
На Волині внаслідок ДТП за-
гинули четверо осіб, ще четверо — 
постраждали. Про це повідомили 
у прес-службі УМВС України у Во-
линській області. Трагедія сталася 

приблизно о 3-й годині ночі на авто-
дорозі Київ–Ковель–Ягодин побли-
зу села Старі Кошари Ковельського 
району. За попередніми даними, во-
дій автомобіля «Ауді-100» допустив 

зіткнення з автомобілем «Опель-
Омега». Помітивши побиті машини, 
для надання допомоги на узбіччі зу-
пинилися автомобілі «Рено-Трафік» 
та «Фольксваген ЛТ». Водії та паса-

жири вийшли, аби дізнатись обста-
вини аварії. У цей момент із припар-
кованими авто з невідомих причин 
зіткнувся «Мітсубіші-Галант»... 

cтор. 3

Рада скасувала 1,5% 
військовий збір для 
населення з валютних 
операцій cтор. 2 cтор. 4cтор. 9-11

На Волині діють 
«податкові» шахраї 

Ти маєш знати більше!
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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

На Луганщині затримали 
11 фур, які везли продукти 
терористам 

cтор. 2

За шахрайство та 
зловживання владою 
працівник міграційної 
служби загримів 
на лаву підсудних 

cтор. 3

Правоохоронці виявили 
4 тонни контрафактного 
спирту 

cтор. 3

Податківець на 
Рівненщині «кришував» 
«старателів» 

cтор. 4

Мер Ірпеня «засвітив» 
у декларації 67 квартир 

cтор. 8

Військовим у зоні АТО 
заборонять розмовляти 
по телефону 

cтор. 5

Термін призову на строкову 
службу продовжено до 
кінця червня 

cтор. 8

Луцька влада вимагає 
від відповідних 
служб навести лад із 
домашніми тваринами

Страх втрати провокує 
проблеми з жовчними 
протоками 

Альоша вперше показала сина

На Волині в подвійній аварії загинуло четверо 
людей, ще четверо отримали травми

Соціальний проект «Арт-
терапія» дарує учасникам 
тепло, підтримку й увагу 

Про 32-річну переселенку зі 
Сходу, волонтерку «Волинь.SOS» 
Світлану Чернобаєву чула вже 
давно. Ця маленька тендітна жі-
ночка разом із чоловіком Артемом 
і двома чудовими синами — вось-
мирічним Михайлом і трирічним 
Дениском — приїхали до Луцька 
ще на початку воєнних дій на Схо-
ді. Скажу чесно, коли збиралася 
йти до цієї сім’ї на розмову, навіть 
подумати не могла, що зустріну 
справжню патріотку, людину, для 
якої допомога іншим є не тільки 
велінням власного серця, а й спра-
вою честі. 

cтор. 5

Доброю традицією стало від-
відування працівниками служби 
зайнятості воїнів АТО, які про-
ходять лікування та реабілітацію 
у міському військовому шпиталі. 
Кожного разу на зустріч із пора-
неними запрошують цікавих лю-
дей. На одній із таких побувала й 
журналіст «Відомостей». Заступ-
ник начальника відділу організа-
ції сприяння працевлаштуванню 
населення обласного центру за-
йнятості Ольга Терещук розпові-
ла про спектр соціальних послуг 
щодо працевлаштування, які на-

дає служба зайнятості. Зокрема, 
наголосила на можливості профе-
сійного навчання...

cтор. 7

Тепер нова патрульна служ-
ба працюватиме за презумпцією 
правоти поліцейського. Про це 
під час відвідування національ-
ної академії внутрішніх справ, де 
проходять навчання курсанти — 
майбутні патрульні, повідомив 
міністр внутрішніх справ Арсен 
Аваков. 

cтор. 2

cтор. 12

Її називали бандерівкою, нацисткою, 
попереджали, щоб додому не 
поверталася, а то зустрінуть «фанфарами 
з куль» 

Бійців військового госпіталю навчали 
методам ведення бізнесу

Волинські волонтери 
лікують дітей 
малюванням 

Покарати не можна 
помилувати

Правилами утримання тва-
рин у місті Луцьку передбачено 
реєстрацію домашніх улюблен-
ців. Її повинні здійснювати жит-
лово-комунальні господарства, 
ОСББ, лікарі ветеринарної ме-
дицини та ветеринарні клініки. 
Принаймні так прописано у рі-
шеннях міської ради, однак їх 
виконання багато хто ігнорує.

cтор. 5

З 1 червня водіям 
заборонять сперечатися 
з даішниками 

Печінка відіграє важливу 
роль у координації багатьох 
функцій людського організму, 
порушення роботи цього органа 
означають, що ви погано коор-
динуєте все, що відбувається у 
вашому житті. Замість того, аби 
пристосуватися до подій і людей, 
починаєте їх судити, намагаєтеся 
їх змінити і блокуєте пориви сво-
го серця надмірною активністю 
розуму. 

cтор. 14

Цій детективній історії не-
забаром виповниться два роки. 
І коли в такому віці дитина вже 
добре стоїть на ногах, то наша 
справа впевнено «ходить» від 
Старовижівського районного 
відділу внутрішніх справ до міс-
цевого суду і навпаки. В останній 
інстанції вона розглядалася вже 
кілька разів. Пора б поставити 
крапку, а в заголовку — кому, та 
не вдається. 

cтор. 4

або Як, завдавши збитків 
майже на 16 тисяч гривень, 
чоловік вийшов сухим із 
води?

Волинські волонтери за під-
тримки Британської ради в 
Україні та громадської організа-
ції «Молодіжна платформа» по-
над місяць утілюють соціальний 
проект «Арт-терапія». Перевага 
оздоровлення через творчість у 
тому, що її методики не мають 
протипоказань, результативні 
при роботі з дітьми, підлітками 
та дорослими. Проект спрямо-
ваний насамперед на дітей із ва-
дами розвитку, психологічними 
травмами, важкохворих діток, із 
багатодітних сімей і сиріт. 

cтор. 13


