
У редакцію звернулись луча-
ни, яких турбує облаштування 
річки Сапалаївки. Вони хвилю-
ються про подальший стан річ-
ки. У районі парку 900-річчя ще 
тієї осені зупинились роботи по 
облаштуванню берегів.

cтор. 6

Військовим у зоні 
АТО вдвічі збільшили 
зарплату

cтор. 2cтор. 7-9

Державі повернуто 
майже півтисячі гектарів 
землі біля Світязя 

cтор. 14

У луцьких аптеках вже тиж-
день відсутні деякі види інсулі-
ну. Це може спричинити погір-
шення стану здоров’я більш як 
300 жителів обласного центру.   
Ситуацію роз’яснили фахівці 
галузі.

cтор. 4

Ти маєш знати більше!
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cтор. 4

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Проблема нестачі громад-
ських вбиралень у Луцьку й 
досі залишається актуальною. В 
облцентрі діє лише три громад-
ських туалети. Причому у два 
з них зайти ризикне далеко не 
кожен. Тож, аби не присідати під 
найближчим кущиком, лучанам 
і гостям міста все частіше дово-
диться бігти до вбиральні у кафе 
чи торгові центри. 

cтор. 7

Минулого тижня Президент 
Петро Порошенко представив 
Верховній Раді  зміни до Конститу-
ції України. Ключовими серед них 
є  децентралізації влади та підви-
щення самостійності регіонів. Як 
зміниться Україна після реформи 
адміністративно-територіального 
устрою... 

cтор. 2

Губернатор Дніпропетров-
ської області Ігор Коломойський 
вважає, що держава сьогодні 
просто зобов’язана провести 
конфіскацію майна, заводів та 
акцій прихильників сепаратиз-
му, всіх тих, хто фінансував і далі 
фінансує терор у країні. Про це, 
за словами заступника губерна-
тора Дніпропетровщини Бориса 
Філатова, Коломойський заявив 
під час обговорення ситуації в 
країні.

cтор. 2

Локачинський соцзабез 
відмовляє оформляти 
виплати через пошту

cтор. 5

Комісія облради 
перевірить діяльність 
головлікаря обласної 
лікарні Івана Сидора

cтор. 5

Австрія заарештувала 
нерухомість сина Азарова

cтор. 11 
У Москві вигадали 
«туалетну помсту» 
для артистів, які не 
підтримують Путіна

cтор. 14

Бюджет ДУСі «уріжуть» на 
260 мільйонів гривень

cтор. 11

Хворі через відмінені 
тендери не отримують 
інсулін

Вже котрий рік поспіль ковель-
чани, які мешкають неподалік ДП 
«Ковельський державний завод 
кормових додатків «Ветсанзавод», 
скаржаться на сморід та порушен-
ня санітарних норм заводу. Вони 

вимагають його закриття або ре-
конструкції. Чи реально вирішити 
ці питання, і до чого може при-
звести закриття цього підприєм-
ства, дізнавалися «Відомості». 

cтор. 4

Після децентралізації влади на Волині 
залишиться чотири райони

Волинських військових вбивають тендери 
та неорганізованість чиновників
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В’ячеслав РИБІКОВ: Хочу в Юрмалі гідно представити нашу країну в цей нелегкий час

Ковельчани й далі потерпатимуть від 
запаху ветсанзаводу Сапалаївку таки 

почистять

На Волинь продовжують 
прибувати біженці зі Сходу. 
Станом на 8-ме липня уже було 
66 родин, до яких входить 222 
особи, з них 104 дитини. Де жи-
вуть ці люди, хто допомагає їм 
вирішувати соціально-побутові 
проблеми і з якими труднощами 
стикаються соціальні служби, 
що опікуються переселенцями, 
з’ясовували «Відомості».

cтор. 6 

Переселенці зі Сходу 
проживати й працювати 
у волинських селах не 
хочуть 

Коломойський 
запропонував 
конфіскувати 
майно олігархів, які 
підтримують бойовиків

Захист волинських солдатів, 
матеріально-технічна база вій-
ськових підрозділів Збройних 
сил України, можливості обходу 
бюрократичних перешкод — го-
ловні теми, про які говорили на 
виїзному засіданні Координа-
ційної ради з питань місцевого 
самоврядування під керівни-
цтвом голови обласної ради Ва-
лентина Вітра. Відбулась вона 4 
липня у Володимир-Волинську. 

Про стан використання ко-
штів обласного бюджету, виділе-
них для забезпечення матеріаль-
но-технічних потреб військових 
частин А2331, А1141 та 1-го ба-
тальйону територіальної оборо-
ни, доповідав Віктор  Шрамко, 
головний спеціаліст з питань 
оборонної роботи апарату об-
лдержадміністрації. Його виступ 
викликав серйозну дискусію, яка 
затягнулась майже на годину. 
Виявилось, між головами райрад 
немає елементарної комунікації, 
адже чималу кількість шоломів, 
бронежилетів та продовольства 
вже доставлено в зону АТО бать-
ками, волонтерами та силами 
місцевих громад, і облік їх ніде 
не вівся. Таким чином не мож-
на визначити реальну потребу в 
амуніції волинських бійців АТО.

cтор. 3 

У Луцьку вбиральні — 
на ключику! 

Бо модернізація не на часі, головне — врятувати завод від за-
криття


