
В Україні планується запрова-
дження нової системи штрафів для 
порушників на дорогах — платити 
будуть не тільки грішми, але й ба-
лами. Як діятиме нова система на 
автошляхах країни, дізнавалися «Ві-

домості». Кожному водієві буде на-
раховано 150 балів, якими він змо-
же «розплатитися» за порушення. 
Однак лише за ті, що не становлять 
загрози життю. Цієї кількості виста-
чить не більше як на кілька незна-

чних порушень. Так, за перевищен-
ня швидкості з водія зніматимуть 
20 балів, за розмову по мобільному 
чи паркування на зупинці громад-
ського транспорту — по 30. 

cтор. 3

Центр оцінювання якості 
освіти зловили на підробці 
результатів ЗНО

cтор. 2 cтор. 5cтор. 9-11

Мобілізаційне завдання 
волиняни виконали на 
22%

Ти маєш знати більше!
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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Що насправді означає 
особливий статус Донбасу

cтор. 2

Чоловік застрелив подругу 
дружини, 
а потім застрелився сам 

cтор. 8

Луцька міська рада 
приєдналася до системи 
прозорих державних 
закупівель

cтор. 4

Особи, які підпадають 
під мобілізацію, у ротах 
охорони не повинні бути

cтор. 4

Оливкова олія — один 
із кращих інгредієнтів 
рецептів краси

cтор. 14

На Дубенщині чоловік 
забив односельця 
стільцем

cтор. 9

У Камені-Каширському 
завершили розкопки 
на місці майбутнього 
храму

«Озерний вітер» чекає на своїх гостей. У Луцьку на базі будинку Юрія Покальчука відкрився центр креативного простору

Порушників на дорогах штрафуватимуть 
спершу балами, а лише потім — грішми 

Ріелтори застерігають 
лучан від поспішної 
купівлі житла у нових 
забудовників

Напевно, кожен у своєму житті 
потрапляв хоча би раз у «сутичку» 
із бездомним собакою, та мало хто 
знає, що тварин-безхатьків відлов-
люють у притулки не лише в аме-
риканських фільмах.

У Луцьку теж здійснюють від-
лов бездомних тварин. Як це відбу-
вається, дізнавалися «Відомості», 
провівши один день на «ловах».

cтор. 8

Мешканці десяти сіл споді-
ваються, що чиновники, які 
допомагали виграти тендер 
на перевезення підприєм-
ниці, прислухаються до них 
і справедливість восторже-
ствує

cтор. 12

Коли нещодавно за кермом 
трактора побачив жінку, яка по-
ралася на своєму городі, то, чесно 
кажучи, здивувався. Закортіло ді-
знатися, що змусило представни-
цю прекрасної статі виконувати 
нелегку чоловічу роботу. Механі-
затором у жіночому обличчі ви-
явилася 60-річна Людмила Турук.

cтор. 9

Людмила ТУРУК: 

Хто «кришує» на Волині 
«колишніх» із режиму 
Януковича

«Усе, як у казці: що далі, 
то страшніше»

Завершено дослідження на 
місці будівництва (відновлення) 
церкви Святого Іллі у місті Каме-
ні-Каширському. Храм був побу-
дований у 1700 році неподалік 
від давньоруського городища й 
окольного міста середньовічного 
Каменя.

cтор. 12

Люди у Жовтневому 
протестують проти 
хамства перевізника 
Марії Проскури

З участю Волинського облас-
ного об’єднання учасників АТО, 
«Самооборони Волині» та пред-
ставників волонтерського руху 
відбулася прес-конференція, під 
час якої йшлося про кадрові рі-
шення в області.  Зокрема, про 
призначення Романа Колісника на 
стажування на посаду заступника 
начальника управління лісового 
та мисливського господарства, 
відновлення на посаді колиш-
нього головного митника Волині 
Романа Микитюка та подаль-
шу роботу керівника обласного 
управління Держземагентства Ва-
силя Василенка.

cтор. 5

До редакції Відомостей звер-
нулася директор ТзОВ «Волин-
ське агентство нерухомості» 
Лариса Мусійчук для того, щоб 
через наше видання застерегти 
лучан не стати жертвами афер у 
сфері нерухомості.

cтор. 4

Колись за рухом поїздів зві-
ряли час. Сувора реальність від-
кинула на задвірки історії і здій-
снення найграндіозніших планів 
із розбудови української заліз-
ниці. Скорочення пасажирських 
і вантажних перевезень, зноше-
ність транспортного складу, по-
стійна нестача коштів на ремонт 
колії роблять свою темну справу. 

cтор. 13

Собак у Луцьку відловлюють зі 
скандалами та прокльонами

Із 1 липня набрав сили За-
кон України «Про особливості 
здійснення права власності у 
багатоквартирному будинку». 
«Відомості» дізнавались, які змі-
ни він принесе для пересічних 
лучан, чи залишаться ЖЕКи, а 
якщо ні, то хто виконуватиме 
їхні функції. Ці й інші питан-
ня нам роз’яснювала заступник 
Луцького міського голови Лари-
са Соколовська.

cтор. 7

Утримання будинку 
та ремонти 
віднині лягають 
на плечі жильців 
багатоповерхівок 

«Відомості» побували на місці подій

Накипіло! Саме так можна 
пояснити перекриття мину-
лого тижня дороги жителями 
села Жовтневе у Володимирі-
Волинському, які відмовилися 
пропускати рейсовий автобус 
маршрутом Володимир-Волин-
ський–Свійчів. Причиною не-
вдоволення громади стало жах-
ливе обслуговування пасажирів 
цього рейсу перевізниці Марії 
Проскури. 

cтор. 3

Так говорять про реформу-
вання залізниці жителі, які 
багато років користувались 
однією із найстаріших по-
ліських станцій

Техніка — це моя стихія
Трактористка зі стажем віддає перевагу свіжому повітрю в кабіні 
трактора, а не лежанню на дивані перед телевізором 


