
За депутатським запитом першо-
го заступника голови Волинської об-
ласної ради Олександра Пирожика 
правоохоронці відкрили кримінальне 

провадження щодо несанкціонова-
ного видобування піску в урочищі 
Підгір’я Седлищенської сільської ради 
Старовижівського району. В ньому 

фігурують як представники комерцій-
них структур, так і посадові особи ор-
гану місцевого самоврядування.

cтор. 2

«Здавати пальчики» на 
«шенген» починаємо 
з 23 червня 

cтор. 8 cтор. 4cтор. 9-11

17 військовослужбовців 
із Рівненського полігону 
будуть покарані за 
вживання алкоголю 

Ти маєш знати більше!
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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

СБУ затримала банду 
російських диверсантів

cтор. 2

ДАІ не має права 
штрафувати водіїв на місці 
порушення

cтор. 4

Біля Старого ринку 
з’являться платні 
парковки

cтор. 5

На Волині майже 40% 
квартирних крадіжок 
розкривають

cтор. 5

Мешканець Рівненщини 
спалив себе на власному 
подвір’ї 

cтор. 9

Як зарічанка Домна 
врятувала єврейську 
дівчинку

cтор. 13

В Озерці відбувся сімейний 
фестиваль «Острів 
дитинства»

cтор. 12

Лісівники Волині 
долучилися до зведення 
оборонних споруд на 
сході України 

Служба зайнятості 
допомагає молоді й 
дорослим визначитися з 
професійним вибором 

Енріке Іглесіас ледь не втратив пальці

На Старовижівщині незаконно 
видобувають пісок, а кар’єри 
перетворюють у сміттєзвалища

Луцька міськрада 
вирішила навести 
лад із незаконними 
забудовами 

Бавлячись у дитинстві в лісі 
поблизу шишкосушарки, що роз-
ташована біля залізниці та нале-
жить Дубечненському лісництву, 

ми наткнулись якось на купу це-
гли, довкола якої вже почала роз-
ростатися молода соснина, і коли 
запитали у бабусі, чий будинок 
стояв на цьому місці, то були дуже 
здивовані, що за часів панської 
Польщі тут височів костел. По-
чута новина розпалила цікавість, 
і ми почали ретельно шукати по-
між рештками колишньої будови 
бодай щось на підтвердження цієї 
версії, однак якщо там і зостава-
лись якісь обрядові речі, то їх від-
найшли задовго до наших дитячих 
«експедицій».

cтор. 5

Священик зі Львівщини пра-
цював у шахті, а після зміни їхав 
на Волинь служити у церкві. Де-
сять кілометрів долав пішки або 
велосипедом, бо до села не ходять 
автобуси. Інколи не спав по кілька 
діб. Гірничу професію вважає ро-
ботою, а служіння Всевишньому 
— покликом душі.

cтор. 8

З різних куточків України 
з’їхалиcь на «судилище» до Во-
лодимира-Волинського колишні 
бійці 51-ї ОМБр, яким інкримі-
нують дезертирство. Під стіна-
ми суду їх зустрічали громадські 
активісти як міських, обласних, 
так і київських громадських ор-
ганізацій, а також представники 
«Правого сектору», які прийшли 
підтримати своїх героїв. 

cтор. 2

cтор. 12

Що шукають «чорні» археологи у лісовій 
зоні поблизу залізниці? 

Шахтар — за професією, священик — за 
покликанням 

Депутати Луцької міської 
ради під час останньої сесії біль-
ше години витратили на те, щоб 
затвердити порядок денний. 
Адже у холі зібралося чимало 
лучан, які чекали від обранців 
вирішення своїх нагальних про-
блем. Тому було вирішено спо-
чатку розглянути питання, які 
стосуються саме тих громадян, 
які завітали на засідання. А при-
йшли сюди мешканці багатопо-
верхівки, що на проспекті Со-
борності, 24, вимагаючи знести 
незаконне будівництво.

cтор. 4

Горохівчани не хочуть 
об’єднуватись у сім 
громад 

Обережно, кліщі!

П’ятдесят лісівників-добро-
вольців із держлісгоспів Волині 
на чолі з начальником управлін-
ня Василем Мазуриком у кінці 
квітня вирушили до Маріуполя 
будувати оборонні споруди з во-
линського лісу. 

cтор. 9

Судять за те, що 
залишились живими 

Успіх особистості безпо-
середньо залежить від того, 
наскільки повно вона може 
розкрити себе у професійній ді-
яльності.

cтор. 7

Погожого літнього дня всім 
нам, звичайно ж, хочеться по-
бути на свіжому повітрі та по-
ніжитися під теплими проме-
нями сонця. Хтось збирається 
попрацювати на дачі, ну а дехто 
— просто відпочити в лісі або 
біля річки чи озера. Проте треба 
пам’ятати, що зараз активізу-
ються й кліщі, які чекають нас 
саме там — на лоні природи. 

cтор. 14

У Горохівському районі 
днями обговорили особливості 
створення нових громад. За-
для цього у приміщенні рай-
держадміністрації зібралися 
представники влади, експерти 
і громадські активісти. Розмо-
ва вийшла конструктивною та, 
що головне, результативною. 
За попереднім поданням із рай-
держадміністрації планувалося 
створення семи громад. Одначе 
цей варіант довелося відкинути 
з об’єктивних причин. Головна 
— такі громади не будуть спро-
можними, тож найважливіше 
завдання, котре ставить ниніш-
ня адмінреформа, просто ніве-
люється. 

cтор. 4

або Польський слід у житті Дубечного

Бійці 51-ї ОМБр вважають 
справою честі через суд від-
стояти свою невинуватість 

Будували бліндажі для вій-
ськової техніки й особового 
складу, виконували інші 
роботи 


