
Тарифи на житлово-
комунальні послуги 
знижувати не будуть
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З наступного року можуть 
скасувати оподаткування 
мінімальних зарплат
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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Колишні керівники 
Південно-Західної 
залізниці вкрали 11 
мільйонів

cтор. 3

Естонія відгороджується 
від РФ двометровим 
парканом із колючим 
дротом

cтор. 2

Волинські Герої Небесної 
Сотні постали в бронзі на 
Меморіалі Слави

cтор. 5

У Луцьку відкрили 
майданчики в стилі Street 
Work Out

cтор. 8

Позашляховик Isuzu 
Trooper з Волині 
відправився патрулювати 
Краматорськ та його 
околиці

cтор. 8

Трудоголікам варто 
боятися інсульту

Василь ВІРАСТЮК: Завжди намагаюся судити чесно, нікого не засуджувати

Для найбідніших громадян держава 
обіцяє відшкодовувати 70% витрат 
на утеплення помешкань

Розбійний напад у 
Любомлі: чоловіка 
зв’язали та били 
молотком 

Відомості підготували добірку 
Луцьких будівель з чудовими на-
стінними малюнками та поспіл-
кувалися з вуличним художником 
Андрєм Кальковим. Стріт-арт 
перетворює вулиці у відкриті га-
лереї, де замість полотна — стіни, 
а замість богемної публіки — зви-
чайні перехожі. З кожним роком 
графіті та стріт-арт набувають все 
більшої популярності та вже стали 
невід’ємною частиною сучасного 
світу. 

cтор. 12

cтор. 13

Володимирщина віджнивува-
ла. Цьогорічний урожай зібрали 
швидко та без втрат, бо цьому й 
добра погода сприяла. Першими 
віджнивували хлібороби з ТзОВ 
«П’ятидні», а їхні врожаї побили 
всі зернові рекорди минулих ро-
ків. Уже два тижні, як справили 
обжинки й у всіх чотирьох від-
ділках, що належать цьому госпо-
дарству в Луцькому, Локачинсько-
му та Іваничівському районах. 
П’ятиднівське господарство знане 
не тільки в нашому краї... 

cтор. 3

Григорій ПУСТОВІТ: 

У Володимир-
Волинському районі 
хочуть закрити п’ять 
сільських шкіл

Якщо тепломережі не 
відремонтують, на 
Луцьк очікує другий 
«Алчевськ»

Керівник волинської «Бать-
ківщини» та екс-губернатор Во-
лині Григорій ПУСТОВІТ  роз-
повів  в ексклюзивному інтерв’ю 
«Відомостям» про політичні 
настрої «Батьківщини», роботу 
на посаді голови Волинської об-
ласної адміністрації та політичні 
«мильні бульбашки».

cтор. 4

У Луцьку набирає популярності стріт-арт
 До «чорного списку» по-

трапили навчальні заклади у 
селах Бегета, Когильне, Нехво-
рощі, Чорників та Яковичі. Як це 
вплине на учнів та вчителів? Чи 
готові вони до такого кроку?

cтор. 9

Володимир-Волинські хлібороби 
працюють на рекорди

У день свого народження 
Луцьк вперше провів змагання 
з визначення найсильнішої лю-
дини України 2015 року. Учасни-
ками цьогорічного чемпіонату 
стронгменів були львів’яни  Во-
лодимир Рекша (ріст — 178 см, 
вага — 105 кг) та Олег Пилип’як  
(ріст — 180 см, вага — 120 кг), 
дніпропетровець Ярослав Апаль-
ков (ріст — 190, вага — 165 кг).

cтор. 7

Минулого тижня з робочим ві-
зитом на Волині побували міністр 
регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господар-
ства України Геннадій Зубко та голо-

ва Держенергоефективності Сергій 
Савчук. Вони відвідали об’єднання 
співвласників багатоквартирного бу-
динку «Лучани», що на проспекті Від-
родження в Луцьку. Сергій Савчук 

розповів «Відомостям» про державні 
програми підтримки впровадження 
енергоощадних заходів в ОСББ та ін-
дивідуальному житловому фонді.
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На засіданні постійної ко-
місії Луцької міської ради з пи-
тань ЖКГ, екології, транспорту 
та енергозбереження піднімали 
тему роботи комунального під-
приємства «Луцьктепло». Ви-
явилося, там ситуація критична, 
що загрожує зривом опалюваль-
ного сезону для лучан. Як по-
відомила голова профспілкової 
організації ДКП «Луцьктепло» 
Неоніла Слюсар, фінансовий і 
технічний стан на підприємстві 
критичні.

cтор. 5

Ми всі інфіковані тим 
тоталітарним режимом, 
але сьогодні серед 
нас є люди, які мають 
внутрішню волю, 
характер і знають, що 
робити

Двоє чоловіків проникли че-
рез вікно до будинку 25-річного 
жителя міста Любомля. Госпо-
дар будинку відпочивав. Почув-
ши сторонній шум потерпілий 
прокинувся, однак знешкодити 
зловмисників йому не вдалося. 
Чоловіки зв’язали господаря бу-
динку скотчем, били молотком і 
вимагали гроші.
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У Луцьку визначили 
найсильнішу людину 
України

Багатьом сучасним людям 
доводиться працювати в умовах 
так званого ненормованого ро-
бочого дня. 
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