
27–28 березня в Бресті від-
булася міжнародна установча 
конференція і перша сесія Комі-
сії з питань розвитку водотран-
спортного з’єднання Є-40 на 
ділянці Дніпро — Вісла.  У них 
узяли участь спеціалісти-водо-
господарники, науковці, пред-
ставники громадських органі-
зацій Польщі, Білорусі, України. 
Водний шлях Є-40 найкоротший 
від Балтійського до Чорного 
моря. В історії він відомий як 
шлях «із варягів у греки». 
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Балон скрапленого газу 
коштуватиме 350 гривень
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На соціальні ліки можуть 
встановити граничні ціни
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cтор. 5

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

На Волині приймають 
біженців із Криму 

Нещодавно з десятиденної по-
дорожі до США повернулася голо-
вний спеціаліст — юрист управ-
ління охорони здоров’я Луцької 
міської ради Ольга Семенюк. По-
трапити до Вашингтона та Джек-
сона — столиці штату Міссісіпі, 
який розміщений на півдні Аме-
рики, їй вдалося завдяки участі 
у програмі «Відкритий світ», що 
повністю фінансується Конгресом 
Сполучених Штатів. Програма 
призначена для молодих лідерів 
України — представників різних 
рівнів місцевого самоврядування. 
Ольга Богданівна стала однією з 
чотирьох переможців конкурсно-

го відбору. Своїми враженнями 
від поїздки вона поділилася з «Ві-
домостями».
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Тріумфування влади з при-
воду перемоги і затвердження 
сепаратистської конституції не 
в’яжеться з підупалим настро-
єм домогосподарок, які повер-
таються з базару, і підприємців, 
що зіткнулися з непередбачени-
ми труднощами в своїй роботі, 
пише Олег Соловей у рубриці 
«Думки вголос» на сайті «Крим. 
Реалії». На півострові почалась 
ентропія тієї інфраструктури, 
що існує. 
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Президент Білорусі проти 
федералізації України
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Чехія спрощує видачу віз 
українцям
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Мобілізовані українські 
військові будуть 
отримувати зарплату, 
як контрактники 
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Технічний паспорт 
на будинок у селі більше 
не потрібен 
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Керівники Волинської 
ОДА показали, скільки 
заробили минулого року 
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Протягом трьох років 
ціна на газ для населення 
зросте вдвічі 
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Минулого й позаминулого ро-
ків селяни отримували дотації за 
утримання молодняку ВРХ і його 
збереження, а також за здану на 
м’ясопереробні підприємства ху-
добу. Сьогодні ж вони не знають, 

чи варто утримувати телят, щоб 
була вигода, адже, незважаючи на 
те, що скоро травень, ні про які 
програми фінансової підтримки 
сільгоспвиробників невідомо. 
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Америка очима українського чиновника 
від медицини 

Селяни готові пустити корів під ніж: 
не влаштовує ціна на молоко

Наталія МОГИЛЕВСЬКА: Конфлікти між людьми виникають тому, що вони не «домовляються на березі»

Як живеться 
в окупованому Криму. 
З перших уст 

Маневиччанин вирощує 
вдома лимони

8 грн за літр молока просили на 
ринках Луцька перед Пасхою. У ма-
газинах його вартість аналогічна. У 
селах же заготівельники у найліп-

шому разі платять 2 гривні за літр 
від населення і 3–3,70 за молоко від 
підприємств. Це не покриває навіть 
собівартості виробництва. Не ка-

жучи вже про якісь зарібки. Селяни 
починають втрачати інтерес до ви-
робництва молока. Адже з початком 
сезону закупівельна ціна на молоко 

знизилася з 4,5 до 3,5 гривні за літр, 
придбаний у сільських господар-
ствах, і з 2,7 до 2 грн — у населення. 
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У жителя Меневичів  Дмитра 
Фальчука невдовзі на подвір’ї 
буде справжня лимонна алея. 
От-от зацвіте кілька дорослих 
дерев, а молоді з приходом те-
пла підуть угору. Здавалось би, 
цитрусові на Поліссі — фантас-
тика, та пан Дмитро довів, що це 
реальність. Секретами вирощен-
ня лимонів у домашніх умовах 
він поділився з «Відомостями». 
Перше лимонне дерево у сім’ї 
Фальчуків з’явилося ще 15 років 
тому. Одного разу побачивши, 
як цитрини можна вирощувати 
в оселі, захопився та вирішив і 
собі спробувати.
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Для підтримки селян в обласному 
бюджеті передбачено 13 мільйонів 

Чи прийме Західний Буг 
кораблі?

До органів влади області по 
допомогу звернулося 65 сімей, 
загалом це 127 осіб. Більшість із 
них оселилась у Луцьку. Всі ро-
дини, які приїхали на тимчасове 
проживання у Волинську об-
ласть із Автономної Республіки 
Крим і м. Севастополя, отриму-
ють необхідну допомогу від міс-
цевої влади. 
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