
Гройсман хоче 
підвищення зарплати 
депутатам
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Молоді сім’ї можуть 
скористатися пільговими 
кредитами на житло

Ти маєш знати більше!
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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Луцька міська рада 
закликає керівників 
промислових підприємств 
економити електроенергію

cтор. 3

У Харкові на хабарах 
«погоріло» двоє 
прокурорів
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Українцям запропонували 
спрощену та вдосконалену 
систему оформлення 
субсидій
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Із 1 жовтня абонплата 
на стаціонарні телефони 
підскочить на 17%
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Партія «УКРОП» 
визначилася з 
кандидатами до місцевих 
рад Волині
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Кому потрібна 
Громадська рада, яка не 
дає собі ради

«Бурштинова війна» на 
Волині триває

Як аптеки наживаються 
на нашій необізнаності

Найбільший прогульник — 
Віталій Кварцяний, найбагатша 
— Олена Голєва, а будівельник 
Андрій Разумовський не має у 
власності житла.

29 вересня, під час прес-
конференції «У рік місцевих ви-
борів» Громадський рух ЧЕСНО 
провів моніторинг роботи місце-
вих рад у рамках кампанії «Чесна 
весна — відповідальна осінь». За 
законом, якщо депутат пропустив 
понад 50% засідань сесії чи постій-
ної комісії протягом року, його 
можна позбавити мандату.
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28 вересня у Волинському 
академічному обласному україн-
ському музично-драматичному 
театрі ім. Т. Г. Шевченка відбулася 
головна патріотична подія року — 
«Бути українцем» у рамках Премії 
«Люди року–2015. Волинь».
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Експортер звинувачує 
Волинське СБУ в 
затриманні товару на 
митниці

Олег БЕРЕЗЮК: На 
митниці залишається, 
як мінімум, один 
бюджет країни

Зазвичай у період збору вро-
жаю овочі дешевшають. Проте в 
нинішньому році ситуація змі-
нилася — і ціни на борщовий 
набір поповзли вгору. Основною 
причиною цього вважають нети-
пову для нашого регіону посуху 
влітку, яка вплинула на суттєве 
зменшення обсягів зібраного 
врожаю. Чи очікувати нам по-
дальшого зростання цін і які 
овочі будуть у дефіциті, дізнава-
лися «Відомості». 

cтор. 7

Активісти проаналізували декларації 
луцьких депутатів і з’ясували, хто 
прогулює сесії та приховує доходи

Адвокат, представник запо-
різької фірми ТОВ «Метпром-
сервіс» Сергій Панченко в Луць-
ку зібрав прес-конференцію, 
щоб розповісти про корупційні 
схеми на Волинській митниці. З 
цією проблемою підприємство 
стикається не вперше. Півроку 
тому директор ТОВ «Метпром-
сервіс» звинувачував у коруп-
ційних схемах Державну фіс-
кальну службу. 
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У Луцьку обрали «Людей року»

Вища кваліфікаційна ко-
місія суддів України (ВККСУ), 
схоже, почала довгоочікувану 
роботу з очищення суддівської 
влади в Україні. Зокрема, днями 
комісія направила рекоменда-
ції до Вищої ради юстиції щодо 
звільнення трьох суддів, серед 
яких і одіозний суддя Луцького 
міськрайонного суду Волинської 
області Віталій Ковтуненко. На-
гадаю, він добре відомий во-
линянам тим, що переслідував 
«євромайданівців», провернув 
сумнівну «оборудку» з приват-
ним будинком, з якого виселив 
матір двох неповнолітніх дітей, 
незаконно оформив об’єкт не-
рухомості на свою тещу, а зараз 
живе в ньому сам. 
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А все почалося в понеділок, 21 
вересня, коли група невідомих осіб 
незаконно в Маневичах почала 
проводити роботи щодо видобутку 
«сонячного каміння».

І вже 23 вересня на місце події 
виїхали голова Волинської облдер-
жадміністрації Володимир Гунчик, 
начальник УМВС Волинської області 
Петро Шпига та очільник волинської 

прокуратури Дмитро Чепіжак. Деж-
службовці приїхали з метою вирішен-
ня конфлікту. 

— Ми максимально намагалися 
пояснили людям, що таке збагачен-
ня суперечить закону, і можна вжи-
ти заходів, які би дозволили селянам 
видобувати бурштин, — пояснив 
губернатор на брифінгу. — Проте, 
незважаючи на наші попередження, 
кількість незаконних збагачувальни-

ків зростала. 
Володимир Петрович зауважив, 

що натовп копачів на 95% складався 
з рівнян, львів’ян та житомирян. Він  
уже зустрічався з ними та пробував 
пояснити, що видобувати бурштин 
можна, але на сьогодні це слід робити 
тільки з посиланням на закон про над-
ра, оскільки досі в Україні не прийня-
тий закон про бурштин. 
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Минулого тижня з робочим 
візитом Волинь відвідав голова 
фракції політичного об’єднання 
«Самопоміч» у Верховній Раді 
Олег Березюк. Депутат побував 
на митниці, де мав зустріч з її 
керівником, зокрема піднімав 
питання необхідності спільного, 
разом з іноземними компанія-
ми, управління митницями. Про 
свої враження від побаченого 
та почутого розповів на прес-
конференції, а також виклав 
свою позицію щодо таких важ-
ливих питань, як тарифи, судо-
чинство, вибори до місцевих ор-
ганів влади, війна на Сході... 
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Ціни на овочі з 
борщового набору 
зростуть

Так уже склалося в нашій 
країні, що, захворівши, люди 
спочатку йдуть в аптеку, а якщо 
стає гірше, то вже тоді — до ліка-
ря. Щороку українці витрачають 
мільярди гривень на купівлю 
ліків, не підозрюючи, що аптеки 
спекулюють на їхній довірі. 
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Чи звільнять з роботи 
суддю Ковтуненка?

Особливого розголосу цими днями набули бої за маневицький бурштин.

Коли вживаєш слово «гро-
мадськість», то автоматично йде 
асоціація з людьми, які пред-
ставляють групу активістів, не-
залежно від професій, уподо-
бань, захоплень, які намагаються 
вносити якісь корективи в жит-
тя суспільства.
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