
«Стовп ганьби» 
встановили в центрі 
Львова

cтор. 4 cтор. 4cтор. 9-11

На Волині 70% ділової 
деревини планують 
продавати місцевим 
підприємцям

Ти маєш знати більше!
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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

У Львові засудили 
директора аптеки, яка 
продавала наркотики 
залежним

cтор. 2

Дорожники вимагають 
погасити заборгованість по 
зарплаті

cтор. 3

У Луцьку триває підготовка 
до опалювального сезону

cтор. 7

На Волині зарезервовано 
понад 3 тис. га земель, 
які можуть передати 
учасникам АТО 
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Волинянка здобула золото 
на чемпіонаті світу зі 
спортивної боротьби

cтор. 13

Юлія ТИМОШЕНКО: 
Відвести важку 
артилерію легко, а 
от щоб викорінити в 
Україні корупцію — 
треба багато працювати

Співачка Алла ОПЕЙДА: Українська пісня розчулила серця жителів Волновахи

За недостовірні відомості 
про доходи припиняють 
призначення житлової субсидії 

Найчастіше люди 
вкорочують собі віку 
через відчай, депресію

Делегація з Луцька на чолі з 
міським головою Миколою Рома-
нюком минулого тижня побувала 
на Сході України. Вони зустрілися 
з лучанами та волинянами, які за-
хищають територіальну цілісність 
нашої держави безпосередньо на 
передових позиціях. 
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Керівник волинської «Самопо-
мочі» Юлія ВУСЕНКО розповіла 
в ексклюзивному інтерв’ю «Відо-
мостям» про волонтерську діяль-
ність, роль жінки в політичних 
процесах та хто балотуватиметься 
від їхньої політичної сили на міс-
цевих виборах.
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Чим небезпечний 
грип і його 
ускладнення для 
вагітних

Володимир ГУНЧИК: 
Я дослухатимуся 
до громадськості, 
але не збираюся 
бути маріонеткою 
в чиїхось руках

Про те, хто може скориста-
тися цією допомогою, наскільки 
вона є якісною і чи є адвокати від 
системи безоплатної правової 
допомоги насправді незалежни-
ми. Мову ведемо із заступником 
директора Регіонального центру 
з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Волинській 
області Євгенієм Блащуком. 
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Делегація з Луцька на чолі з міським 
головою Миколою Романюком побувала в 
зоні АТО

На грип та інші гострі респі-
раторні вірусні інфекції (ГРВІ) в 
Україні щорічно хворіють від 10 
до 25 відсотків населення. Грип 
займає друге місце в структурі 
інфекційних хвороб, поступа-
ючись лише сумарній кількості 
гострих вірусних інфекцій ди-
хальних шляхів.
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Юлія ВУСЕНКО: У якийсь період свого 
життя я зрозуміла, що необхідно певну 
частину себе віддавати на розвиток України

10 вересня Волинська земля 
зустріла звільнених Сергія Фу-
раєва та Артема Комісарчука — 
військовослужбовців 51 ОМБ, 
які найдовше перебували в по-
лоні бойовиків. Чоловіки більше 
року провели в неволі. До рук 
ворога потрапили під Іловай-
ськом минулого року при виході 
з оточення. 
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Сьогодні вже по всій країні ведеть-
ся активна робота з оформлення 
субсидій на оплату житлово-ко-
мунальних послуг для населення, 
причому за спрощеним порядком, 
і Волинь в цьому не виняток. Од-
нак для наших громадян не всі 
моменти зрозумілі. Вони пишуть 
до редакції «Відомостей» з прохан-
ням роз’яснити деякі питання, що 
стосуються призначення житлових 
субсидій. Їх ми переадресували 
директорові департаменту соціаль-

ного захисту населення Волинської 
ОДА Оксані Гобод. 

— Хто має право на призначен-
ня  житлових субсидії, які категорії 
громадян?

— Право на отримання жит-
лових субсидій мають домогоспо-
дарства, у яких витрати на оплату 
житлово-комунальних послуг, ви-
ходячи із соціальної норми житла 
та соціальних нормативів корис-
тування послугами, перевищують 

розмір визначеного обов’язкового 
платежу, — пояснює Оксана Ми-
хайлівна. — Субсидію призначають 
одному з членів домогосподарства, 
який зареєстрований у житловому 
приміщенні і на якого відкрито осо-
бовий рахунок на оплату житлово-
комунальних послуг. Також право на 
оформлення субсидій  мають особи, 
які орендують житло й оплачують 
вартість житлово-комунальних по-
слуг на підставі письмового догово-
ру найму (оренди) житла.        cтор. 2

Війна, дороги, субсидії, соці-
альна допомога військовим, не-
прості стосунки з громадськими 
активістами, енергозбереження  
— основні теми розмови «Відо-
мостей» з головою Волинської 
облдержадміністрації Володи-
миром Гунчиком.
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Безоплатна 
правова допомога 
стала доступнішою

До Всесвітнього дня запо-
бігання самогубствам, який від-
значався 10 вересня, «Відомості» 
з’ясували причини та частот-
ність суїцидів у Волинській об-
ласті.
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Сергій Фураєв та 
Артем Комісарчук, 
які були більше 
року в полоні, 
повернулися 
додому

Крім того, отримувач субсидії зобов’язаний буде повернути надміру 
виплачену йому суму 

У суботу, 12 вересня, відбув-
ся ХІІІ з’їзд партії ВО «Батьків-
щина». У 3-му етапі з’їзду взяли 
участь 171 делегат. 
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