
Сестра Надії Савченко — Віра — розповіла в інтерв’ю «Відомостям» про 
утримання Наді у в’язниці, участь держави Україна у сфабрикованій 
Росією справі та нові докази непричетності її до вбивства російських 
журналістів. 

Глава МВС заборонив 
міліціонерам 
відловлювати призовників

cтор. 3 cтор. 3cтор. 9-11

Кабмін збільшив 
педагогам і медикам стаж 
для виходу на пенсію

Ти маєш знати більше!
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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

На Житомирщині 
розпродавали техніку, 
призначену для АТО

cтор. 3

Яценюк закликає 
порушувати кримінальні 
справи за несплату за газ 
та електрику

cтор. 2

Депутати вимагають 
звільнення судді 
Ковтуненка

cтор. 4

Батьки, крім звичних 
шкільних поборів, 
робитимуть внески у 
благодійні фонди

cтор. 4

Кількість українців, які 
працюють за кордоном, 
зростає

cтор. 4

Майбутнє вишиванок у 
занавісках

Бандерштат — патріотичний острів музики та позитивних емоцій на Волині

Віра САВЧЕНКО: 
Шановні депутати, порозбирайте 
собі по одному в’язневі та 
оплатіть їм адвоката

Багата на скарби 
Закарпатська земля 
лікує духовно і фізично

У Луцьку розпочався набір до 
нової поліції. Претенденти уже 
заповнюють анкети. З 10-ї ранку 
у холі Будинку культури вишику-
валася довжелезна черга молодих 
людей, серед яких немало й пред-
ставниць слабкої статі. Після роз-
мови з ними розумієш, що не такі 
вони й слабкі: це вольові, впевнені 
в собі та своїх силах дівчата й жін-
ки. Професія, пов’язана з небезпе-
кою та ризиком їх не лякає.

cтор. 4

cтор. 12

У 1967 році на екранах кіноте-
атрів з’явився перший радянський 
фільм жахів «Вій», поставлений 
за однойменною повістю Миколи 
Гоголя. Він здійняв справжній фу-
рор серед глядачів завдяки своєму 
жанру. Крім того, в кінострічці 
знімалися дуже популярні на той 

час актори Наталія Варлей та Во-
лодимир Куравльов. Сюжет філь-
му добре відомий глядачеві: семі-
нарист Хома вбиває посеред ночі 
відьму. А незабаром його просять 
відспівувати панночку, котра ви-
являється тією ж самою відьмою.  

cтор. 7

Поранений та 
нагороджений боєць 
«Айдару» свою службу в 
АТО доводитиме в суді

Понад 85 тисяч волинян 
залишилися без 
скрапленого газу

Кажуть, що талановита лю-
дина — талановита в усьому. 
Дивлячись на роботи моєї зна-
йомої, Марії Філаретівни Нікі-
тіч, зі 100% впевненістю можу 
це стверджувати. Починала вона 
з вишивки хрестиком, згодом 
практикувалася в бісероплетін-
ні, а тепер уже два роки як від-
крила для себе техніку декупажу, 
роботами якого радує своїх рід-
них та знайомих. Про її власний 
творчий шлях ми цікавились у 
самої майстрині.

cтор. 9

Міненерго готове знову 
відключати світло 
взимку та розробило 
графік відключень

У номері газети «Відомос-
ті» від 9 липня цього року було 
надруковано матеріал «Боєць із 
орденом «За мужність» уже рік 
не отримує грошових виплат», у 
якому ми розповіли про волиня-
нина Миколу Сичука (мешканця 
села Бужанка), котрий рік вою-
вав у добровольчому батальйоні 
«Айдар», був поранений, конту-
жений, отримав орден «За муж-
ність» за бій під Металістом. Од-
нак і до сьогодні чоловік ніяких 
допомог і виплат не отримав. 

cтор. 8 

Сьогодні все більше людей 
прагнуть відпочивати не про-
сто як туристи, а з користю для 
здоров’я. Тому з великим задово-
ленням відвідують гарячі джере-
ла Закарпаття. Найпопулярніші 
місця геотуризму — це Ісландія, 
Угорщина, Італія, Грузія, США, 
Чехія, Японія. У нас в Україні 
гарячі джерела проходять через 
Закарпаття. Група волинян ви-
рішила відвідати геотермальні 
води цього регіону, дізнатися хто 
їх відкрив...

cтор. 13

Молодь ринула писати заяви на набір в 
нову патрульну поліцію

Пластикова картка 
замінить паперовий 
паспорт

Міністерство енергетики та 
вугільної промисловості роз-
робило графік погодинного від-
ключення електроенергії.

Про це під час круглого столу 
сказав заступник міністра енер-
гетики та вугільної промисло-
вості Олександр Светелік.

cтор. 2

Уже 4 місяці поспіль не від-
буваються спеціалізовані 

аукціони з продажу скраплено-
го газу для потреб населення. 
Останній спеціалізований аук-
ціон відбувся 25 березня 2015 
року. ПАТ «Волиньгаз» закупило 
тоді 168 тонн і повністю реалізу-
вало для споживачів упродовж 
квітня-травня, в основному се-
ред жителів сіл негазифікованих 
районів.

cтор. 3

У монастирі, якому майже тисяча років, 
знімали перший радянський фільм жахів 

З наступного року в Україні 
почнуть видавати ID-картки за-
мість звичних паперових кни-
жечок. «Відомості» вирішили ді-
знатися, що чекає на українців із 
заміною паспортів.

Про те, що потрібно почати 
замінювати звичний документ 
про громадянство на пластикову 
карту, заявив Прем’єр-міністр 
України на одній з останніх прес-
конференцій. «Це одна з  вимог 
Євросоюзу для отримання без-
візового режиму», —  сказав він.

cтор. 3

cтор. 5


