
Як повідомив нам голова Подат-
кової служби України, розкрадання 
в розмірі мільярдів доларів плану-
валися за прозорим пластмасовим 

столом у броньованому приміщенні 
зі звукоізолювальної сталі, пишуть 
журналісти Associated Press. 

cтор. 11 

Клименко вкрав $11 мільярдів, 
використовуючи підставні фірми 
та броньовану кімнату 

Європейці допоможуть 
Україні реформувати 
міліцію

cтор. 2cтор. 7-9

Рада наказала саджати 
спонсорів сепаратистів 

cтор. 14

Заступник командира роти 
«Захід» батальйону територі-
альної оборони «Айдар» Андрій 
Омельчук заявив, що терористи 
використовують полонених як 
робочу силу і тримають їх у та-
борах, подібних до тих, що були 
у гітлерівські часи. 

cтор. 6

Ти маєш знати більше!
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cтор. 6

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Біда постукала у двері 
В’ячеслава й Ірини Лисиків із 
Володимира-Волинського у жов-
тні минулого року, коли в їхньої 
меншої донечки Ангеліни лікарі 
діагностували рак м’яких тканин 
ІV ступеня. Відтоді дівчинка вже 
не відвідує рідну другу школу, а 
її вчителькою стала ненька Ірина 
Володимирівна, котра дні й ночі 
проводить із нею в обласному 
онкодиспансері. 

cтор. 13

Президент Росії Володи-
мир Путін може використати 
перемир’я на Донбасі, щоб по-
силити терористів і захопити 
нові території. Про це у своєму 
Facebook написав екс-президент 
Грузії Михайло Саакашвілі. 

cтор. 2

На Ягодинській митниці 
продовжують брати хабарі 

cтор. 5

Пора позбавити зрадника 
Ахметова надприбутків 
за кошт держави 

cтор. 2

Які з волинських 
підприємств готові 
до конкуренції в Європі 

cтор. 3

Дожилися: батюшка крав 
на сільському кладовищі 
оградки і хрести 

cтор. 6

Боєць «Айдару»: «Під 
Донецьком існують 
концентраційні табори» 

Минулого тижня у Горохів-
ському районі відбувся День поля. 
Новітні методи господарювання 
презентувало ТзОВ «Волинь-зер-
но-продукт». На сьогодні це то-
вариство — один із найбільших 
агрохолдингів на території Волин-
ської області. 

cтор. 4

Навчання на престижному факультеті 
коштує від десяти тисяч гривень

Луцькі нацгвардійці від 
фонду «Рідна Волинь» 
отримали нову амуніцію 
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Ді Капріо віддасть сім мільйонів на збереження океанів

З волинських елеваторів зерно 
відвантажують у Європу 

Хвора на саркому 
дівчинка малює ангелів 
і дуже вірить 
в одужання 

Особовий склад військової 
частини Національної гвар-
дії України, що дислокується 
у Луцьку, отримав від благо-
дійного фонду «Рідна Волинь» 
100 комплектів розвантажу-
вальних жилетів. Така амуніція 
першочергово необхідна тим 
військовим, які безпосередньо 
беруть участь у бойових діях. 

cтор. 6

СААКАШВІЛІ: 

От-от розпочнеться вступна 
кампанія — і тисячі українських 
абітурієнтів надіятимуться по-
трапити на бюджетну форму до 
омріяного вузу. Втім, бюджетних 
місць традиційно небагато, а 
отже, більшості доведеться пла-
тити за навчання. «Відомості» 
намагалися дослідити, скільки 
коштує вища освіта сьогодні. 

Почнімо з волинських ви-
шів. Так, у Луцькому національ-
ному технічному університеті 
найдешевшим можна назвати 
факультет екології та приладо-
енергетичних систем. Напри-
клад, спеціальність «Приладобу-
дування» контрактники можуть 
освоювати за шість тисяч гри-
вень на рік. Найвища ціна на фа-
культеті — 7000 гривень. Майже 
такі ж розцінки і на технологіч-
ному факультеті. Скажімо, «Ма-
шинобудування» обійдеться у 
6500 гривень у рік. 

Для порівняння, в Націо-
нальному університеті «Львів-
ська політехніка» те ж «Маши-
нобудування» коштує на дві 
тисячі гривень дешевше. При 
цьому навчання на спеціальнос-
ті «Прикладна фізика» тут уза-
галі вартує лише 3550  гривень, 
а на «Прикладній математиці» 
— 4080. 

Програмістів і комп’ю-
терних геніїв навчають на 
«Комп’ютерній інженерії» та 
«Програмній інженерії» за 7100 
та 8780 гривень відповідно. 

cтор. 5

Путін використає 
перемир’я 
для захоплення 
нових територій


