
ЄС виділив Україні 500 
мільйонів євро допомоги

cтор. 2cтор. 7-9

На Волині за дари лісу 
вже сплачено більше, як 
торік

cтор. 14

Ти маєш знати більше!
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cтор. 6

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Під час затримання зловмис-
ники стріляли та пошкодили два 
службові автомобілі. 10 червня, 
близько 7-ї години ранку, в місті 
Луцьку невідомі особи, одягнені 
у спортивний одяг, скоїли роз-
бійний напад на жителя облас-
ного центру. При цьому вони 
спричинили йому тілесні ушко-
дження та відкрито заволоділи 
сумкою. Відомості про цей факт 
були належним чином зареє-
стровані, на місце події виїхала 
слідчо-оперативна група.

cтор. 6

Військові на Луганщині не 
мають навіть необхідного: 
ліжок, матраців, взуття 

cтор. 2

Правоохоронці 
«накрили» нелегальну 
нарколабораторію 

cтор. 5

Шукаючи роботу на літо, 
головне — 
не потрапити в пастку 

cтор. 6

Елітні вілли навколо озера Сві-
тязь ростуть як гриби. Та з коте-
джами з «хонки», розміщеними в 
урочищі «Гряда», їм не зрівнятись. 
Очевидно, тут збиралися відпо-
чивати далеко не прості люди, бо 
ж на обійсті знайшлося місце для 
вертолітного майданчика, а позо-
лоті меблів чорною заздрістю по-
заздрив би сам Пшонка. Кажуть, 
цей райський куточок будувався 
для родин нардепів-комуністів, 
але не виключають, що насправді 
це місце облюбував сам Янукович-
молодший. 

cтор. 4

Волинський батальйон територіальної 
оборони воюватиме без бронежилетів 

На Волині не хочуть 
облаштовувати пляжі 
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Ігор ПОСИПАЙКО: Дуже хотів на фронт, але мені сказали: «Парніша, ти не тягнеш» 

Нардепи-комуністи облаштували собі 
на Світязі «Межигір’я» 

На Волині затримали 
озброєну банду 
грабіжників Перші літні спекотні дні ви-

явили на Волині проблему, якої, 
здавалося б, в озерному краї 
бути не повинно. А саме: купати-
ся громадянам, по суті, немає де. 
І це при тому, що, за офіційними 
даними, на території області — 
265 озер. У чому причина, роз-
биралися «Відомості». Це колись 
було так: є у селі чи місті річка, 
озеро, ставок — місцеві люди ма-
ють туди необмежений доступ і 
купаються. Сьогодні ж стоїть 
питання не просто покупатись, а 
й зробити це безпечно. 

cтор. 7

Безвідповідальність українських політиків створює проблеми для армії 
На Волині створено 1-й ба-

тальйон територіальної обо-
рони. Він передбачає понад 
400 військовослужбовців і вже 
практично сформований. Цими 
днями проходить бойове зла-
годження на Володимир-Во-
линському полігоні. Для мате-
ріальної підтримки батальйону 
в області прийнято Програму 
матеріально-технічного забезпе-
чення заходів розгортання 1-го 
батальйону територіальної обо-
рони. Як ця програма викону-
ється, дізнавалися «Відомості». 

Програму депутати обласної 
ради затвердили ще 15 травня 
цього року. Нею передбачалося 
виділення 2 мільйонів 200 тисяч 
гривень для волинських вояків. 
23 травня у зв’язку з подіями під 
Волновахою, де загинули воли-
няни, сума допомоги була пере-
глянута в бік збільшення. Тепер 
вона становить три мільйони 
гривень. Із них мільйон перед-
бачено на придбання засобів 
захисту, речового майна для осо-
бового складу 1-го батальйону 
територіальної оборони області, 
1 мільйон 700 тисяч гривень — 
на закупівлю засобів захисту, 
зв’язку, живлення та іншого спо-
рядження для особового складу 
військової частини А2331 Мініс-
терства оборони (51-ї механізо-
ваної бригади) та 300 тисяч — на 
придбання засобів захисту для 
особового складу військової час-
тини 1141 МВС України. 
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