
За 14 років при владі Прези-
дент РФ Володимир Путін через 
родичів і друзів створив фінан-
сову імперію вартістю близько 
$100 млрд. Якщо вірити телевізій-
ній картинці, Володимир Путін 
— людина дуже відкрита. Принай-
мні якщо йдеться про риболовлю 
з голим торсом, боротьбу дзюдо й 
інші деталі побуту лідера держави. 
А ще новий російський «вождь» не 
приховує, що любить дорогий одяг 
й елітні аксесуари. Він обожнює 
костюми Brioni, краватки Lacroix, 
Moschino та Valentino. У Путіна — 
найдорожчий у світі годинник... 

cтор. 11

Туберкульоз — одне з най-
поширеніших і найбільш загроз-
ливих захворювань нинішнього 
часу. Один хворий може інфіку-
вати в середньому 10–15 здоро-
вих осіб, а якщо перебуватиме 
в школі, театрі чи в громадсько-
му транспорті, то й більше. Це 
сприяє значному поширенню 
туберкульозу. В Україні ж ще у 
1995 році ВООЗ зареєструвала 
епідемію цієї небезпечної неду-
ги. 

cтор. 12

Урізали виплати на дітей

cтор. 4cтор. 7-9

Отримати шенгенську 
візу стане простіше

cтор. 14

Подія сталася в ніч на 1 квіт-
ня. На місце виклику прибули 
слідчо-оперативна група, ке-
рівництво столичної міліції та 
представники громадськості. 
Правоохоронці встановили, що 
один із відвідувачів ресторану 
«Мафія» вийшов на подвір’я та 
почав стріляти. 

cтор. 2

Ти маєш знати більше!
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cтор. 3

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Торік у 700 волинян 
виявили туберкульоз 

Свого часу мистецтво ві-
тражу було досить популярним. 
Пишні помпезні храми оздо-
блювали велетенськими скля-
ними мозаїками, що вигравали 
на сонці різнобарв’ям кольорів 
і відтінків. Нині вітраж не часто 
зустрінеш у сучасних церквах і 
соборах, однак дивовижні деко-
ративні композиції стають еле-
ментами інтер’єру будинків. Про 
таємниці створення скляних мо-
заїк «Відомостям» розповів май-
стер вітражу Вадим Курилюк. 

cтор. 13

Минулого року в Луцьку 
батьки дітей, хворих на цукро-
вий діабет, об’єдналися в громад-
ську організацію «Інсулін», щоб 
разом боротися за покращення 
рівня лікування недуги. Бо аж 
80% ліків, необхідних малень-
ким діабетикам, витрачається на 
боротьбу з ускладненнями... 

cтор. 4

Жирайр Саргсян більше 
20 років живе на Волині, називає 
себе місцевим мешканцем і най-
більше просить не надавати цьо-
му інциденту міжнаціонального 
забарвлення. Але, як і кожен із 
нас, хотів би торжества справед-
ливості, надто коли комерційна 
структура тихцем відбирає єди-
не житло у його багатодітної ро-
дини. 

cтор. 6

Уряд хоче ввести податок 
на багатство

cтор. 2

Інфляція в Україні може 
сягнути 14%

cтор. 2

Мінімальну зарплату 
і прожитковий мінімум 
уряд не чіпатиме

cтор. 4

Ціни на газ для бюджетних 
підприємств зростуть 
у півтора разу 

cтор. 4

В Україні будуть проходити 
навчання військові з НАТО 
та країн Євросоюзу

cтор. 4

Затримали подружжя, 
яке вербувало жінок 
у секс-рабство 

cтор. 4

На Волині наркотиками 
приторговували 
міліціонери 

cтор. 6

Історія одного подвигу: 

Активіст «Правого 
сектора» організував 
у Києві стрілянину 

Приголомшливий знімок 
знаменитого французького фо-
тографа Eric Bouvet став одним 
із найяскравіших вражень тра-
гічного та героїчного дня 20 лю-
того. Снайпери почали розстріл 
беззбройних людей... 

cтор. 3

Батьки дітей, хворих 
на діабет, незадоволені 
наданням медичної 
допомоги 

Вадим Курилюк: 

Зараз хвиля садівництва. Хто 
вскочить, той і матиме прибутки

Путіна підозрюють у відмиванні грошей 
на колумбійському кокаїні

Джамала: «Мої рідні готові померти в Криму» 

Маєш заборгованість 
перед банком? Він 
знайде нових власників 
твоїй квартирі 

У Музеї бурштину експонують картини, 
прикраси і навіть янтареву настоянку 

Такої думки садівник із села Ков-
бань Горохівського району Сергій 
Шевчук. Хоча серйозно подався в 
садівництво лише кілька років тому, 
вже має певні напрацювання в цій 

справі. Вирощені ним саджанці роз-
бирають мов гарячі пиріжки, адже 
дерева вже на третій рік плодоно-
сять. Сам Сергій Олександрович 
мріє розвивати на Волині садів-

ництво, для цього працює над за-
кладкою власного великого саду і не 
скупиться навчати людей, аби було 
більше однодумців. 

cтор. 5

Троє поранених, один із них 
— у важкому стані 

Рівне — бурштинова столиця 
України. Тому що саме тут розмі-
щені єдині у світі унікальні родо-
вища янтарю, який особливо ціну-
ють ювеліри. Нині ж у центрі міста 
для всіх туристів працює Музей 
бурштину, де можна оглянути най-
цікавіші камені, віднайдені на те-
риторії області. 

cтор. 7

Головне у вітражі — гра 
світла 

Знайшли медсестру, 
яка витягала поранених 
з-під снайперських куль 


