
Такого висновку дійшов ро-
сійський журналіст видання 
Kermlinrussia, досліджуючи схе-
ми, за якими казково багатіли за 
минулої влади Сашко Янукович, 
Ринат Ахметов і Сергій Курчен-
ко. 

cтор. 11

Кого з губернаторів 
звільнить Порошенко

cтор. 4cтор. 7-9

З травня депутатам 
і прокурорам знижують 
пенсії 

cтор. 14

Ти маєш знати більше!
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cтор. 2

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

У 51-й бригаді Володимира-
Волинського вкрай незадоволені 
відстороненням комбрига В. Яцкі-
ва і призначенням нового тимча-
сового командувача. Коли коман-
дувач Сухопутних військ України 
генерал-лейтенант А. С. Пушня-
ков представив солдатам і офіце-
рам виконувача обов’язків коман-
дира бригади, ті зустріли новину 
«в штики». Хлопці обступили ге-
нерала, обурювалися, навіть нама-
гались його пошарпати, розбили 
йому телефон.

cтор. 3

Українці на виборах 25 трав-
ня обрали Президента вже у пер-
шому турі. Офіційні результати 
будуть пізніше, після підрахунку 
голосів із мокрими печатками. 
Але те, що Петро Порошенко 
— п’ятий Президент України, — 
факт доконаний. На посаді Пре-
зидента він зіштовхнувся з низ-
кою викликів, яких не мав жоден 
український глава держави... 

cтор. 2

Лідери терористів 
починають шукати шляхи 
для втечі 

cтор. 3

Україна почала процес 
виходу з СНД 

cтор. 2

У Горлівці терористи 
публічно розстріляли 
міліціонерів 

cтор. 2

Контрабандні схеми 
на митниці не зникли 

cтор. 5

Як голосувала Волинь 
cтор. 4

Родичам героїв Небесної 
сотні передбачені пенсійні 
виплати 

cтор. 6

На Волині чиновники 
скоротили кількість пляжів 

cтор. 13

Літо, на жаль, вважається се-
зоном кишкових інфекцій і харчо-
вих отруєнь. За словами експертів, 
отруїтися можна не лише «під-
озрілим» пиріжком, купленим на 
вулиці, або чебуреком із пляжу, а 
й щойно зірваними фруктами та 
овочами, кисломолочними про-
дуктами з холодильника.

cтор. 12

Обурені солдати ледь не побили генерала 

Волинь попрощалася 
зі своїми героями 

ДЖАМАЛА: Для мене важливо виражати свою громадянську позицію

Пріоритети Президента 
Петра Порошенка 

Ліквідатори аварії 
на ЧАЕС відновлюють 
свій статус через суд 

Депутат Олександр Бик 
під час останньої сесії облас-
ної ради порушив тему зняття 
статусу ліквідаторів аварії на 
ЧАЕС із низки волинян. Ми всі 
пам’ятаємо, як після протестів 
чорнобильців щодо обмежен-
ня їхніх пільг урядом Миколи 
Азарова було дано доручення 
перевірити правомірність на-
дання українцям статусу лікві-
даторів. Фінансова інспекція у 
2011–2012 роках почала підійма-
ти архівні справи чорнобильців 
30-річної давності. 

cтор. 6

Влітку кількість харчових отруєнь б’є 
рекорди 

Головним діамантом 
Ахметова був Янукович 
на троні Президента 
України 

23 травня матері та дружи-
ни військовослужбовців, котрі 
беруть участь у бойових діях 
у східних областях України, й 
тих, що проходять службу у в/ч 
А 2331, зібралися біля військової 
частини, вимагаючи невідклад-
но вирішити питання про про-
ведення ротації військовослуж-
бовців і повернення їх на місце 
постійної дислокації цього вій-
ськового з’єднання у місто Воло-
димир-Волинський. 

cтор. 3

Який місяць українці прокида-
ються з надією, що сьогодні не буде 
тривожних новин зі Сходу, не бу-
дуть звучати імена нових загиблих. 

Але 22-му травня не судилося бути 
спокійним. Як грім із неба всіх во-
линян сколихнула трагічна звістка 
— на Донеччині від рук терористів 

загинули наші земляки. Лихо за-
стукало військових зненацька. Над 
ранок у Волноваському районі на 
блокпост української регулярної 

армії, розташований між селищами 
Благодатним і Ольгінкою, було скоє-
но напад озброєними особами. 

cтор. 5

Матері та дружини 
волинських 
військовослужбовців 
вимагають їх 
повернення на місце 
постійної дислокації 
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