
В Україні стартував 
осінній призов
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Мінімальну ціну цукру 
хочуть підняти в півтора 
раза

Ти маєш знати більше!
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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

До Луцької міськради 
проходять сім політичних 
партій
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«ДНР» масово покидають 
«перевертні в погонах»
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Убивця батьків таки сидітиме 
за ґратами довічно
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Волинянин півтора місяця 
зберігав труп матері у ванні
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10 помилок 
лікування грипу

Українцям встановили нову норму 
споживання газу 

З листопада 
автомобілістів 
штрафуватимуть 
по-новому

Голова облдержадміністрації Воло-
димир Гунчик провів брифінг, де від-
повів на запитання журналістів. На-
гадаємо, представники волинських 
медіа мають можливість поспілкуватися 
з керівником найвищої виконавчої гілки 
влади в області щопонеділка після за-
вершення оперативної наради.
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За попередніми даними Во-
линської обласної ТВК, в об-
ласну раду заходить 7 партій: 
УКРОП (21,91%), БПП «Солідар-
ність» (17,8%), «Батьківщина» 
(15,96%), «Свобода» (8,71%), Ра-
дикальна партія Ляшка (8,26%), 
«Самопоміч» (6,51%) та «Наш 
Край» (5,17%).
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Соціальну норму в споживанні газу 
змінено: відтепер виділяється не 
200 кубічних метрів газу на місяць, 
а 1200 кубометрів на весь опалю-
вальний сезон.

Про це в «10 хвилинах з 
Прем’єр-міністром» 1 листопада за-
явив глава уряду Арсеній Яценюк.

«Уряд ухвалив рішення щодо за-
провадження так званої соціальної 
норми: кожна сім’я, яка викорис-
товує природний газ для опалення 
власної оселі, отримує соціальну 
норму 200 кубічних метрів газу на 
місяць за ціною, яка вдвічі менша, 
ніж ринкова ціна газу — 3600 гри-
вень, а не 7188», — зазначив Яце-
нюк.

«Ми провели аналіз обсягів спо-
живання природного газу в будин-
ках, які в середньому опалюють 76 
м2 площі. Це складає протягом опа-
лювального сезону 1218 м3 газу», — 
додав Яценюк.
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З 7 листопада штрафувати 
порушників, згідно із законодав-
ством, будуть за новими прави-
лами. Зокрема, працюватимуть 
евакуатори для перевезення ав-
томобілів, що порушили прави-
ла паркування, а також система 
відеоспостереження, за допомо-
гою якої будуть фіксуватися всі 
порушення. 
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Володимир ГУНЧИК: 
Працюємо над створенням 
підприємства, яке 
координуватиме видобуток 
бурштину

Якою буде 
Волинська 
обласна рада. 
Персональний 
склад

Захворівши, люди діють за 
двома принципами. Згідно з пер-
шим — пройде саме, з другим 
— вип’ю все, що маю, щось таки 
допоможе. Обидва підходи неви-
правдані. Та й крім цього, люди 
роблять багато інших помилок, 
намагаючись вилікуватися. Про-
понуємо вашій увазі найпоши-
реніші з них. 
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