
Дев’ять волинських 
мільйонерів задекларували 
57,8 мільйона гривень
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Німеччина розробляє «план 
Маршалла» для України

Ти маєш знати більше!
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Великий бізнес 
залишатиме у волинській 
скарбниці щомісяця 30 
млн грн податків   
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Вчені випробовують 
новий метод лікування 
раку, який успішний у 90% 
смертельно хворих
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Учені назвали їжу, яка 
протипоказана дітям
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У Китаї жінку зварили 
живцем, щоб вигнати 
Диявола

cтор. 13

Ремонт дороги «Львів–
Радехів–Луцьк» 
продовжиться 
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Волинянка з 
Горохівщини 
стала учасницею 
телевізійного шоу 
«Холостяк» 

На Рівненщині 
викрито 
«бурштинову» 
мафію на чолі 
із заступником 
голови обласного 
СБУ

Що подорожчає 
в Україні уже з 1 
березня

«Туфта» чи звіт: що 
Ігор Гузь надіслав 
своїм виборцям?

У Луцьку відбувся Міжнарод-
ний семінар «Шляхи підвищення 
ефективності використання меліо-
рованих земель у Волинській облас-
ті». Захід ініціював проект ЄС «Від-
новлення меліоративної мережі для 
економічного зростання сільських 
територій Волинської області». 

Учасники семінару обговорили шля-
хи підвищення соціально-економіч-
ного розвитку сільських територій 
через ефективне використання осу-
шуваних земель сільськогосподар-
ського призначення.
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Сорок п’ять днів на Майдані Незалежності 
очима очевидця

У Луцьку 
організували 
підпільний цех 
із виробництва 
горілчаного 
фальсифікату 

Київ повинен знайти в собі 
мужність відмовитися від «само-
губства», оголосити Донбаський 
анклав окупованою Росією тери-
торією — і «умити руки», зазна-
чає американський історик укра-
їнського походження, політолог, 
дослідник імперіалізму та націо-
налізму Олександр Мотиль.
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Євросоюз фінансує роботи з меліорації 
земель на Волині

Два роки тому Іван Омельчук зі 
Старої Вижівки привіз із Майдану 
дві флешки, заповнені світлинами 
про перебування в Києві, та оскол-
кове поранення. А нині, як постраж-
далий під час Революцї Гідності, 
очікує на попереднє слухання цієї 
справи в суді. У день другої річни-
ці революційних подій він за влас-
ні кошти зі своїми побратимами-
«свободівцями» встановив біля 
церкви Василія Великого та в центрі 
селища два банери з фотографіями 

героїв Небесної Сотні та фотографі-
ями загиблих земляків-героїв.
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Лучанин, інвестиційний банкір, екс-
керівник ДП «Укрспирт» та кризовий 
менеджер Роман Іванюк розповів 
«Відомостям» про гальмування 
реформ в Україні, роботу в державній 
компанії та плани на майбутнє.
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Незаконний цех для виго-
товлення фальсифікату луча-
нин облаштував у підвалі свого 
будинку, інформує оперативне 
управління ГУ ДФС у Волин-
ській області.
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Україна не 
повинна платити 
за Донбас

«Епохальна» річ надійшла на 
мою поштову скриньку — кольо-
ровий, гарно ілюстрований звіт 
за рік роботи народного депута-
та Ігоря Гузя. Прочитавши його, 
можна зробити один висновок: 
популістичне окозамилювання. 

Якщо порівняти цей звіт з 
реальністю — виникає не просто 
розбіжність. Складається вра-
ження, що депутат, сидячи під 
куполом Парламенту, остаточно 
втратив зв’язок із навколишнім 
середовищем. Втім, тут нічого 
дивного: усі в команді «Народ-
ного фронту» на чолі з Яценю-
ком давно відірвалися від реалій 
життя. 
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Роман ІВАНЮК:
Найбільша проблема нашої 
економіки — її заангажованість 
політичними діячами 

Горохівчани не часто нава-
жуються стати учасниками те-
левізійних передач і тому були 
приємно здивовані, коли дізна-
лися, що Іванна Клевчук із Но-
восілок є учасницею такого шоу.

Чи вдасться дівчині завою-
вати серце холостяка, поки не-
відомо. 
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Суди та Генпрокуратура вже 
два місяці блокують розсліду-
вання та покривають корупціо-
нера, заступника глави обласно-
го СБУ, начальника відділу «К» 
Олега Назарука. «Цензор.Нет» 
вперше відкриває подробиці 
суперскандальної кримінальної 
справи. Ця справа стане одним із 
найбільших корупційних скан-
далів України, коли винні підуть 
під суд. 
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З 1 березня 2016 року на укра-
їнців чекає чергове підвищен-

ня тарифів на електроенергію. 
Це буде вже третій етап зростан-
ня тарифів з п’яти, передбачених 
Постановою Національної комі-
сії, що здійснює державне регу-
лювання. Також подорожчає й 
акцизний збір на алкоголь.
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Читай наші новини в Інтернеті на сайті vidomosti-ua.com 
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В ефірі наші політики — хороші оратори, а поза ним — вирішують свої 
комерційні питання

Щоб легко 

перейти на сайт 

vidomosti-ua.com,

скануй QR-код 

мобільним 

телефоном


