
Українці перестали платити за 
житлово-комунальні послуги. Якщо 
на початок цього року борги населен-
ня становили 12,4 млрд грн, то, за да-
ними Держстату, до кінця січня вони 
зросли на 633 млн грн і перевищили 

13 млрд грн. Але реальна картина на-
багато гірша, ніж малює статистичне 
відомство, оскільки ці цифри наве-
дені без урахування території про-
ведення антитерористичної операції. 
На кінець грудня минулого року, коли 

в офіційну статистику входили дані 
по Донецькій та Луганській областях, 
Держстат вказував, що борги насе-
лення з оплати ЖК-послуг сягнули 
14,7 млрд грн. 

cтор. 3

Волинь — у п’ятірці 
найкращих 
із лікування інфаркту 
міокарда cтор. 9 cтор. 8cтор. 9-11

Під час демобілізації 
повернеться більше 
трьох тисяч волинських 
військових

Ти маєш знати більше!
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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Однокурсник Путіна 
розповів, як той 
«кришував» наркокартель 

cтор. 2

Російські націоналісти 
ратують за розподіл 
Білорусі 

cтор. 2

«Липові» медики ошукали 
близько 500 пенсіонерів 

cтор. 8

У Львові затримали 
ректора Фінакадемії 
на хабарі: вилучили 5 кг 
золота 

cтор. 8

Щоб не дати вивезти 
будматеріали 
з підприємства, 
міліціонери вимушені були 
застосувати зброю 

cтор. 7

У Рожищі започаткували 
моду на чистоту… 

cтор. 13

Сто днів уряду Яценюка. 
Чи є чим хвалитись? 

«Народний люстратор», 
бруківка, шини та… 
концерт — і в Рожищі 
нова очільниця 
виконавчої ланки влади 

Приходько заявила американцям, що вірить у настання миру в Україні

Коломойський почав 
реальну війну 
з бізнес-елітами 

За який борг із «комуналки» 
можна позбутися житла 

За благодійні кошти 
волинським дітям 
закупили сучасне 
офтальмологічне 
обладнання 

Наприкінці липня 42 бійці 
перетнули кордон із Росією по-
близу Ізвариного Луганської об-
ласті. Цей вимушений вчинок 
було викликано бажанням збе-
регти власні життя під обстріла-
ми терористів, бо в руках мали 
тільки автомати проти артиле-
рійських установок бойовиків.

cтор. 5

Нововолинець Віталій Ваню-
шин сам пішов до війська, коли на 
Сході розпочалася війна. Не до-
чекавшись повістки, звернувся у 
військкомат. Згодом добровольцем 
відправився і його батько. Вони 
воювали у різних військових під-
розділах, ні разу не бачились. Єди-
ною ниточкою, що їх з’єднувала, 
був телефонний зв’язок.

cтор. 4

У доробку волинського поета і 
композитора Петра Шугая до пів-
сотні пісень. Неодноразово вони 
звучали на сцені облмуздрамте-
атру, на екранах Волинського те-
лебачення, місцевого радіо. Пісні 
Шугая виконували Алла Опейда, 
Славік Судима, Василь Чепелюк. 
Але широкому загалу музичні тво-
ри, виконавцем яких є сам автор, 
можна почути в Інтернеті.

cтор. 12

На засіданні спеціальної пар-
ламентської контрольної комісії 
з питань приватизації губерна-
тор Дніпропетровської області, 
банкір і промисловець Ігор Ко-
ломойський розповів депутатам 
про те, як відбувалася в Україні 
приватизація... 

cтор. 2

cтор. 12

Він воював разом із батьком, 
познайомився з Савченко, у бою ледь не 
втратив руку і знову готується на Схід 

Волинський поет, композитор та виконавець Петро Шугай: 

12 березня перед Рожищен-
ською райдержадміністрацією 
було гаряче. Саме цього дня 
голова Волинської облдержад-
міністрації Володимир Гунчик 
прибув до райцентру, аби пред-
ставити громаді нову очільницю 
— Інну Гайворонську (колишній 
юрист РДА та громадська діяч-
ка). Рожищани зустріли цю кан-
дидатуру неоднозначно, тому в 
день призначення прийшли до 
стін адміністративної будівлі... 

cтор. 13 

Україна сьогодні пережи-
ває не тільки війну із зовнішнім 
агресором, а й економічну, полі-
тичну, енергетичну, інформацій-
ну, внутрішню. Українці волею 
долі стали учасниками усіх воєн 
одночасно у боротьбі за вижи-
вання. Особливо їх наслідки від-
чули на собі гірники, які опини-
лися на межі безробіття. 

cтор. 5

У 2014 році Фонд «Серце до 
серця» організовував IХ Всеу-
країнську благодійну акцію під 
назвою «Я хочу бачити життя!», 
котра тривала з 7 по 27 квітня. 
Кошти збирали з метою при-
дбання медичного обладнання 
для лікування дітей із вадами 
зору. А вже 12 березня поточ-
ного року відбулося публічне 
вручення медичного обладнання 
в офтальмологічне відділення 
Волинського обласного дитячо-
го територіального медичного 
об’єднання. 

cтор. 7

Вищий Суд дозволив 
судити військових 
у Володимирі-
Волинському 

Фальшива «люстрація» 

Днями Прем’єр-міністр 
України Арсеній Яценюк відзві-
тував перед народом про роботу 
за сто днів. За його судження-
ми, уряд спрацював ефективно. 
Прем’єр вважає перемогою те, 
що за цей період, незважаючи на 
проблеми в економіці, населен-
ню повністю виплачено зарпла-
ти, пенсії, соціальну допомогу. 
Скорочено вдвічі податки. За-
боронено на півроку перевірки  
середнього та малого бізнесу. 
Введено систему легалізації за-
робітної плати. Закладено в бю-
джеті 5,2% ВВП на фінансування 
української армії... 

cтор. 3

Губернатор Дніпропетров-
щини розповів те, чого ніхто 
не очікував, але що може 
мати негативні наслідки для 
українських олігархів... 

Суд над солдатами 51-ї окре-
мої механізованої бригади 
проходитиме у Володимирі-
Волинському замість міста 
Біловодська, що на Луган-
щині 

або Як гірників намагаються 
використати у проплачених 
акціях 

Мої пісні — це історія мого життя 


