
Якраз зараз, у період вступної 
кампанії, Волинський обласний 
центр зайнятості вирішив по-
рушити важливу проблему про-
фесійно-технічної освіти і пре-
стижності робітничих професій. 
Адже у результаті постійного 
аналізу, дослідження ринку праці 
з’ясувалося, що у нас не вистачає 
саме кадрів технічного спрямуван-
ня.  

cтор. 13

Сучасний ринок праці потребує технічно 
обдарованої молоді 

Депутатів і чиновників 
Кабміну планують лишити 
на «голому окладі»

cтор. 2cтор. 7-9

У кожному районі та місті 
діють пункти видачі 
гуманітарної допомоги

cтор. 14

Близько 9-ї години ранку в 
чергову частину Луцького місь-
квідділу міліції надійшло пові-
домлення про стрілянину на те-
риторії Завокзального ринку. За 
викликом відразу вирушили слід-
чо-оперативні групи...

cтор. 6

Ти маєш знати більше!
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cтор. 6

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

На Волині офіційно предста-
вили нового голову облдержад-
міністрації Володимира Гунчика. 
Новоспечений очільник краю 
пообіцяв, що намагатиметься 
консолідувати усі політичні сили 
та громадськість. 

cтор. 6

Тележурналіст Роман Бочкала 
розповів, як бійці 51-ї опинилися 
на території Росії і чому вони зму-
шені були це зробити. «З приводу 
хлопців із 51-ї бригади, які опини-
лися в Росії в полоні. Мені шкода, 
що їх поспішили охрестити зрад-
никами. Не хотів розповідати, але 
не можу байдуже спостерігати за 
тим, як цих людей перетворюють 
на зрадників Батьківщини... 

cтор. 7

Луцький об’єднаний міський 
військовий комісаріат здійснює 
набір військовозобов’язаних із 
метою комплектування загонів 
оборони для виконання завдань 
на території міста Луцька та 
Луцького району. 

cтор. 7

Олігархи будуть платити 
за надприбутки

cтор. 2

У Ратному родичі 
мобілізованих блокували 
міжнародну трасу 

cтор. 2

Обама 
відправляє в Україну 
американських 
військових

cтор. 2

Німецька розвідка: Путіна 
можуть змести свої ж 

cтор. 2

Відкрито 308 
кримінальних проваджень 
проти представників 
Комуністичної партії 
України 

cтор. 4

У Луцьку стріляли в 
підприємця. Міліція 
розшукує нападників 

У світі близько 180 мільйонів 
людей інфіковані гепатитом С, із 
них щонайменше 1,2 мільйона 
хворих проживає в Україні. За 
повідомленнями ВООЗ, епіде-
мія гепатиту С вже через кілька 
років може стати серйознішою 
проблемою, ніж ВІЛ/СНІД. 

cтор. 12

Тележурналіст Роман БОЧКАЛА: 

Цьогорічний опалювальний 
сезон на Волині буде холодним
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Іван Дорн спричинив фурор своїм виступом у Юрмалі

Гепатит С виліковний! 

Вінниця — місто 
скверів, фонтанів,   
торгових  центрів та 
якісних доріг 

Перший батальйон територі-
альної оборони Волинської об-
ласті вирушив нести військову 
службу в зону можливих бойо-
вих дій. Наразі бійці виїхали до 
Чернігова, повідомив 24 липня 
командир батальйону Сергій 
Козак. Проте згодом, не сумні-
вається він, хлопців відправлять 
у зону дії антитерористичної 
операції.

cтор. 13

Волинські активісти  
виготовили для 
батальйону тероборони 
90 бронежилетів

Володимир ГУНЧИК: 

Формуються загони 
оборони міста Луцька та 
Луцького району

В Україні оголошено надзвичай-
ний стан в енергетичній галузі. Адже 
поставки газу з Росії припинилися, 
а реверсні з Європи за останні два 
тижні скоротилися більше ніж у два 
рази через тиск «Газпрому». Тому 
сьогодні завданням номер один є 
жорстка економія споживання газу. 
Про те, як збираються виконувати 
його на Волині та чи буде тепло во-
линянам узимку, дізнавалися «Відо-
мості». 

Як повідомив заступник депар-
таменту житлово-комунального 
господарства та будівництва Волин-
ської облдержадміністрації Володи-
мир Бондарук, минулого року вико-
ристано 642 млн м³ газу по області. 
Найбільш газифікованими района-
ми Волині є Луцький (споживання — 
51 млн м³), Ратнівський (26 млн м³), 
Горохівський (31 млн м³), Іваничів-
ський (18 млн м³), місто Луцьк — 
(62 млн м³). Найбільшим спожива-
чем газу є населення (56% від усього 
обсягу). 

cтор. 3

А ще тут у пошані пам’ятки 
культури й архітектури. І все це 
завдяки колишньому меру Во-
лодимиру Гройсману. Нещодав-
но мені декілька днів довелося 
провести у Вінниці. Не скажу, 
що там ніколи не була, — була, 
але тоді то видалася чисто ділова 
поїздка — з групою журналістів 
вивчали досвід вінницьких про-
мислових підприємств, аграрних 
господарств, відвідували музеї, 
зокрема знаменитий музей Пи-
рогова... 

cтор. 4-5

Військові 51-ї не зрадники! Вони були 
смертниками 

Відкритість усіх 
процесів влади — 
головний шлях до 
боротьби з корупцією 


