
Підрядні організації нині ве-
дуть активні роботи з ремонту до-
рожнього покриття на вулицях і 
прибудинкових територіях Луцька. 
На окремих об’єктах лише розпо-
чато підготовчі роботи, а на інших 

— підходять до завершення. Мину-
лого тижня міський голова Микола 
Романюк вирішив ознайомитися з 
ходом робіт. Мер неодноразово на-
голошував на необхідності комплек-
сного підходу до таких завдань, аби 

не лише було відновлено дорожнє 
покриття, а й приведено у належний 
стан тротуари, зовнішнє освітлення 
та встановлено ігрове обладнання і 
спортивні майданчики. 

cтор. 5

Безмитно автомобілі 
можна буде ввезти на 90 
днів

cтор. 5 cтор. 5cтор. 9-11

Після медичного огляду 
лише 41 відсоток 
мобілізованих придатний 
до служби

Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 5 грн.Передплатний індекс - 21769 № 17 (759) 7 - 13 травня 2015 року

Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 5 грн.Передплатний індекс - 21769 № 17 (759) 7 - 13 травня 2015 року

h
tt

p
:/

/w
w

w
.v

id
o

m
o

st
i.

in
fo

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

У полоні бойовиків 
залишається близько 
тисячі людей 

cтор. 2

Лікаря, який стріляв у 
людину, засудили 

cтор. 3

Слідчий поліції буде 
заробляти близько 
20 тисяч гривень 

cтор. 3

Затримано арбітражного 
керуючого за одержання 
хабара у розмірі 120 тисяч 

cтор. 4

Кабмін скасував 
регулювання тарифів на 
пасажирські перевезення 

cтор. 5

Служба зайнятості стає 
ближчою до своїх клієнтів 

cтор. 7

Як швидко схуднути: 
унікальний і дуже простий 
спосіб зниження ваги 

cтор. 14

Куди перенесуть 
Луцький 
авторинок 

Хлопець зробив 
підкоп, аби 
обікрасти склад 

Віра Брежнєва знову готова стати чиєюсь дружиною

Цього року в Луцьку відремонтують 
35 прибудинкових територій

Волинський 
серпанок — вища 
майстерність 
лляного полотна 

Виявляється, на полицях 
будь-якого магазину є продукти, 
які допомагають спалювати жир 
і тримати себе у формі. Введіть 
їх у свій раціон — і зміни не зму-
сять себе чекати. 

cтор. 14

Продукція підприємства 
«Едельвіка», що розміщене у Луць-
ку, має попит і в Україні, й за її 
межами. Це сучасне виробництво 
з використанням новітніх техно-
логій та обладнання. Асортимент 
товарів широкий — від тканин і 
домашнього текстилю до одягу, 
вишиванок. У вбранні використо-
вують як традиційні мотиви, так і 
сучасні тенденції. 

cтор. 9 

Дивлячись, у якому занедба-
ному стані у Старій Вижівці пе-
ребувають колишні ресторан, кі-
нотеатр «Промінь» та універмаг, 
згадую вислів Станіслава Єжи 
Леца про те, що «кожне століття 
має своє середньовіччя». На пре-
великий жаль, незабаром цей спи-
сок може поповнити й Державна 
центральна районна аптека № 36 
Старовижівського району.

cтор. 4

Про зловживання голови Во-
линської обласної ради Валенти-
на Вітра «Відомості» уже писали 
минулого року. Для читачів на-
гадаємо: працює чоловік на цій 
посаді лише рік. 

cтор. 3

cтор. 12

«Едельвіка» нарощує потужності 

Чи можна врятувати аптеку пролонгацією 
договору? 

«Голос народу 
звучить так, наче 
Україна зараз у 
пеклі» 

Надтонка лляна тканина, що 
має назву «волинський серпа-
нок», була забута понад століття. 
Кілька років тому ентузіасти-
краєзнавці взялися відроджу-
вати виробництво унікального 
полотна й пошиття красивого 
національного одягу.

cтор. 13

Натуральні 
жироспалювачі 
повернуть 
стрункість вашому 
тілу 

Народний депутат 
ГАВРИЛЮК: 

22 грудня минулого року в 
Луцьку відбулися громадські 
слухання щодо проблеми функ-
ціонування авторинку. За їх ре-
зультатами була ухвалена резо-
люція, в якій, зокрема, йшлося: 
«Визнати роботу стихійного ав-
торинку на вул. Єршова такою, 
яка створює незручності меш-
канцям міста й суб’єктам госпо-
дарювання та може призвести до 
техногенної катастрофи». 

cтор. 8

Доки народ 
зубожіє, голова 
Волинської 
облради нарощує 
статки 

До чергової частини Рожи-
щенського райвідділу міліції 
надійшло повідомлення із дер-
жавного підприємства: зі склад-
ського приміщення викрадено 
кабель. 

cтор. 9

На роботу громадським 
транспортом, стриманий кос-
тюм, придбаний у межах серед-
ньої зарплати, в холодильнику 
продукти з найближчого супер-
маркету — це ідеальний політик 
очима народу. Таких багато в Єв-
ропі. В Україні — один. 

cтор. 2

Або Якби стіни могли говорити, то давно б закричали «SOS» 

Нещодавно на підприємстві відкрили новий цех. Познайомитись із 
виробництвом запросили Луцького міського голову Миколу Романюка 


