
З 1 жовтня в Україні змінено порядок 
надання субсидій 

Порядок оформлення 
пільги на оплату послуг 
для учасників АТО, які 
проживають у Луцьку cтор. 6cтор. 7-9

Як пропонують 
реформувати українську 
міліцію 

Під час патрулювання на 
митниці групи «самооборонів-
ців» на чолі з керівником відділу 
протидії корупції Самооборо-
ни Волині Богданом Томчуком 
і працівниками УДАІ у Волин-
ській області був виявлений бус 
марки Mercedes 5677. 

cтор. 4

Ти маєш знати більше!
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cтор. 6

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

«Йду до Верховної 
Ради у команді 
Петра Порошенка, 
щоб Луцьк 
і Україна 
змінилися» 

Майже чверть століття Волин-
ське обласне управління водних 
ресурсів очолював Юрій Бахма-
чук, обійнявши цю посаду в черв-
ні 1987-го та звільнивши її лише в 
лютому 2012-го. Через кілька днів, 
11 жовтня, шанованому в Україні 
й області фахівцю виповниться 70. 

cтор. 11

Нині процес збільшення 
частки шкідливих продуктів 
досяг апогею 

Британія готується вийти 
зі складу Євросоюзу 

cтор. 2

В Міноборони пояснили, 
чому так важливо 
утримати Донецький 
аеропорт 

cтор. 2

На Волині в аварію 
потрапили 5 вантажівок, 
які везли єврогуманітарку 

cтор. 3

Зведений загін волинських 
міліціонерів змінив колег 
у зоні АТО 

cтор. 11

Самооборонівці 
спільно з міліцією 
затримали 
контрабанди 
на 10 мільйонів 
гривень

Доброволець Володимир 
БАКУЛІН: Про пекло під Іловайськом 

із перших уст 

Алан Бадоєв про шоу «Хочу до Меладзе»: «Хлопцям потрібно стати чоловіками»

16 липня 2014 року Прези-
дентом України підписано Закон 
України «Про внесення зміни 
до статті 6 Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту», яким 
розширено коло осіб, що є учас-
никами бойових дій. 

cтор. 3

Які пільги 
передбачені для 
учасників АТО та 
членів їхніх родин 

Список шкідливих 
продуктів, які 
категорично 
не можна вживати 

Як в історію України будуть впи-
сані події на Сході держави — поки 
не відомо. Однак «іловайський ко-
тел» у наших літописах залишиться 
як величезна трагедія та водночас 

— приклад героїзму і самовіддачі 
тих людей, які, попрощавшись із 
життям, дивом повернулися додо-
му живими. Бійці ж роти патрульної 
служби міліції особливого призна-

чення «Світязь» УМВС України у 
Волинській області своїм повернен-
ням довели: у цій битві вони — не 
переможені, а переможці. 

cтор. 5

Минулого тижня Луцький 
міський голова Микола Рома-
нюк провів нараду з керівника-
ми житлово-комунальних під-
приємств, установ та організацій 
міста, на балансі яких перебува-
ють захисні споруди. 

cтор. 13

За професією — меліоратор, 
за покликанням — дипломат 

Роман ІВАНЮК: 

26-річний лучанин Воло-
димир Бакулін відправився на 
війну добровольцем у складі 
Добровольчого українського 
корпусу (ДУК). Майже місяць 
боронив Донецький аеропорт. 
Своїми враженнями від поба-
ченого та пережитого він поді-
лився з кореспондентом «Відо-
мостей». 

cтор. 3

До 1 жовтня право на отри-
мання субсидії мали громадяни, 
які є власниками житлового при-
міщення. З 1 жовтня по субсидію 
може звернутися будь-яка особа, 
яка зареєстрована в житловому 
приміщенні та на яку відкри-

то особові рахунки. Крім цього, 
змінюється принцип розрахунку 
обов’язкового відсотка платежу 
сім’ї за житлово-комунальні по-
слуги при призначенні житлових 
субсидій. 

cтор. 2

Усі захисні 
споруди у Луцьку 
приведуть до 
належного стану 

Зміни в державі та побу-
дова нової України вимагають 
нових людей у владі. Президент 
Петро Порошенко веде до Вер-
ховної Ради власну команду. 
В окрузі № 22 (Луцьк) від партії 
«Блок Петра Порошенка» бало-
тується фінансист Роман Іванюк, 
людина нова для української по-
літики, але не нова для нашого 
міста.

cтор. 7

Командир «Світязя» старший лейтенант міліції Олександр Фацевич розповів, що 
насправді відбулося в Іловайську та як живуть «герої нашого часу» сьогодні 

А також встановлять вказів-
ники, де ховатися на випа-
док війни 

Це ніби гра 
«Козаки-
розбійники», 
тільки вбивають 
по-справжньому 

Пропонуємо список шкідли-
вих продуктів, які категорично 
не можна вживати: вони небез-
печні для здоров’я! 

cтор. 12

cтор. 14


