
19 червня цього року депута-
ти Верховної Ради ухвалили Закон 
України «Про внесення змін до За-
кону України «Про житлово-кому-
нальні послуги». За сухими словами 

назви — серйозні зміни, адже до-
кументом передбачено без звернень 
призначати субсидії сім’ям пенсіо-
нерів та інвалідів, які не працюють, 
та на підставі довідок про доходи 

зареєстрованих осіб — сім’ям пенсі-
онерів та інвалідів, які працюють та 
у складі котрих є працездатні особи.

cтор. 3

Волинські адвокати 
надаватимуть населенню 
безоплатну правову 
допомогу cтор. 4 cтор. 7cтор. 9-11

Важкохворим дітям 
допомогу надаватиме 
виїзна бригада «Хоспіс 
удома»

Ти маєш знати більше!
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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Луцька ОДПІ попереджає 
про «податкових» шахраїв 

cтор. 4

«Золоті» рюкзаки Авакова
cтор. 3

За крадіжку міні-башти 
для закачування води 
чоловікові загрожує шість 
років тюрми

cтор. 5

Як колір їжі допоможе 
покращити здоров’я 

cтор. 14

У Львівській області 
піймали 20-річного 
торговця людьми

cтор. 7

Документи можна 
подавати до 5 вишів

cтор. 8

Її обов’язок — 
піклуватися про 
здоров’я сільських 
жителів

З Богом немає нічого 
неможливого

Наталка Могилевська нагадала про себе новим кліпом

Бути чи не бути 
субсидіям?..

Рівненський прокурор, 
якого тягав за краватку 
Сашко Білий, попався 
на хабарі в 50 тисяч 
гривень

Іван Васильович Тижук захо-
пився бджільництвом, іще коли 
навчався у 5-му класі. Пригадує, 
як пас корови з хлопцями — вони 
хованки грали, а він — читав про 
бджоли спеціалізовані журнали, 
книги, робив нотатки. Крім цьо-
го, до душі хлопцеві була столярна 
справа — друге його хобі. Й тому 

ще школярем уже сам майстрував 
вулики, робив зі старих ящиків 
рамки. Сьогодні набутим досві-
дом та знаннями пасічник охоче 
ділиться з усіма охочими, адже 
секретів у бджільництві для ньо-
го вже нема. А ще лучани та гості 
міста можуть скуштувати смачно-
го меду з його пасіки та продуктів 
бджільництва, які Іван Васильо-
вич кожного дня продає на Цен-
тральному ринку. До речі, пасіка у 
нього чимала — 72 бджолосім’ї. 

— Літератури дуже багато пе-
речитав, у мене є стільки книжок, 
що вам не передати, — розповідає 
пасічник. — Але деякі автори про-
сто переписують своїх колег і ви-
дають по-новому — це вже я сам 
побачив: про те ж саме йдеться, 
навіть слова в реченнях не змінені. 

Кількома нюансами своєї 
справи бджоляр поділився з «Відо-
мостями».

cтор. 8

По-солдатському коротка 
сповідь бійця «Айдару» волиня-
нина Миколи Сичука вражає бу-
денністю дикої, якщо вдуматися, 
ситуації. Рік під кулями — і жод-
них тобі виплат. Родина солдата 
під зав’язку в боргах, а бездушне 
ставлення державної бюрократії 
до захисників України набирає 
загрозливих масштабів. 

cтор. 3

cтор. 12

Пасічник Іван ТИЖУК: 

«Чорничний» ліміт

Готуй воза взимку, а 
котли — влітку 

Ось уже добігає третій рік 
відтоді, як молода лікарка сімей-
ної медицини Олена Симонович 
переступила поріг амбулаторії 
загальної практики — сімейної 
медицини с. Четвертня, поклав-
ши на свої плечі обов’язок пі-
клуватися про здоров’я тутешніх 
сільських жителів.

cтор. 14

Боєць із орденом «За 
мужність» уже рік не 
отримує грошових 
виплат 

Він не тільки дає випробу-
вання, але й допомагає його 
пройти

У розпалі сезон ягід. Для ко-
гось це пора просто посмакувати 
лісовими дарами, а для багатьох 
— заробіток, часто доволі непо-
ганий. Та чи вигідно цього літа 
заробляти на ягодах, з’ясовували 
«Відомості» у продавців чорниці.

cтор. 5

В обласну прокуратуру на-
дійшла скарга від жителя одного 
із сіл Рівненщини про те, що Тар-
гоній вимагав від нього хабар за 
закриття кримінальної справи, 
порушеної проти нього ще рік 
тому за викрадення авто зі спіль-
никами. 

cтор. 4

Опалення будинку — це 
проблема швидше не жителів 
міських багатоповерхівок, а сіль-
ських господарів чи власників 
приміських будиночків. Якщо 
газом опалюються цілі міста і 
жителям ніде подітися від висо-
ких цін, що постійно зростають, 
то у селян є вибір: платити за газ 
чи обрати більш дешевий котел 
для опалювання з максимально 
можливим коефіцієнтом корис-
ної дії (ККД).

cтор. 4

Аби бджільництво стало прибутковим — 
ним треба «захворіти» 

Юрій та Надія Сидорчуки з 
Тростянки разом уже тринад-
цять років. Усе на шляху було — 
і радощі, і сльози. Та, попри ви-
пробування долі, вони йдуть по 
життю з Богом у серці, з Богом у 
думках…

cтор. 13

«Надзорніка» затримали на 
місці злочину бійці «Сокола» 

або Чи готові волиняни 
платити податки ще й за 
чорниці?


