
Подія сталась у понеділок, о 8:45, 
на стаціонарному посту № 1 дорож-
ньо-патрульної служби у селищі Цу-
мань Ківерцівського району, де ін-
спектор ніс службу із забезпечення 
безпеки дорожнього руху. 

— Правоохоронця з вогнепаль-
ним пораненням голови виявили ко-

леги, — повідомив перший заступник 
начальника УМВС в області Анатолій 
Петрушин. — На місці події працю-
ють слідчо-оперативні групи УМВС, 
криміналістична лабораторія Науко-
во-дослідного експертно-криміналіс-
тичного центру.

cтор. 2

З початку року 
СБУ встановила 56 
«телефонних терористів»

cтор. 4 cтор. 9cтор. 9-11

На Волині проводитимуть 
командно-штабні 
навчання з територіальної 
оборони

Ти маєш знати більше!
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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Українець перевозив 
до Польщі танк 
по запчастинах 

cтор. 3

Філарет може стати главою 
нової об’єднаної церкви 

cтор. 2

На авторинку Івано-
Франківська військкомат 
влаштував «облаву» 
на чоловіків 

cтор. 4

Три тисячі волинян, які 
підлягають призову, 
перебувають у розшуку 

cтор. 5

Волинських земельників 
звинувачують у 
розбазарюванні землі 

cтор. 9

Надходження до бюджетів 
Луцька та Луцького району 
зросли на 57 мільйонів

cтор. 7

Зловили на піску
cтор. 9

П’яні мобілізовані 
розгулювали з автоматом

cтор. 8

На Волині відкрили 
реабілітаційний центр для 
дітей

cтор. 13

Табір «Сонячний» 
прийняв перших 
відпочивальників

Притягнуто до 
відповідальності 
шахрая, який продавав 
«віртуальні» талони 
на пальне 

Співачка і депутатка Огневич невдовзі перевезе до столиці батьків із Криму

На Волині з табельної зброї 
застрелився даішник 

У «Волиньгазі» 
розповіли про порядок 
нарахування плати за 
газ за новими цінами 

Голова Волинської обласної 
ради Валентин Вітер провів прес-
конференцію, де підбив підсумки 
34-ї сесії. Нагадаємо, що для Во-
линьради вона виявилася най-

довшою, адже її перше засідання 
відбулося ще 20 березня. Тоді во-
линські депутати зірвали сесію 
через питання про бурштин. На-
ступну «пленарку» призначили 
на 2 квітня, коли обранці грома-
ди знову не зібрались, як справа 
почала доходити до так званих 
«бурштинових питань». Третє пле-
нарне засідання пройшло 29 квіт-
ня. Та депутати облради попросту 
не з’явилися на нього. Лише за 
четвертим разом, на останньому 
засіданні, що відбулося 29 травня, 
вони таки спромоглися закрити 
сесію, розглянувши усі питання.

cтор. 4

Володимир Добровольський — 
водій-волонтер, активіст ГФ «На-
родна самооборона м. Рожища». 
На перший погляд він проста лю-
дина, а коли взнаєш його ближче, 
то розумієш — на таких чоловіках 
тримається наше сьогодення. На-
родився та виріс Володимир на 
Рожищенщині. З дитинства був 
привчений шанувати і любити рід-
ну землю. Нині разом із дружиною 
Вірою виховують двох синів.

cтор. 8

Питна вода та продукти 
харчування є визначальними 
чинниками здоров’я нації. Але 
упродовж останніх десятиліть 
Україна, на жаль, не може похва-
литися ні якістю води, ні ринком 
екологічно чистих продуктів. 

cтор. 3

cтор. 12

Валентин Вітер не знає, що його родич за 
безцінь купив авто в облради

Третій Майдан почнеться ввечері, а 
закінчиться зранку

В період із 1 травня по 30 ве-
ресня ціна газу для побутових 
потреб становить 7,188 грн за 
1 куб. м. ПАТ «Волиньгаз» із цих 
коштів отримує тільки 69 копі-
йок як плату за транспортуван-
ня і постачання природного газу. 
Про це під час прес-конференції 
повідомили керівники «Волинь-
газу». 

cтор. 2

Махінаціями 
ковельської 
чиновниці займається 
прокуратура 

Гарну засмагу 
забезпечать 
сонцезахисні креми 

Уже з червня одним із пер-
ших на Волині розпочав робо-
ту табір «Сонячний» обласного 
Центру туризму, спорту й екс-
курсій. Щоб дітям було ком-
фортно і цікаво відпочивати, тут 
проведено благоустрій території, 
ремонт в одному зі спальних 
корпусів...

cтор. 13

На Поліссі хочуть 
відродити виробництво 
сапропелю

На вудку шахрая клюнуло 
п’ятеро волинян: усі вони «ку-
пили» талони на пальне, ще один 
потерпілий «придбав» обіцянку 
вступити до автошколи та отри-
мати посвідчення водія. 

cтор. 3

Хіба можна уявити собі літо 
без засмаги? Звичайно, ні. Але 
щоб отримати гарний, бронзо-
вий відтінок шкіри та при цьому 
не завдати шкоди своєму орга-
нізму, необхідно обов’язково 
користуватися сонцезахисними 
кремами. Ці засоби покликані за-
хистити нашу шкіру від згубного 
впливу ультрафіолетових проме-
нів: раку шкіри та передчасного 
старіння.

cтор. 14

Все почалося з того, що до 
рук журналістів потрапило роз-
порядження першого заступни-
ка голови Ковельської районної 
державної адміністрації Бориса 
Андріюка за № 526 від 29 грудня 
2012 року, в якому йдеться про 
виділення Коляді земельної ді-
лянки у власність для ведення 
особистого селянського госпо-
дарства у межах Білинської сіль-
ської ради орієнтовною площею 
1,5 гектара. 

cтор. 5

Також він не володіє інформацією щодо орендарів автостоянки 
в центрі Луцька 

Українські бійці впевнено йдуть до перемоги. А також викрива-
ють нечесних і некомпетентних чиновників 

Місцеві ж жителі бояться, 
щоб їх укотре не обдурив 
інвестор і обіцянки нових 
власників підприємства не 
лишилися лише обіцянками 

Набирає обертів земельний 
скандал, в епіцентрі якого 
опинилася заступник голови 
Ковельської районної ради 
Галина Коляда


