
Українцям хочуть 
збільшити відрахування 
із зарплат

cтор. 7 cтор. 8cтор. 9-11

СБУ дозволила повертатися 
в Україну бойовикам, які 
розкаялися
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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

На кордоні з Польщею 
відкрили оновлений 
прикордонний підрозділ в 
селі Грабове

cтор. 5

В Україні хочуть ввести 
новий податок на 
автомобілі

cтор. 5

Волинь буде з хлібом
cтор. 7

Білорусь заборонила 
ввезення української 
свинини через 
африканську чуму

cтор. 7

У Луцьку — великий бокс
cтор. 13

На Волині безвісти зникла 
сім’я

cтор. 4

Волинь попрощалася з 
Ігорем Єремеєвим

cтор. 2

На щастя, на Волині не має 
лептоспірозу

cтор. 14

Біда: у селі Когильне 
висохли криниці

Анастасія Приходько у період вагітності активно виступала та гастролювала

Чи загрожує Волині 
африканська чума свиней

З невеличкої ділянки 
за сезон збирає до 
півтонни помідорів

14 серпня, в УМВС України 
у Волинській області відбулася 
прес-конференція за участю ке-
рівника полковника Петра Шпи-
ги щодо протидії хабарництву та 
корупції. За словами начальника 
управління, зараз відкрито кри-
мінальне провадження за фактом 
отримання від приватного підпри-
ємця неправомірної вигоди одним 
із посадових осіб м. Рожище.

cтор. 5

cтор. 12

10 серпня — заповітна дата 
для цьогорічних абітурієнтів. 
Багато з них стали студентами-
«державниками», кому пощастило 
менше — платниками. Усі відчули 
на собі, як це — бути СТУДЕН-
ТОМ. До першого вересня ще є 

час, а значить, новоспечені сту-
денти ще мають змогу відпочити, 
засмагнути, докупити потрібні для 
навчання речі. Проте у когось є 
проблеми набагато серйозніші — 
знайти квартиру.

cтор. 9

Олег БЕРЕЗЮК:

Пиво із зображенням 
російських вождів 
почало продаватися в 
магазинах США

Люди нарікають на ставки, 
які орендує їхній односель-
чанин Ігор Литвинюк. Ніби 
там пробурили свердловини 
та йде викачування води

Громадськість 
Волині проти 
новопризначеного 
керівника управління 
лісомисливського 
господарства

Народний депутат України, 
керівник фракції «Самопоміч» 
у Верховній Раді Олег Березюк 
розповів «Відомостям» про кон-
ституційну реформу, кандидатів 
у депутати на місцевих виборах 
та кнопкодавів у парламенті.

cтор. 3

Рожищенського мера звинувачують у 
хабарі

Ігор ВАЩЕНЮК:

У липні до магазинів США 
потрапила перша лімітована 
партія авторського пива «Крах 
імперії», на етикетці якого зо-
бражені російські вожді, зокре-
ма Володимир Путін.

cтор. 16

Житловий двобій: квартира чи гуртожиток

Медична галузь, яку  25 ро-
ків намагаються реформувати 
всі без винятку політичні сили, 
що змінюють періодично одна 
одну у владі, так і залишається 
нереформованою. Чи то «киш-
ка тонка» у наших міністрів, чи 
воля слабка, чи «довгі руки» до 
державних коштів.

cтор. 4

В Україні частішають випадки за-
раження свиней африканською чу-
мою. У державній ветеринарній та 
фітосанітарній службі б’ють на сполох: 
якщо раніше більше випадків зара-
ження було в дикій природі, то зараз 

все частіше хворіють свійські тварини. 
Голова служби Олександр Вержихов-
ський зауважує, що «вірус набрав кри-
тичної маси». Ця проблема уже існує 
в шести областях — Київській, Черні-
гівській, Рівненській, Житомирській, 

Сумській та Полтавській. Чи вдасться 
Волині вберегтися від потрапляння 
страшного вірусу, якими можуть бути 
його наслідки та чи безпечний він для 
людей, дізнавалися «Відомості».

cтор. 7

Наказом Державного агент-
ства лісових ресурсів України від 
10 серпня 2015 р. № 382-К тим-
часово виконуючим обов’язки 
начальника Волинського облас-
ного управління лісового та мис-
ливського господарства призна-
чено Олександра Кватирка.

cтор. 2

«Зараз у парламенті 
близько 60–80 людей, 
які хочуть порядку, 
правил і розвитку. 
Решта депутатів — 
кріпаки олігархічних 
кланів»

Місцевий господар  з Воло-
димира-Волинського Володимир 
Заєць має свої секрети успіху, які 
збільшують врожайність у де-
кілька разів.

cтор. 8

Хворим доведеться 
платити за медичні 
послуги

Ось уже більше місяця немає 
води в криницях села Когильне, 
що у Володимирі-Волинському. 
Люди змушені ходити по неї до 
джерела або ж до сусідів, у дворі 
яких є колонки. Та, зважаючи на 
домашнє господарство, багато 
не наносиш, бо треба ж і корів 
напоїти, і курям дати попити, і 
свині хочуть води.

cтор. 13


