
З 1 березня 
зростуть тарифи на 
електроенергію
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8 млн грн пообіцяв Київ 
на волинські дороги

Ти маєш знати більше!
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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Молодих людей для 
виїзду за кордон хочуть 
зобов’язати брати довідку-
дозвіл із військкомату
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У Маневичах потяг переїхав 
мисливця
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Дружина замовила 
вбивство чоловіка
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Ручка-мікроскоп дозволить 
виявити ракові клітини
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Українська 
співачка 
попросила 
підтримки 
в королеви 
Великобританії 

«Благодійний 
тет-а-тет» 
назбирав понад 
20 тисяч гривень 
на потреби 
військових

В Україні триває 
епідемія грипу та 
ГРВІ

З 1 вересня 2016 року Кабмін 
скасував фінансування шкіл з 
менш ніж 25 учнями за рахунок 
освітньої субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам. 
На практиці це відобразиться в 
тотальному закритті шкіл у сіль-
ській місцевості. 
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Суд над бійцями 51-ої бригади: адвокати 
підозрюють прокуратуру у фальшуванні 
документів

Зимнівська 
громада хазяйнує 
вже по-новому

Інспектора МП «Рівне-Цен-
тральний» Рівненської митниці 
Руслану Полюхович та началь-
ника митниці Олега Вавровсько-
го звинувачують у розтраті дер-
жавного майна та корупції. 
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Школи Волині прирекли 
на закриття, а села на 
забуття

Дев’яте судове засідання у 
справі 22-х бійців 51-ої брига-
ди, яким інкримінують відмову 
від несення обов’язків військової 
служби в бойовій обстановці за 
попередньою змовою групи осіб, 
відбулося 27 січня у Володимирі-
Волинському.

Варто нагадати за що судять 
хлопців. У липні 2014-го на тери-
конах у Червонопартизанську під 
постійними обстрілами з «Градів» 
більш ніж 40 бійців 51-ої окремої 
механізованої бригади змушені 

були відступити на територію Ро-
сії та потрапили в полон. 
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Про це під час прес-конференції, 
присвяченій першому місяцю 
роботи нової поліції в Луцьку, по-
інформував начальник Управління 
Антон Цюцюра. 

Зокрема, він розповів, що за-
вдяки проекту канадського уряду 
«Сприяння реформі патрульної 
поліції в Україні» з 25 січня по 2 
лютого в чотирьох містах України 
працюють представники Канади, які 
вивчають роботу патрульної поліції 
на місцях. Приміром, у Луцьку до-
помагає підвищувати кваліфікацію 
та професійний рівень патрульних 
Трейсі Харді, помічник комісара ко-
мандного складу поліції Нової Шот-
ландії.

Щодо самої діяльності поліції, 
то, за його словами, протягом пер-
шого місяця роботи служби на лі-
нію 102 надійшло 3 259 викликів та 
опрацьовано 3 256 подій, з яких 44% 
— є подіями, призначеними самими 
патрульними. Згідно з наданою ін-
формацією, найчастіше траплялися 
такі правопорушення: порушення 
правил дорожнього руху (20,9%), сі-
мейні сварки (8,7%), адміністративні 
правопорушення (5,6%), дорожньо-
транспортні пригоди (5,4%), крадіж-
ки (1%), конфлікти (4%).

У свою чергу, заступник коман-
дира батальйону Сергій Мерчук по-
інформував про співпрацю Управ-
ління з громадськими організаціями 
та державними установами. «Різно-

манітні громадські організації ві-
тають відкриття патрульної поліції 
в місті Луцьку. Суспільство нас че-
кало, і Луцьк став одним із перших 
міст, де запустилася нова патрульна 
поліція, — розповів Сергій Мерчук. 
— Під час патрулювання з нами ак-
тивно співпрацює «Самооборона», 
учасники якої допомагають у затри-
манні та не відмовляються свідчи-
ти».

Командир батальйону Олек-
сандр Вовченко акцентував увагу 
на тому, що підконтрольний йому 
особовий склад неодноразово само-
стійно виявляв ініціативу в поперед-
женні правопорушень та збереженні 
порядку на вулицях міста.

Володимир  МАКСИМЧУК

Зимнівська сільська рада Во-
лодимир-Волинського району — 
з шести в області — однією з пер-
ших об’єднала кілька сільських 
рад в об’єднану територіальну 
громаду та взялася впроваджу-
вати адмінреформу, яка обіцяє 
добрі перспективи. Віднедавна 
тут почали хазяйнувати по-
новому та вважають, що однією 
з головних умов майбутнього 
цієї громади є створення спри-
ятливого інвестиційного кліма-
ту, залучення бізнесу та участь у 
різних проектах.
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У батьків 
керівника та 
інспектора 
Рівненської 
митниці знайшли 
1,5 мільйона 
гривень

Епідеміологічні пороги нині 
перевищено у 18 областях, з по-
чатку епідсезону вже перехворі-
ли майже 8% від загальної кіль-
кості населення. 

У Міністерстві охорони 
здоров’я поінформували про 
епідемічну ситуацію із захворю-
ваністю на грип та ГРВІ в Україні 
на 1 лютого цього року.

Через велику кількість хво-
рих нині призупинили навчання 
майже в 13 тисячах навчальних 
закладів. 
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Найчастіше поліцейські 
фіксують порушення правил 
дорожнього руху

Українська співачка Діана 
Месс написала листа королеві 
Великої Британії Єлизаветі II 
із проханням підтримати її піс-
ню «World Support Ukraine» на 
відбірковому турі «Євробачен-
ня-2016». Про це дівчина розпо-
віла на своїй сторінці в Facebook.
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Аукціон зустрічей «Благодій-
ний тет-а-тет», організований 
ГО «Інститут волонтерства та 
громадської співпраці», відбу-
вався протягом грудня 2015 та 
січня 2016 року через соціаль-
ну мережу Facebook. Волонтери 
пропонували купити зустріч із 
відомою людиною та допомогти 
в такий спосіб волинським вій-
ськовим. 
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Читайте наші новини в Інтернеті на сайті vidomosti-ua.com 

та передплачуйте газету у будь-якому відділені пошти 

за передплатним індексом 21769

cтор. 5

Ф
о

то
 Р

о
м

а
н

 Д
О

М
Б

Р
О

В
С

Ь
К

И
Й


