
В турагенціях не прихову-
ють: цьогорічний сезон значно 
менш активний, як минулоріч-
ний. Хтось боїться в такий час 
покидати країну. Багатьох про-
сто підкосила криза. Але літо є 
літо, і, попри все, українці шука-
ють нагоди хоч десь відпочити. 
Та й, зважаючи на те, що їхати 
до Криму навряд хтось зважить-
ся, доводиться все більше роз-
глядати для релаксу закордонні 
курорти. 

cтор. 13

Триває черговий призов 
на строкову військову 
службу

cтор. 3cтор. 7-9

На Волині навчатимуть 
професійно воювати

cтор. 14

Ти маєш знати більше!
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cтор. 5

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

У луцькому військовому шпи-
талі перебуває на лікуванні п’ятеро 
відважних волинян, котрим по-

щастило вижити у підступному 
обстрілі під Волновахою. Днями 
хлопців із Дніпропетровська до-
правили лікуватися на малу бать-
ківщину. Як кажуть, удома й стіни 
допомагають, отож лікарі обіця-
ють максимум за місяць поста-
вити їх на ноги. У солдатів вогне-
пальні й осколкові поранення, та, 
попри це, намагаються триматися 
на позитивній хвилі. Лише одне не 
дає спокою: по кілька разів на день 
перед очима єдина картина — як 
терористи вбивали їхніх побрати-
мів... 

cтор. 7

У статті для Project Syndicate, 
яку публікує The Guardian, фі-
нансист Джордж Сорос про-
понує Євросоюзу ввести без-
коштовне страхування для всіх, 
хто інвестує в економіку Украї-
ни. На його думку, цим він вря-
тує не тільки Україну, але і себе 
самого. 

cтор. 2

Скільки щодня від війни 
на Сході втрачає Україна 

cтор. 2

Американці знайшли гроші 
Путіна 

cтор. 2

Україна подасть позов 
до Росії на 1 трильйон 
гривень за анексію Криму 

cтор. 2

Сепаратисти 
конфісковують у населення 
майно 

cтор. 2

Біометричні паспорти 
введуть із 2015 року 

cтор. 5

Чоловік, який 
«пожартував» 
про замінування лікарень, 
може сісти у в’язницю 
на шість років 

cтор. 4

З Донецька вимушено 
виїхало 15 тисяч осіб 

cтор. 7

Уже більше місяця Управління 
Державтоінспекції УМВС України 
у Волинській області очолює но-
вий керівник — полковник мілі-
ції Володимир Кравченя. Про те, 
з якими труднощами доводиться 
стикатися, про співпрацю з гро-
мадськими організаціями, нові 
акценти у роботі ДАІ Володимир 
Федорович розповів у інтерв’ю 
журналісту «Відомостей». 

cтор. 4

Поранених під Волновахою рятували 
місцеві 

Волинські правоохоронці 
захищають країну на Сході

Лілія РЕБРИК: Танцюристи з Росії кажуть, що у нас люди посміхаються і сильні духом

Джордж СОРОС: 

Волонтери хлопців 
відмивали, годували, 
рятували від «тітушок» 

Ковельчанина Володимира 
Мовчана кілька разів поранили 
на Майдані. Вперше — 18 лю-
того. Шрапнель застрягла під 
шкірою голови. Про те, що по-
ранений серйозно, навіть не 
здогадувався: лікарі перев’язали 
голову — і Володя повернувся на 
Майдан. Особливо важку рану 
отримав уже 20 лютого. З його 
діагнозом, здавалося б, вижити 
було неможливо: кульове пора-
нення в обличчя.

cтор. 2

Волинь — у лідерах за аварійністю 
на дорогах 

Де відпочити влітку 

Неабиякого резонансу на-
було свого часу повідомлення 
про те, що у Маневицькій коло-
нії вбили засудженого. У зло-
чині звинуватили 10 посадовців 
установи. Нагадаємо, 15 березня 
2011 року 25-річний засудже-
ний Володимир Делевин утік із 
дільниці соціальної реабілітації 
Маневицької ВК № 42, а 19 квіт-
ня був виявлений в Одеській 
області й доставлений за місцем 
відбування покарання. На ранок 
21 квітня засудженого знайшли 
мертвим у приміщенні для про-
ведення особистого обшуку ви-
правної колонії. Перевірка вста-
новила, що до його смерті були 
причетні працівники виправної 
установи. Щодо 10 службових 
осіб 22 квітня 2011 року проку-
ратура Волинської області пору-
шила кримінальну справу. 

cтор. 3

25 працівників спеціальної 
роти міліції УМВС України у Во-
линській області (зокрема спів-
робітники колишнього «Бер-
кута») несуть службу на трьох 
блокпостах, розміщених на межі 
Харківської, Донецької та Луган-
ської областей. 

— Щоденно наші земляки 
разом із місцевими правоохо-
ронцями пильнують, щоби не 
допустити проїзду радикально 
налаштованих озброєних осіб, 
попередити провокації, — роз-
повів начальник УМВС України 
у Волинській області полковник 
міліції Петро Шпига, який нещо-
давно відвідав колег, що служать 
нині на Східній Україні. — Ко-
жен із них розуміє, наскільки 
відповідальною та небезпечною, 
але в той же час надзвичайно 
потрібною є його служба, тож із 
неабияким бойовим духом і са-
мовідданістю виконує службові 
обов’язки у цей складний для 
країни період. Свої зусилля на-
самперед спрямовують на збере-
ження життя і здоров’я мирного 
населення. 

Керівник обласного управ-
ління міліції ознайомився з умо-
вами, в яких несуть службу во-
линські міліціонери... 

cтор. 5

За вбивство ув’язненого 
в Маневицькій колонії 
досі ніхто не покараний 

Як Євросоюзу можна 
врятувати Україну 

Інтерв’ю з відомим у світі міль-
йонером та авантюристом 


