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Волинських хліборобів 
мобілізовувати 
не будуть 
Волинський обласний військовий 
комісар Олег Галак повідомив, що 
військовозобов’язаних механізаторів, які 
задіяні в жнивній кампанії, військкомати 
не мобілізовуватимуть. 

У Львові затримали російського 
шпигуна 
30 липня у Львові співробітники СБУ затримали громадянина 
Росії, який за завданням російської військової розвідки мав 
створити агентурну мережу з колишніх та чинних військовос-
лужбовців. «Незаконно отриману таємну інформацію зловмис-
ник повинен був передавати своїм кураторам, які коорди-
нували антиукраїнську діяльність із тимчасово окупованої 
території АР Крим», — розповіли у прес-службі відомства. СБУ 
встановлено, що російський шпигун прибув під прикриттям 
до України ще два роки тому й оселився у Львові. Зловмисника 
взяли під варту. 

25,6
стільки мільйонів гривень ви-
ділено з державного бюджету 
на фінансування проживання 
переселенців зі східних регіо-
нів у санаторіях та соціальних 
гуртожитках. 

60% волинян вважають себе бідними 
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 ДОВІДКА 

Старший радник юстиції Вадим 
Максимов народився 1971 року 
в Криму. Вищу юридичну освіту 
здобув в Українській державній 
юридичній академії у Харкові. Піс-
ля закінчення навчання працював 
на різних посадах у прокуратурі 
міста Києва. 

Самооборонівці доставили бронежилети 
Волинському батальйону тероборони 

Через тривалу кризу в Україні 
Німеччина зупиняє дію уго-

ди про постачання озброєння для 
військового тренувального табору 
в Росії, попри те, що санкційний 
пакет не зобов’язував її це робити.

Про це німецькій газеті 
Sueddeutsche Zeitung повідомив 
віце-канцлер і міністр економіки 
ФРН Зігмар Габріель. 

Згідно з інформацією німець-
кого видання, відкликано дозвіл 
на здійснення контракту з Росією 
з боку одного з найбільших вироб-
ників військової техніки Німеч-
чини — групи Rheinmetall. Раніше 
проект був лише призупинений. Це 
сталося в березні поточного року, 
одразу після анексії Росією Криму, 
нагадує радіо «Свобода». 

У 2011 році німецький вій-
ськовий підрядник Rheinmetall 
підписав контракт на будівництво 
центру підготовки з симулято-
ром бойових дій у Муліно, що на 
південному заході Росії, вартістю 
близько 100 млн євро. 

Передбачалося, що в ньому 
можна буде тренувати 30 тис. росій-
ських солдатів на рік. Rheinmetall 
відстоював проект навіть після 
вторгнення Росії до Криму, аж поки 
німецький уряд нарешті не наполіг 
на його скасуванні. 

Як повідомляла «Європейська 
правда», санкції ЄС щодо Росії, 
що набули чинності 1 серпня, не 
зобов’язують європейські країни 
розривати військові контракти, що 
були укладені раніше. На цій умові 
наполягла Франція, яка не хотіла 
розривати контракт із постачання 
«Містралів». 

Події

Мешканцям області не виста-
чає коштів на лікування, ре-

монт і відпочинок. Про це IA ZIK 
повідомили у Головному управ-
лінні статистики у Волинській об-
ласті. 

За даними соціологічного опи-
тування щодо самооцінки насе-
ленням рівня своїх доходів та еко-
номічних очікувань на майбутнє, 
проведеного органами державної 
статистики, три з кожних п’яти 
домогосподарств Волині віднесли 
себе до бідних, п’ять із кожних 
тринадцяти — до небідних, але ще 
не представників середнього класу. 
До заможних не віднесло себе жод-
не домогосподарство (як і в цілому 
в Україні). 

Кожне четверте-п’яте домогос-
подарство області вважає, що, аби 
не почуватися бідними, грошо-

вий дохід повинен становити від 
2700 грн до 3100 грн на одну осо-
бу в місяць, кожне шосте — понад 
5100 грн. 

За умови значного зростання 
доходів більше половини респон-
дентів спрямувало б додаткові 
кошти передусім на поліпшення 
житлових умов або на відпочинок, 
майже 40% — на лікування, кожен 
третій — на побутову техніку або 
на накопичення, кожен четвертий 
— на освіту. 

Розподіл домогосподарств 
за очікуваннями щодо змін їх-
нього економічного становища 
засвідчив, що три чверті домо-
господарств вважають, що їхній 
матеріальний стан не зміниться, 
однак кожне дев’яте домогоспо-
дарство сподівається на покра-
щання. 

Голова облдержадміністрації 
Володимир Гунчик представив 

нового прокурора Волинської об-
ласті Вадима Максимова, який до 

цього призначення обіймав поса-
ду прокурора Дарницького району 
міста Києва. 

Вадим Максимов наголосив, 
що двері його кабінету відкриті 
для усіх, і запевнив, що докладе 
максимум зусиль для відстоюван-
ня інтересів волинської громади. 

Минулого тижня самооборонівці 
передали ще 15 бронежилетів 
бійцям Волинського батальйону 
територіальної оборони, що нині 
дислокується на Чернігівщині. Дали 
менше, ніж прогнозували, бо вояки 
вже їх практично не потребують 
(батальйон забезпечений бронежи-
летами на 85–90%). 

«Ми дали менше бронежилетів, 
аніж планували. Батальйону надій-
шла допомога з інших джерел. Після 
того як передадуть допомогу афган-
ці, хлопці бронежилетами будуть за-
безпечені повністю. Час ще є, адже 
вони поки не в зоні АТО. 25 броне-
жилетів пішло на «Айдар» та в інші 
підрозділи, де воюють волиняни», — 
коментує ситуацію заступник керів-
ника штабу Самооборони Майдану 
Волині Сергій Чуріков. 

Щодо іншої допомоги, то Само-
обороні відомо, що бронежилети 
бійцям надали: Луцький міський 
голова Микола Романюк та колиш-
ній глава СБУ Ігор Смєшко. Решту 
надасть Волинська обласна органі-
зація Української спілки ветеранів 
Афганістану. 

Окрім цього, Самооборона 
Майдану Волині передала бійцям 

батальйону тероборони харчі, за-
пчастини для автомобілів і проти-
москітні засоби. 

Активісти дуже вдячні небайду-
жим волинянам, які розуміють ситу-

ацію та жертвують солдатам усе, що 
мають. Самооборона й надалі буде 
допомагати  нашим  землякам,  що 
захищають Україну в зоні бойових 
дій. 

На Волині — новий прокурор 

Німеччина відкликає угоду з Росією 
про постачання озброєнь 

У західних областях 7 серпня 
змінна хмарність, без опадів. Тем-
пература вночі +20...+24 °C, вдень 
+26...+29 °C. 8  серпня похмуро, 
ймовірний дощ. Температура по-
вітря вночі +19...+23 °C, вдень 
+24…+29 °C. 9  серпня хмарно, 
дощ і гроза. Вночі +18...+19 °C, 
вдень +21...+25 °C. 

У північних регіонах 7 серп-
ня сонячно, без опадів. Уночі 
+17...+23 °C, вдень +24...+29 °C. 
8  серпня ясно, сухо. Вночі 
+17...+24 °C, вдень +25...+30 °C. 
9 серпня похмуро, опади не очіку-
ються. Температура повітря вночі 
+20...+25 °C, вдень +26...+27 °C. 

У Києві 7  серпня сонячно, 
сухо. Температура повітря вночі 
становитиме +19…+25 °C, вдень 
+26...+29 °C. 8  серпня хмарно з 
проясненнями, без опадів. Темпе-

ратура повітря вночі +20...+27 °C, 
вдень +29...+30 °C. 9  серпня по-
хмуро, дощитиме. Вночі  термоме-
три показуватимуть +21…+23 °C, 
вдень +26...+27 °C. 

У східних регіонах 7  серп-
ня змінна хмарність, без опа-
дів. Температура повітря вночі 
становитиме +18...+23 °C, вдень 
+25...+31 °C. 8 серпня ясно, опади 
не очікуються. Вночі +17...+24 °C, 
вдень +26...+31 °C. 9  серпня со-
нячно, сухо. Вночі +18...+26 °C, 
вдень +27...+32 °C. 

У південних областях 
7  серпня ясно, без опадів. Уночі 
+20...+26 °C, вдень +27...+34 °C. 
8  серпня сонячно, без дощу. 
Температура вночі +19...+27 °C, 
вдень +28...+34 °C. 9  серпня без-
хмарно, сухо. Нічна температура 
+20...+28 °C, денна +29...+35 °C. 

 ПОГОДА


