
Нагадаємо, за ініціативи громад-
ських активістів, зокрема «Самообо-
рони», Громадська рада при облдер-
жадміністрації прийняла рішення 
здійснити перевірку матеріального 

стану справ у санаторії «Лісова піс-
ня». Приводом стало звернення депу-
тата Шацької селищної ради Миколи 
Пугача. За його словами, він неодно-
разово звертався до керівництва об-

ласті й правоохоронних органів із 
проханням перевірити роботу кому-
нального підприємства та його керів-
ництва щодо можливих зловживань. 

cтор. 3

Рада дозволила 
громадянам ловити 
чиновників на хабарах

cтор. 2 cтор. 8cтор. 9-11

На Волині засудили 
чоловіка, який «вибивав» 
гроші з боржників 
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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Крадії в погонах: у 
Міноборони черговий 
корупційний скандал 

cтор. 2

Генерал НАТО: РФ 
розгорнула стратегічні 
системи, здатні до 
ядерного удару

cтор. 2

Покарання для убивці 
батьків — довічне 
ув’язнення 

cтор. 3

На Волині інвесторам 
пропонують 15 тис. га 
землі для вирощування 
енергетичних культур

cтор. 4

У Рожищі відкрили 
меморіальну дошку 
пам’яті загиблого в АТО 
Олександра Плоцедима 

Волинянка Анастасія 
Романюк стала 
переможницею 
«Караоке на Майдані» 

Швеція перемогла на ювілейному «Євробаченні» 

«Лісова пісня»: що ховається за 
закритими дверима санаторію

Старовижівські 
пристрасті навколо 
Солинки

З травня на Волині в рамках 
адміністративно-територіальної 
реформи активізувався процес так 
званого добровільного об’єднання 
громад, принаймні поки що з ра-
йонів надходять пропозиції. Но-
востворені громади матимуть до-
даткові преференції від держави...

cтор. 4

У неділю, 24 травня, у селі 
Крупа неподалік Луцька пройшли 
змагання із дрег-рейсингу. Орга-
нізували перегони представни-
ки ГО «Автомайдан України» та 
луцького автоклубу «Streeter.ua». 
Захід був благодійним: усі гроші, 
виручені на шоу, організатори по-

обіцяли передати на потреби бій-
ців, які перебувають на Сході. За 
вхід потрібно було заплатити не 
менше 50 гривень. Злітну смугу 
колишнього аеродрому завдовжки 
400 метрів перетворили на гоноч-
ну трасу.  

cтор. 13

Неодмінно приходить мо-
мент, коли візит до стоматолога 
стає такою самою неминучою 
необхідністю, як генеральне 
прибирання квартири з витру-
шуванням килимів. Дуже не хо-
четься, але треба. І доводиться 
вибирати, кому довірити непри-
ємну процедуру.

cтор. 8

cтор. 12

Люди в селах не вірять, що після 
об’єднання територіальних громад їм 
стане жити краще 

Крупівський аеропорт перетворився 
на гоночну трасу

Умовний господар, незва-
жаючи на відсутність договору 
оренди, не тільки не пускає лю-
дей на територію, а ще й намага-
ється самовільно її забудовува-
ти. У Старовижівському районі 
налічується 23 озера. Солинка — 
одне з них і розташоване в лісі, 
подалі від мирської метушні.

cтор. 5

 У Любомлі затримано 
міліціонера, який 
вимагав гроші за 
незаконні валютні 
операції

У Луцьку вшанували 
пам’ять лучан, які 
загинули в АТО 

У райцентрі в рідній школі 
відбулося відкриття меморіаль-
ної дошки пам’яті випускника 
ЗОШ № 3 м. Рожища Олександра 
Плоцедима, що героїчно загинув 
на Сході у січні цього року.

cтор. 3

Лікування у приватному 
стоматкабінеті 
призвело до втрати зуба 
і паперової тяганини 

Щотижня у пасажі поруч із 
майданом Незалежності в Києві 
збирається чимала юрба охочих 
поборотися за звання найкра-
щого народного співака України 
та просто весело провести час 
разом із популярним телеведу-
чим Ігорем Кондратюком.

cтор. 12

З ініціативи міського голо-
ви Миколи Романюка 22 травня 
в Луцьку відзначатиметься як 
День вшанування пам’яті лу-
чан, які загинули під час анти-
терористичної операції на сході 
України. Адже саме 22 травня 
минулого року сталися найжах-
ливіші події цієї війни. Під Вол-
новахою проросійські терористи 
напали на наших солдатів... 

cтор. 7

Служба безпеки України 
продовжує роботу із проти-
дії корупції в правоохоронних і 
державних органах влади та при-
тягує до відповідальності осіб за 
вчинення корупційних правопо-
рушень. Так, за повідомленням 
прес-служби УСБУ у Волинській 
області, 21 травня співробітни-
ки Служби безпеки затримали у 
Любомльському районі праців-
ника місцевого райвідділу мілі-
ції, який систематично вимагав 
гроші від місцевих мешканців, 
що незаконно здійснюють ва-
лютні операції.

cтор. 5

За результатами перевірки контролюючих органів у санаторії, що 
належить до комунальної власності, виявлено порушень на 700 тис. грн 


