
У вівторок на Волині з робочою 
поїздкою побували глава уряду Ар-
сеній Яценюк та очільники двох мі-
ністерств — Арсен Аваков і Павло 
Петренко. На Замковій площі уря-

довці презентували план створення 
нової патрульної служби у Луцьку. 
Зокрема, перший заступник міністра 
МВС Ека Згуладзе розповіла, що з 
наступного тижня стартуватиме на-

бір до поліції. Тому всі охочі можуть 
записатись, і «що більше буде вакан-
сій, то якіснішим буде патрульний 
склад». Набір триватиме до кінця 
серпня, а вже з листопада на вулицях 

міста працюватиме поліція — 24 го-
дини на добу, 7 днів на тиждень. «Це 
дасть змогу кожному лучанину почу-
ватися в безпеці», — додав Прем’єр. 

cтор. 2

В аварії через кота 
загинули дві людини 

cтор. 9 cтор. 8cтор. 9-11

За стаціонарний зв’язок 
змусять платити на 17,5% 
більше 

Ти маєш знати більше!
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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

На 28 тисяч гривень 
«розвели» довірливу 
лучанку аферисти

cтор. 9

На Волині стартує сезон 
полювання

cтор. 9

На Любомльщині кулачний 
бій переріс 
у фехтування штахетиною

cтор. 8

В’їзд у cтару частину 
Луцька обмежать і 
зроблять платним

cтор. 13

Хто такий староста і що він 
вирішуватиме

cтор. 3

Середній вік волинян 
— 37 років

cтор. 5

З початку проведення 
АТО на Донбасі загинуло 
2,3 тисячі бійців ЗСУ

cтор. 8

Повістки вручають 
на постах ДАІ та при 
перетині кордону

Полякова розповіла, як до неї залицявся Берлусконі

Аваков і Яценюк у Луцьку презентували 
створення нової поліції 

У Локачах назріває 
екологічна катастрофа

У липні-серпні розпал пляж-
ного сезону на найглибшому в 
Україні озері Світязь, яке розмі-
щене на території Шацького на-
ціонального природного парку. 
Вода в озері вважається цілющою, 
адже у своєму складі має срібло, 
йод і гліцерин. А ще поблизу бе-
регів можна знайти глину, яка по-
єднує в собі всі мінеральні солі та 
мікроелементи.

cтор. 5
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Невеличкий Свято-Різдво-
Богородичний храм с. Кринич-
не, збудований за ініціативи та 
безпосередньої участі його тепе-
рішнього старости Володимира 
Омельчука, вражає не лише своєю 
архітектурою, а й довершеністю 
дизайну території. Милують око 
квіти, оформлені у красиві клумби 
із садовими ліхтарями, молоді туї, 
ретельно підстрижений газон та 
охайні тротуарні доріжки. 

cтор. 13

З 19 червня в області розпо-
чато шосту хвилю мобілізації, 
яка триватиме до 17 серпня по-
точного року, зазначив т. в. о. об-
ласного військового комісаріату 
Роман Кулик. Загалом Волинь 
виконала завдання з постановки 
мобілізаційних ресурсів на 28%, 
зокрема 13% — із постачання 
техніки.

cтор. 3

У Луцьку посилять 
боротьбу 
з боржниками за 
«комуналку» 

Ми нікого не лякаємо, але те, 
що в Локачах не працює система 
очищення каналізаційних від-
ходів, — це факт. І все це триває 
не один десяток літ. Яскравим 
свідченням цього є річка Луга, в 
яку багато років стікаються без 
очистки каналізаційні відходи, 
та її прибережна смуга. До очис-
них споруд, а точніше до місця, 
де вони колись були, просто так 
не дістанешся. Вже за метр від 
дороги — непрохідні хащі та 
болота. І звісно, стійкий сморід. 
Тому пробиралася вузенькою 
стежинкою з боку жилих будин-
ків. Без супроводу місцевого гіда 
Євгена Матвіюка, він же й пору-
шив цю проблему, сама би туди 
не потрапила. І то, чесно сказати, 
було важкувато.

cтор. 4

Такої кількості відпочивальників, як 
цього року, Світязь ще не бачив

Микола Романюк обговорив 
із мешканцями Жидичин-
ської сільської ради мож-
ливість об’єднання в одну 
громаду

Від об’єднання з 
Луцьком жителі 
Жидичинської сільради 
лише виграють

Члени виконавчого комітету 
Луцької міської ради вирішува-
ли питання боротьби з борж-
никами за комунальні послуги, 
а саме з тими, що не платять за 
тепло та воду.

cтор. 7

У старости із Криничного лад 
і біля храму, і біля дому

Ухвалено Закон України 
«Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», який 
спрямований на зміцнення міс-
цевого самоврядування, надання 
йому більшої незалежності й до-
даткового фінансового ресурсу.

cтор. 8


