
Уведено в експлуатацію нову чергу полігону для захоронення побутових відходів

«Укрзалізниця» планує 
скоротити кількість 
нічних потягів

cтор. 2 cтор. 8cтор. 9-11

Освітнім закладам 
заборонено отримувати 
готівкові кошти 
з батьків 

Ти маєш знати більше!
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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Волинські депутати хочуть 
впорядкувати видобуток 
та перевезення піску

cтор. 2

В Україні можуть провести 
ще три хвилі мобілізації

cтор. 5

У Камінь-Каширському 
районі ввели 
надзвичайний стан 
об’єктового рівня

cтор. 7

Улюблені спеції, які 
рятують серце та судини

cтор. 14

Житель Локачинщини 
викопав у лісі раритетну 
гвинтівку, але збути 
антикварам не встиг

cтор. 13

На Волині 
малокомплектні школи
закриватимуть 
поступово

Катя ОСАДЧА: У мене в пріоритеті не заміжжя, а син та успішна кар’єра

У Брищі встановлена сучасна
лінія сміттєпереробки

У Луцьку капітально 
відремонтовано ще 
одну прибудинкову 
територію

Під час прес-конференції пред-
ставники «Волиньгазу» заявили, 
що на Волині можливий зрив під-
готовки до опалювального сезону 
та постачання газу.

Національна комісія, що здій-
снює державне регулювання у сфе-
рі енергетики та комунальних по-
слуг (НКРЕКП), через ряд ініціатив 
призвела до колапсу в газовій галу-
зі. У липні на спеціальних рахунках 
Ощадбанку було заблоковано 35 
млн. грн, які сплатили волиняни за 
газ.

cтор. 5

cтор. 12

На засіданні виконавчого ко-
мітету Луцької міської ради було 
прийнято рішення про перенесен-
ня торгівлі квітами з центру міста.

Тут їх продавали вже кілька де-
сятків років: біля старого ЦУМу, а 
три останні роки — між будинка-

ми на просп. Волі, 3 та просп. Волі, 
5. Привозні квіти тут реалізовують 
підприємці, вони торгують з пала-
ток, а відразу ж біля них, на троту-
арі, бабусі та жіночки пропонують 
перехожим власноруч вирощені.

cтор. 8

На Волині, як і в Україні за-
галом, планують закривати  ма-
локомплектні школи. Мовляв, 
на них держава витрачає великі 
гроші, а якісної освіти вони не 
забезпечують. Уже порушено 
питання про закриття 36-ти та 
реорганізацію 4-х загальноосвіт-
ніх волинських шкіл.

cтор. 9

Жорстоке вбивство в 
Мизовому роз’ятрило 
давні проблеми села

Луцький міський голова 
оглянув двори будинків № 17, 
19, 21, 23, 25 на вулиці Конякіна, 
оскільки саме в них було прове-
дено капітальний ремонт прибу-
динкової території. Ремонтники 
поклали асфальтову дорогу, ви-
вели доріжки між будинками. 
Загалом було виконано 2 285 м2 
асфальтування дорожнього по-
криття та 687 м2 тротуарів.

cтор. 13

Опалювальний сезон під загрозою зриву

Правове свавілля судді 
Ковтуненка

У Мизовому 15-річний 
раніше судимий хлопець 
по-звірячому розправився з 
ветераном Афганістану

Квітникарі не хочуть переїжджати з 
центру Луцька, бо їхній бізнес помре

Суддю Луцького міськра-
йонного суду Віталія Ковтунен-
ка часто згадують ЗМІ у світлі 
подій, які не додають йому ані 
честі, як служителеві Феміди, 
ані поваги, як добропорядному 
громадянину. Натомість цими 
історіями він закріпив за собою 
статус носія тих ганебних явищ у 
нашому суспільстві, які не мають 
місця в цивілізованому світі.

cтор. 3

Минулого тижня у селі Брище, 
що під Луцьком, відбулося офіцій-
не відкриття нової черги полігону із 
сортувальною лінією для утилізації 
сміття, який буде обслуговувати міс-
то Луцьк. Cтарий полігон повністю 
вичерпав свої технічні можливості, 
до того ж термін його експлуатації 
завершується в 2015 році. Після пе-
ремовин міського голови Миколи 
Романюка з мешканцями села місту 
Луцьку було виділено додаткову ді-
лянку площею 8,86 га.

У 2014 році розпочалося будів-
ництво нового полігону. Загальна 
вартість об’єкту становить 16 млн 
грн. Це кошти з міського бюджету. 
Роботи виконувало підприємство 
ТзОВ “Луцькспецбуд”.

Нова черга полігону споруджена 
за сучасними європейськими техно-
логіями, що мінімізує негативний 
вплив на навколишнє середовище. 
Сміттєсортувальна лінія, яка вста-
новлена на полігоні захоронення 
твердих побутових відходів, коштує 
1 млн 300 тис. грн та придбана за 
гроші ТОВ «Група Компаній Еко-
сорт».

Відповідно до проектних харак-
теристик вона дасть можливість 
відбирати значно більше вторинної 
сировини, яку використовують для 
переробки, а тому менше відходів 
буде захоронятися та зменшиться 
навантаження на полігон. Пропус-
кна потужність — 50 тисяч тонн 
твердих побутових відходів на рік 
(у випадку роботи в дві зміни, поки 
що працюватиме одна зміна). Відбір 
сміття здійснюватиметься вручну з 
автоматизованої лінії.

cтор. 4

До кінця року планується 
здійснити ремонт ще 22-ох

Молодий, впевнений у собі, 
зі світлим поглядом, сповнений 
надій, на грудях медаль «За бойо-
ві заслуги» — таким залишиться 
в пам’яті односельчан Юрій Ста-
сюк із Мизового, хоч відтоді, як 
він повернувся з Афганістану, 
пройшло вже кілька десятків ро-
ків.

cтор. 5

Учням обіцяють довезення, 
учителям не пенсіонерам — 
роботу


