «залізних» коней 
справили незабутнє враження на 
юних гостей.

cтор. 14

За старі автомобілі 
щороку треба буде 
платити 800 гривень

Ти маєш знати більше!

cтор. 4cтор. 7-9

Депутати відмовилися 
урізати собі пенсії

Біля Ковеля розбився літак, який 
перевозив контрабанду

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 14Челентано вперше завітає до Києва

«Відомості» також заціка-
вилися темою і вирішили до-
слідити, як використовуються 
мільйони гривень, які виділя-
ються  на зниження споживання 
паливно-енергетичних ресурсів. 
Для початку зазначимо, що Кіот-
ський протокол —  це міжнарод-
на угода про обмеження викидів 
в атмосферу парникових газів. 
Оскільки Україна не викидає пе-
редбаченої кількості парникових 
газів в атмосферу, вона продає 
свої квоти (частку парникових 
газів, які держава може вики-
нути) іншим державам, у яких 
більш розвинена промисловість.

cтор. 2
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Ти маєш знати більше!
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cтор. 5

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

У Жидичині розгорнувся козацький табір

Аби цьогорічна зима не стала 
для луцьких комунальників не-
сподіванкою, перевіряти готов-
ність міста до холодної пори взя-
лись депутати міської ради. Під 
час нещодавнього Дня депутата 
вони мали нагоду дізнатись, як 
прибиратимуть сніг та чи буде 
тепло в одному з найбільших мі-
крорайонів міста.

cтор. 7

Якщо в роду хворіли на 
рак молочної залози, 
ризик його виникнення 
збільшується у два рази

Надзвичайна подія сталася ми-
нулого тижня на Волині: на неді-
ючому цивільному аеродромі села 
Скулин, що в Ковельському районі, 

розбився літак. Офіційної інфор-
мації щодо трагедії у Скулині дуже 
мало.  Відомо, що 10 жовтня о 07 год. 
40 хв до Камінь-Каширського рай-

відділу УМВС України у Волинській 
області надійшло повідомлення про 
падіння легкомоторного літака.

cтор. 4

У Луцьку примусово реєструватимуть 
собак

Майже завершилися на Во-
лині осінньо-польові роботи зі 
збору зернових і зернобобових. 
Про те, скільки зерна у наших 
сільгоспвиробників закупила 
держава, скільки експортовано 
за кордон і чи достатньо його за-
пасів цьогоріч для забезпечення 
стабільної ціни на хліб, ведемо 
мову із заступником голови Во-
линської облдержадміністрації 
Віталієм Карпюком.

cтор. 3

Вкотре вихованці заслу-
женого тренера України Олега 
Хом’яка здобули золоті та срібні 
медалі на Чемпіонатах України 
та світу. З переможними титу-
лами повернулись на Волинь 
як міцні чоловіки, так і тендітні 
жінки. 

cтор. 14

В магазинах можна 
буде розплачуватись 
студквитком

cтор. 7

Міліція купила 19 автівок 
по півмільйона за штуку

cтор. 5

П’ятиразове харчування 
допоможе схуднути

cтор. 12

Міліціонера посадили на 
7 років за «кришування» 
наркобізнесу 

cтор. 6

Обласна рада ймовірно 
залишиться без 
автогосподарства

cтор. 5

За 12 років Україна 
програла Євросуду 200 
мільйонів

cтор. 2

На Волині — найдешевші 
уживані авто

cтор. 4

На Чемпіонаті Європи з 
карате Україна посіла друге 
місце

cтор. 13

Луцьких школярів 
хочуть «підсадити» на 
електронні картки

Волинські спортсмени 
стали чемпіонами 
міжнародних змагань з 
пауерліфтингу

Куди зникають 
мільйони «кіотських» 
гривень

У Луцьку хочуть взятись за  
створення ефективної системи 
здорового харчування школярів, 
щоправда основа системи поля-
гає у безготівковому розрахунку 
за шкільні обіди. Такий проект 
днями презентували у міській 
раді Луцька програмісти із Росії.

cтор. 6

Від асоціації з 
Євросоюзом аграрії 
тільки виграють

Депутати перевірили, як 
місто готується до зими


