
Без йоду не може нормально 
функціонувати щитовидна за-
лоза, оскільки він незамінний 
учасник утворення її гормонів. 
Ці гормони у свою чергу по-
трібні абсолютно всім органам 
і системам організму. Достатня 
кількість йоду забезпечує лю-
дину енергією як для фізичної, 
так і для розумової активності, 
сприяє росту, розвитку організ-
му і відновленню клітин. При 
його нестачі порушується обмін 
речовин...

cтор. 12

МВФ допускає падіння 
гривні до 12–13 за долар

cтор. 3cтор. 7-9

Наливайченко просить 
не піддаватися 
на провокації 
9 травня
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cтор. 2

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Комунальні 
підприємства Луцька 
заледве тримаються 
на плаву 

На кладовищі в’язнів колиш-
нього табору для військовопо-
лонених, що на Гнідавській гірці 
у Луцьку, активісти Волинської 
обласної громадської організації 
«Сумління» встановили меморі-
альну дошку. 

Існування в обласному центрі 
цього табору довго замовчували. 
Можливо, тому, що містився він 
у колишній тюрмі, в’язнів якої 
за наказом НКВС розстріляли 
23 червня 1941 року. Пошуки слі-
дів табору так чи інакше виводили 
б дослідників і на цей кривавий 
злочин. 

Про табір у старій частині 
Луцька відкрито заговорили лише 
на початку 2000-х. Спершу — не-
професійні історики. Серед них — 

відомий волинський краєзнавець, 
в’язень, якому дивом удалося ви-
жити в тому пеклі, Микола Куделя, 
книга спогадів якого «Під мурами 
Луцької тюрми» вийшла друком у 
2001-му. 

cтор. 5

Робота за кордоном для бага-
тьох сьогодні — це чи не єдиний 
вихід, щоб вижити. Безробіття, 
скрутне економічне й політичне 
становище в Україні змушує на-
ших громадян шукати кращої 
долі «за бугром». Волиняни, зо-
крема, найчастіше їдуть до сусід-
ньої Польщі. 

cтор. 7

Лукашенко наказав 
терміново готуватися 
до оборони Білорусі 

cтор. 2

Сьогоднішня ситуація 
в Донецькій області 
вигідна тільки бізнесмену 
Ринату Ахметову 
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Затримано вантаж 
радіоактивної речовини, 
яку везли з Придністров’я 
на Схід для створення 
бомби 
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Правда про концтабір у Луцьку 

Криваві події в Україні 
забрали десятки життів

Джамала на концерті у Москві доводила, що українці — не «бандерівці» 

Щоб не запізнитися 
до польського 
роботодавця, потрібно 
завчасно подбати 
про візу 

Еменесники 
допомагають учителям 
проводити уроки 
захисту Вітчизни 

Як показали останні події в 
державі, виховання в молоді па-
тріотизму, готовності захищати 
Батьківщину повинно бути од-
ним із пріоритетів. 
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Чим небезпечний 
йододефіцит 

«Тяжко нести і шкода вики-
нути» — здається, саме за таким 
принципом існує більшість ко-
мунальних підприємств міста. 
З 22 із них минулого року шість 
спрацювали збитково, 14 — дали 
скромний прибуток у 1 млн 
750 тис. 600 грн. За інформацією 
начальника відділу фінансового 
контролю й аудиту Луцькради 
Валентини Малютіної, минулий 
рік зі збитками завершили такі 
КП: «Луцьктепло», «Луцькводо-
канал», «Луцьке підприємство 
електротранспорту», «Луць-
ксвітло»... 
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