
Днями правоохоронці затрима-
ли групу «розвідників». Трьом за-
триманим виповнилося по двадцять, 
одному — двадцять один. Хлопці, 
усвідомлюючи, що попали у халепу, 

виправдовуються: «Ми тільки хо-
тіли на власні очі переконатися, чи 
насправді все так, як розповідають 
у селищі». Про це пише Сергій Цю-
риць  на сайті Волинського обласного 

управління лісового та мисливського 
господарства, який разом із журна-
лістом Миколою Якименком побував 
на місці видобутку каміння.

«А звідки дізналися про це міс-

це?» — запитуємо.
«Так усі Маневичі знають, де ри-

ють і куди потрібно їхати по камін-
ці…»

cтор. 3

Для Волині зменшено 
мобілізаційні плани

cтор. 3 cтор. 5cтор. 9-11

Райвідділи міліції 
реформують

Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 5 грн.Передплатний індекс - 21769 № 27 (769) 16 - 22 липня 2015 року

Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 5 грн.Передплатний індекс - 21769 № 27 (769) 16 - 22 липня 2015 року

h
tt

p
:/

/w
w

w
.v

id
o

m
o

st
i.

in
fo

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Як функціонуватимуть 
громади після об’єднання

cтор. 2

Понад чотирьом сотням 
лучан відмовлено 
у призначенні житлових 
субсидій

cтор. 5

На Волині шахраї завдали 
підприємству 18 млн грн 
збитків

cтор. 4

На Волині двоє офіцерів 
СБУ здійснювали 
контрабанду авто 
преміум-класу

cтор. 5

Де можна підзаробити у 
Луцьку влітку

Семен СЕМЕНЧЕНКО:

Волинський трон посіла нова княжна

Бурштиношукачі перетворюють 
Волинь на розритий край

13 липня в приміщенні Луць-
кої райдержадміністрації відбули-
ся громадські слухання стосовно 
будівництва дев’ятиповерхового 
житлового будинку в селі Змії-
нець, що під облцентром. Зазна-

чимо, у 2014 році земельну ділянку 
площею 1,4 га на вулиці Шкільній 
було віддано в постійне користу-
вання Волинській прокуратурі.

cтор. 7

У суботу, 11 липня, в місті 
Мукачевому Закарпатської об-
ласті відбулася перестрілка між 
співробітниками міліції та «Пра-
вим сектором», до якої причет-
ний Михайло Ланьо.

cтор. 2
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Полковник у відставці 
пішов добровольцем 
і служить сержантом у 
14-й ОМБр  

В умовах економічної кризи 
в нашій державі не всі українці 
можуть дозволити собі провести 
відпустку на курортах чи в сана-
торіях або навіть кілька днів від-
почити біля озера: все це влітає в 
копійку. Тому шукають сезонно-
го підробітку.

cтор. 5

Стінка на стінку: що 
не поділили «Правий 
сектор» та депутат 
Ланьо

«В Україні — кругова 
порука»

Полковник внутрішньої 
служби Ігор Лейбик, будучи 
давно у відставці, пішов добро-
вольцем до ЗСУ. Як він розпові-
дає, не може сидіти вдома, коли 
на фронті гинуть молоді хлопці. 
Поки Ігор Іванович служить 
у Володимир-Волинській 14-й 
ОМБр. Але у будь-який момент 
готовий вирушити на Схід.

cтор. 9

Жителі Зміїнця вимагають 
зупинити  незаконне  будівництво 
дев’ятиповерхівки 

 Народний депутат України, 
перший заступник голови пар-
ламентського комітету з питань 
національної безпеки й оборо-
ни в ексклюзивному інтерв’ю 
для «Відомостей» розповів про 
свої успіхи та прорахунки за 
час діяльності у Верховній Раді, 
про помилки, скоєні в АТО, та 
запропонував власну формулу 
успіху української сторони у ві-
йні з Росією.

cтор. 4

Державна система працює 
на збагачення одних і зубо-
жіння інших


