
З українських силовиків най-
більше заробляють у батальйоні 
«Дніпро», організатором якого є 
губернатор і олігарх Ігор Коло-
мойський. Солдати отримують 
по 6 тис. грн кожен, офіцерам 
платять по 10 тис. Про це пові-
домляють «Вести». 

cтор. 3

Скільки платять 
силовикам АТО 
і терористам 

Світовий банк дасть 
півмільярда на реформу 
банківської системи

cтор. 2cтор. 7-9

Вода для лучан стане 
дорожчою майже 
на 78% 

cтор. 14

Про це йшлося під час пре-
зентації концепції реалізації на-
ціонального проекту «Енергія бі-
омаси» на території Волинської 
області. Розповідали про цей 
проект на зустрічі з місцевою 
владою представники державно-
го підприємства «Гріненерго». 

cтор. 4

Ти маєш знати більше!
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cтор. 5

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

До редакції «Відомостей» 
останнім часом надходить багато 

листів, у яких наші читачі просять 
роз’яснити ситуацію, що відбува-
ється з військовозобов’язаними, 
адже мобілізація в області триває, 
крім того, ніби мають набирати до 
армії строковиків. Рідні ж тих, хто 
зараз служить на Сході, штурму-
ють військкомат із вимогою повер-
нути своїх чоловіків, братів і синів 
додому. Про те, кому доведеться 
взяти до рук зброю, які наслідки 
воєнного конфлікту, ведемо мову 
із заступником обласного військо-
вого комісара з виховної роботи 
Володимиром Бондаруком. 

cтор. 3

У ході промови, яка прозву-
чала 7 травня під час церемонії 
інавгурації на посаду Президен-
та, Петро Порошенко розповів 
про свої головні цілі на посту 
глави держави. 

cтор. 2

В Україні готують 
масштабну реформу 
правоохоронних органів

cтор. 3

В Криму буде гральна зона
cтор. 3

Які виплати гарантує 
уряд у разі поранення або 
смерті бійців АТО

cтор. 4 
З початку року понад 
600 українців попросили 
притулку в Польщі

cтор. 4

Податківці розслідують 
зловживання бюджетними 
коштами на мільйони 

cтор. 4

В автобусах встановлять 
касові апарати

cтор. 3

Як лікувати літню застуду
cтор. 12

На Волині 
хочуть створити 
розплідник 
енергетичної лози 

Народна мудрість каже: успіх 
чоловіка залежить від жінки, яка 
поруч із ним. А успіх президента 
— ймовірно, від першої леді, яка 
встигає і чоловіка підтримувати у 
всіх його політичних починаннях, 
і бути гідним прикладом для на-
слідування прекрасній половині 
суспільства. І поки у нас з’явилася 
надія знайти розумну, освічену й 
елегантну першу леді в особі Ма-
рини Порошенко, ТСН визначила 
найкрасивіших перших леді світу. 

cтор. 11

Мобілізація до війська триває, призов 
на строкову службу призупинено 

З липня розпочнуться виплати 
компенсацій за комунальні послуги

Волинські училища 
показали своє вміння 
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Волинянин переміг у польському «Х-факторі» 

Заступника голови 
Волинської ОДА 
звинуватили 
у привласненні грошей 
університету «Україна» 

Навколо керівництва уні-
верситету «Україна» минулого 
тижня розгорівся скандал: в 
«Урядовому кур’єрі» з’явилася 
стаття, де екс-ректор вишу, а 
нині заступник голови ОДА Ро-
ман Карпюк звинувачувався у 
присвоєнні коштів. «Відомості» 
вирішили детальніше розібра-
тись у скандальній справі. 

cтор. 6

Найвпливовіші перші леді світу

В Україні спростили порядок 
держреєстрації прав власності 
на нерухомість у селах, побудо-
вану до 5 серпня 1992 року. Згід-
но зі змінами до законодавства, 
прийнятими нещодавно Верхо-
вною Радою, для таких об’єктів 
достатньо надати заяву та ви-
писку з погосподарської книги. 

cтор. 4

У зв’язку з тим, що з 1 трав-
ня 2014 року роздрібні ціни на 
газ для населення зросли вдвічі, 
а у подальшому відбуватиметься 
поетапне зростання, уряд розро-
бив новий механізм призначення 
та надання населенню компенса-
ції додаткових витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг. 
Про те, хто з волинян має пра-
во на таку компенсацію та який 
порядок її надання, «Відомості» 
поцікавились у департаменті со-
ціального розвитку ОДА. 

— Право на призначення 
компенсації мають сім’ї, серед-
ньомісячний сукупний дохід 
яких (за попередні шість міся-
ців) не перевищував величини 
прожиткового мінімуму для 
сім’ї, — розповідає начальник 
відділу соціальних допомог, ком-
пенсацій, житлових субсидій де-
партаменту соціального захисту 
населення Волинської ОДА Оле-
на Маркусик. 

cтор. 5

Днями Театральний майдан 
у Луцьку перетворився на справ-
жнісінький ярмарок. Тут свої 
вироби представили учні про-
фесійно-технічних училищ, лі-
цеїв, коледжів, технікумів. Чого 
там лише не було: і яскраві ви-
шиванки, і неймовірні різьблені 
картини, якісні меблі з дерева та 
лози, гойдалки... 

cтор. 13 

Жителі сіл отримали 
можливість 
зареєструвати свої 
будинки на підставі 
довідок сільської ради 

Петро ПОРОШЕНКО: 

Я прагну миру і доб’юся 
єдності України 


