
Голова Всеукраїнського 
об’єднання «Комітет громадського 
спротиву» Микола Печенюк, який 
проживає у приміському селі Во-

ля-Ковельська, розповідає, що сесія 
сільради проходила в закритому 
режимі. За його словами, депутати 
зробили «чорну справу», виділив-

ши земельні ділянки своїм дітям та 
родичам, незважаючи на існуючу 
чергу.

cтор. 5

Верховна Рада дозволила 
банкам не повертати 
вклади достроково

cтор. 2 cтор. 3cтор. 9-11

МВС пропонує залучити 
іноземних поліцейських 
до патрулювання вулиць в 
Україні

Ти маєш знати більше!
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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

За погрози журналістам 
— кримінальна 
відповідальність

cтор. 2

На Волині повісився 
13-річний хлопець

cтор. 3

П’ятсот тисяч євро 
проінвестує  у 
територіальне медичне 
об’єднання громадянин 
Німеччини

cтор. 3

Учасникам АТО виділили 
632 земельні ділянки

cтор. 4

За ухилення від мобілізації 
судитимуть двох волинян

cтор. 5

На Волині вилучили тонну 
фальсифікованого спирту

cтор. 8

Чоловік зірвав гранату на 
подвір’ї і від отриманих 
травм помер

cтор. 9

24-а механізована бригада 
з Волині просить про 
допомогу

cтор. 9

Волинським шахтарям 
пообіцяли «зелену» 
дорогу у фінансуванні 

Історії успішного 
працевлаштування 
волинян 

Литвинову вдруге визнали найстильнішою росіянкою 

Як під Ковелем депутати землю 
роздавали

У Володимирі-
Волинському серед 
білого дня викрали 
дитину 

Селище міського типу Забо-
лоття, що в Ратнівському районі, є 
одним із дев’яти населених пунктів 
в Україні, яке носить таку назву. І 
розташоване воно поруч з Респу-
блікою Білорусь, де сіл з подібним 
«іменем» набереться значно біль-
ше — аж двадцять одне. Свідчить 
це про численні заболочені полісь-
кі місцини, адже не лише лісами, а 
й ними  щедро обдарувала приро-
да два сусідні братні народи.

cтор. 8

19 травня 2015 року у Луцьк 
завітав відомий автогонщик, 
співак-бард та волонтер Олексій 
Мочанов. Волонтер поділився спо-
гадами про свою участь в подіях 
Євромайдану, у зоні АТО та досві-
дом спілкування із владою.

cтор. 13

Встановлені урядом нові 
ціни і тарифи на енергоносії 
та комунальні послуги для на-
селення є значно завищеними, 
необґрунтованими і потребують 
додаткових перерахунків для їх 
корегування у бік зниження.

cтор. 2

cтор. 12

За лісами, за болотами

Відомий автогонщик Олексій МОЧАНОВ:

18 травня на Яворівському полі-
гоні у Львівській області сотні мобі-
лізованих перекрили пости оточен-
ня з вимогами видати їм форму та 

взуття. Цивільні, що працюють на 
полігоні, навіть не могли доїхати до 
робочих місць, передає «Сегодня». 

стор. 8

На Волині невідомі особи 
викрали півторарічного хлопчи-
ка. Подія сталась у місті Володи-
мирі-Волинському біля під’їзду 
будинку, де проживає постраж-
дала родина. Бабуся якраз гуля-
ла з малюком, коли зненацька 
під’їхала машина, з неї вийшли 
двоє молодиків і насильно віді-
брали дитину. 

cтор. 2

Мобілізовані влаштували «бунт» на полігоні

Микола Романюк 
зустрівся 
із жертвами політичних 
репресій 

«Липові» учасники АТО 
привласнили 4 гектари 
землі

Щойно шахтарі переступили 
поріг кабінету голови облдер-
жадміністрації, як Володимир 
Гунчик повідомив: є позитивні 
новини.

cтор. 4

Робоча група 
парламенту 
підтвердила: 
комунальні тарифи 
для населення таки 
завищені

Тим, хто за нинішніх обста-
вин втратив роботу або кому це 
загрожує, варто згадати: упора-
тися з тимчасовими труднощами 
допоможе служба зайнятості. 
Крім того, що тут підбирають 
підходящі вакансії, безробітного 
мотивують на успіх, формують 
у ньому здібності до конструк-
тивного подолання професійної 
кризи, пропонують професійні 
перекваліфікації та інше.

cтор. 7

На початку нинішнього 
року на сайті Ковельської ра-
йонної державної адміністрації 
з’явилися офіційні дані щодо на-
дання земельних ділянок учас-
никам АТО. Цей документ під-
писано виконувачем обов’язків 
начальника управління Держ-
комзему в Ковельському районі 
Іваном Лукасюком. 

cтор. 3

17 травня, напередодні від-
значення Дня пам’яті жертв 
політичних репресій, Луцький 
міський голова Микола Романюк 
завітав у Територіальний центр 
соціального обслуговування та 
зустрівся з колишніми жертвами 
політичних репресій. «У залі зі-
бралися люди зі складною долею. 
На жаль, ми не знаємо імен усіх 
громадян, які постраждали від 
репресій», — почав свою розмо-
ву Микола Ярославович. 

cтор. 9

Або Про деякі особливості життя на кордоні

Цих двох місцевих латифун-
дистів «вичислили» депутати 
Ковельської районної ради

Скандал спалахнув у Зеленській сільській раді Ковельського району після того, як місцеві 
депутати щедро роздали одним махом 228 земельних ділянок під індивідуальну забудову

Краще їсти кабачкову ікру 
з нормальними людьми, ніж чорну — 
з мудаками


