
МВС за дорученням Генераль-
ної прокуратури України встано-
вило факти незаконного прода-
жу американських сухпайків, що 
мали бути передані українській 

армії. Про це повідомили у ГПУ. 
Зокрема, за результатами цієї пе-
ревірки встановлено три таких 
факти. 

cтор. 3

Американські сухпайки продавали 
«наліво» по 600 грн 

На сільському кладовищі 
Заболоття Володимир-Волин-
ського району поховали 89-річ-
ного уродженця цього села 
та жителя англійського міста 
Манчестера Михайла Терещука, 
котрий виїхав із рідних країв 
понад сім десятків літ тому. А 
виконала заповіт свого батька 
донька Юлія, котра, приїхавши 
на Володимирщину з Америки, і 
доставила урну з прахом. 

cтор. 6

Сім’ї при народженні 
дітей отримуватимуть 
менше грошей

cтор. 4cтор. 7-9

За велику пенсію 
з 1 липня потрібно 
сплачувати податок 

cтор. 14

Горохівський районний суд 
визнав винною у вимаганні та 
одержанні неправомірної виго-
ди начальника служби у справах 
дітей Горохівської районної дер-
жавної адміністрації Тетяну До-
манську.

cтор. 6

Ти маєш знати більше!
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cтор. 5

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Минулого тижня на Воли-
ні побував ініціатор створення 
спецбатальйону з боротьби із се-
паратизмом при МВС, колишній 
начальник штабів Самооборони 
Луганська Тимур Юлдашев. Він 
розповів про воєнну ситуацію на 
Луганщині, про своє перебуван-
ня в полоні у луганських сепара-
тистів...

cтор. 13

Ніколи раніше не користува-
лася можливістю писати матеріал 
від свого імені. Але цього разу, в 
П’ятиднях, я «почула» будинок Во-
лодимира Крохмаля, загиблого під 
Луганськом солдата: на подвір’ї го-
лосно плакав чоловік. То був його 
батько Антон Миколайович. 

cтор. 7

На жаль, Україна приречена 
протистояти тероризму і після 
війни на Донбасі, чим би ця ві-
йна не закінчилася. При цьому 
ймовірними цілями терористів 
може бути не лише Південний 
Схід, а й будь-яке місто в Центрі 
чи на Заході. Також немає жод-
ного сумніву, що Росія продо-
вжить допомагати терористам, 
оскільки Путін уже неодноразо-
во показав, що як ніхто зацікав-
лений у максимальній дестабілі-
зації в Україні. 

cтор. 3

Вибори до парламенту 
можуть пройти у жовтні 

cтор. 2

Знайшли мільярди 
Януковича

cтор. 4

Депутати Луцькради 
не хочуть відновлення 
роботи Луцького 
спиртогорілчаного 
комбінату

cтор. 5

Під час оголошеного 
перемир’я на Сході загинув 
волинянин

cтор. 5

Рада надала статус 
учасників бойових дій 
силовикам і військовим 
АТО 

cтор. 6

На Волині ще є місця для 
проживання біженців 

cтор. 13

Валерії Гонтарєвій 
доведеться переймати 
досвід попередників 

cтор. 11

У Горохові чиновницю 
засудили за хабар 

Ми соромилися називати Пу-
тіна Гітлером. Не тому, що він на-
родився і жив у іншій країні, яка 
то дружила, то воювала з нацист-
ським лідером. Ми вважали, що 
Путін не тягне на Гітлера, тому що 
до березня-2014 йому було важли-
во залишатися членом європей-
ської спільноти... 

cтор. 2

Малюк шукав щілинки у труні, бо хотів 
побачити тата 

Скільки волиняни 
платитимуть за «комуналку» 

На Волині зафіксовано 
шість спроб дати хабара 
працівникам ДАІ 
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Олег СКРИПКА: На Сході буде бардак, поки Україна не матиме економічного розвитку

Юрій ФЕЛЬШТИНСЬКИЙ: 

Проживши сім десятків 
літ у Англії, Михайло 
на вічний спочинок 
вернувся в Україну 

Тимур ЮЛДАШЕВ: 

Літо для свідомих, активних 
учнів і студентів — це не лишень 
пора відпочинку, а й шанс отри-
мати свій перший досвід «дорос-
лої» роботи, покращити фінан-
совий стан, налагодити зв’язки 
з потенційними роботодавцями. 
Про те, які можливості для за-
йнятості влітку відкриваються 
перед молоддю, йшлося під час 
прес-конференції, зорганізова-
ної Волинським обласним цен-
тром зайнятості, з участю пред-
ставників працедавців.

cтор. 5

Із 13 червня на території Во-
лині проводяться профілактич-
ні заходи з виявлення та доку-
ментування фактів спроби дачі 
хабара працівникам Державто-
інспекції, повідомили в УДАІ 
УМВС України у Волинській 
області. Вже виявлено шість ви-
падків дачі неправомірної виго-
ди працівнику правоохоронного 
органу. Всі вони належним чи-
ном оформлені та зареєстровані 
в установленому законом поряд-
ку.

cтор. 6

Зайнятість улітку 
наближує молодь до 
усвідомленого вибору 
професії

Генерал-лейтенант 
СКІПАЛЬСЬКИЙ: 

З 1 травня майже на 50% 
підвищилися ціни на газ для на-
селення та послуги підприємств 
теплової енергетики. З 1 червня 
набрали чинності нові тарифи 
на електроенергію — тепер вар-
тість електрики зросла майже на 
30%. А з липня в Україні підви-
щуються тарифи на водопоста-
чання, водовідведення та подачу 
гарячої води.  Ріст тарифів саме 
з 1 липня гарантовано відчують 
на собі жителі чотирьох волин-
ських міст — Луцька, Ковеля, 
Володимира-Волинського та Но-
воволинська. Як пояснив «Відо-
мостям» заступник директора 
департаменту ЖКГ і будівни-
цтва Волинської облдержадмі-
ністрації Володимир Бондарук, 
для цих міст тарифи затверджує 
НКРЕ.  

cтор. 4

Теракти — маленька 
частина плану Росії 

Війна за нашу 
незалежність тільки 
починається Хочете жити — зметіть Путіна 


