
Рожищанин Володимир 
Кривов’язюк працював на «Кром-
берг енд Шуберт» у Луцьку. В жов-
тні 2013-го отримав повістку з рай-

військкомату. Не довго думаючи, 
хлопець підписав контракт, бо ви-
рішив у майбутньому продовжити 
навчання у виші й стати військовим. 

Був зарахований до складу 24-ї Яво-
рівської механізованої бригади.

cтор. 13

Міністерство оборони 
складає електронний 
облік призовників

cтор. 3 cтор. 3cтор. 9-11

Демобілізовані зможуть 
вступити до вишів без 
ЗНО

Ти маєш знати більше!
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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Гройсман пропонує 
місцеві вибори за старими 
правилами 

cтор. 2

До Верховної Ради внесено 
законопроект про смертну 
кару за корупцію 

cтор. 2

До кінця вересня Луцький 
зоопарк повністю 
модернізують 

cтор. 2

Школяр розробив проект 
електроенергії по три 
копійки за кіловат 

cтор. 3

Засуджений львів’янин 
по телефону «розводив» 
довірливих мешканців 
Волині 

cтор. 8

Розбирав снаряд 
і підірвався

cтор. 8

Жінка намагалася 
пограбувати листоношу, 
аби віддати борги 

cтор. 8

Немає відбитків пальців 
— немає й візи 

Волиняни активно 
цікавляться, як 
отримати польське 
громадянство 

Джамала вирішила не поспішати із заміжжям

Волонтери та німецькі медики 
врятували бійця АТО з Волині

Волинь матиме 
нову географічну 
конфігурацію 

29 червня у селі Кисилин Ло-
качинського району відбулося 
урочисте відкриття меморіалу 
загиблим у роки Другої світової 

війни євреям. Його спорудже-
но у рамках проекту «Захистимо 
пам’ять» у співпраці зі сільською 
радою с. Кисилин та завдяки фі-
нансуванню Міністерства закор-
донних справ Німеччини. Роботи 
виконано під наглядом Комітету 
у справах збереження єврейських 
цвинтарів у Європі. В цьому про-
екті під керівництвом Американ-
ського єврейського комітету взяли 
участь Конференція рабинів Єв-
ропи, Український центр вивчен-
ня історії Голокосту, Український 
єврейський комітет й організація 
«Яхад-ін унум». 

cтор. 5

Минулого тижня у залі за-
сідань Центру надання адміні-
стративних послуг міста Луцька 
відбулася презентація перших 
електронних адміністративних 
послуг і було підписано Меморан-
дум про співпрацю щодо інформа-
ційної взаємодії між Волинською 
обласною державною адміністра-
цією, Луцькою міською радою, 
обласним управлінням Державної 
міграційної служби України, Голо-

вним управлінням Держземагент-
ства й управлінням державної ар-
хітектурно-будівельної інспекції в 
області. Голова обласної державної 
адміністрації Володимир Гунчик 
зауважив, що організатори про-
екту довго йшли до цього рішення. 
Це дуже серйозний проект, адже 
процес децентралізації влади не-
можливий без прозорості надання 
адмінпослуг. 

cтор. 9

Минулого тижня у Луцьку 
перебував Надзвичайний та По-
вноважний Посол Королівства 
Бельгія в Україні Люк Якобс. У 
поїздці його супроводжували 
Почесний Консул Королівства 
Бельгія у Львові Ярослав Гарцу-
ла й асистент Почесного Консу-
ла Королівства Бельгія у Львові 
Ольга Король. 

cтор. 2

cтор. 12

Меморіал, відкритий у Кисилині, увічнить 
пам’ять про вбитих євреїв 

У Луцьку презентували перші електронні 
адміністративні послуги 

25 червня на позачерго-
вій сесії облради депутати 
ухвалили проект Перспек-
тивного плану формування 
територій громад Волин-
ської області

Чи закінчиться 
історія з капітальним 
ремонтом гуртожитку 
на Привокзальній? 

У Луцьку відсвяткували 
День молоді 
парадом наречених 
і чемпіонатом із 
поїдання бургерів 

З 23 червня надання біоме-
тричних даних є обов’язковим 
для отримання шенген-візи. В 
Україні й інших країнах Шенген-
ської зони запроваджується Ві-
зова інформаційна система. Від-
тепер кожен охочий отримати 
шенгенську візу повинен прийти 
особисто в консульство... 

cтор. 2

Микола Романюк 
зустрівся з 
Надзвичайним та 
Повноважним Послом 
Королівства Бельгія в 
Україні

Два дні у Луцьку перебували з 
робочим візитом працівники Ма-
зовецького воєводського управ-
ління. У рамках проекту «Урядов-
ці для іноземців» вони надавали 
консультації волинянам щодо 
умов легалізації перебування на 
території Польщі та процесу на-
буття польського громадянства. 
Проект реалізується за рахунок 
коштів Європейського фонду на 
користь інтеграції громадян тре-
тіх країн. Програма охоплює по-
їздки до дипломатичних установ 
східних країн-партнерів (Украї-
ни, Вірменії та Грузії).

cтор. 8

Упродовж тривалого часу в 
обласному центрі активно обго-
ворюють долю гуртожитку, який 
потребує термінового капіталь-
ного ремонту, але жильці не ма-
ють права його робити, оскільки 
не є власниками. «Відомості» ви-
рішили з’ясувати цю ситуацію 
детальніше. 

cтор. 4

Згідно з цим проектом пла-
нується утворення 74 нових 
спроможних територіальних 
громад, що виявили бажання 
об’єднатися на базі 412 сіль-
ських, селищних та міських рад. 

cтор. 3

Всі охочі мали змогу взяти 
участь у святковій програмі: хто 
співав, хто малював, а хто і коро-
ву доїти вчився. Спеціально для 
хлопців провели змагання з арм-
рестлінгу.

cтор. 12

«Передай мені трішки щастя…» Лише щастя — більше нічого не просив у телефонній 
розмові з мамою Аліною Кривов’язюк її 20-літній син Володя, учасник АТО

Бельгійці мають бажання 
інвестувати в економіку 
Луцька. Шукають бізнес-
партнерів

або Хочеш «шенген» — готуй 
пальчики


