
Ляшко заявив про 
початок процедури 
імпічменту Президента
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Рада дозволила жінкам 
іти на пенсію в 55 років за 
наявності стажу 30 років

Ти маєш знати більше!
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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

У Луцьку відключають 
гарячу воду
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Гонтарєва допомагала 
виводити кошти «Сім’ї» 
Януковича за кордон
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Власникам Карти поляка 
буде простіше отримати 
польське громадянство
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СБУ викрила 
житомирських 
псевдоволонтерів
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Бійця, якого вважали 
дезертиром, насправді 
вбив побратим
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Мати  вбила своїх 
синів і намагалася 
вкоротити віку 
собі

Андрій Козюра: 
Урядовий 
«безпрєдєл» 
коштує українцям 
величезних 
грошей 

«Картопляна 
столиця» з 
«польською» 
сільгоспфермою 
хоче об’єднатися 
з Оваднівською 
громадою

Волинські митники 
протестують 
проти «заїжджих 
гастролерів» у 
погонах

Мешканці будинку на вулиці 
Гетьмана Мазепи в Луцьку відзначи-
ли Міжнародний день дитячої книги 
благодійною акцією, майстер-класа-
ми та конкурсами. Святкове дійство 
для малечі відбулося 2 квітня.

Окрім розваг, маленькі учасники 
мали змогу долучитися до благодій-
ності. У дворі організували збір кни-
жок, які передадуть до Волинського 
обласного дитячого територіально-

го медичного об’єднання. Книжки 
приносили і дорослі, і діти. 
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Селіски — село в одну вулицю

Як боротись 
із весняним 
авітамінозом

Майстри графіті подарували дітям казку

Село Селіски Володимир-Во-
линського району, в якому сьогодні 
проживає всього 57 людей, — опти-
містичний куточок Волині. Воно 
простяглося вздовж однієї вули-
ці, яка має назву Садова. І попри 
малу кількість мешканців, сказати, 
що село вимирає, — не можна. Ті 
люди, які в ньому живуть, вправ-
но господарюють і є надзвичайно 
згуртованими та дружніми. У це 
село потрапила разом із депутатом 
Володимир-Волинської районної 
ради Павлом Карпюком. Дорога до 

села — це окрема історія, бо назвати 
дорогою вузькі смуги з частками ас-
фальту язик не повертається. 
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3 квітня міжнародна спільнота 
журналістів-розслідувачів опублі-
кувала результат кількамісячної ро-
боти, який сколихнув громадськість 
одразу кількох держав. У тому числі 
й України. Журналісти впливово-
го німецького видання Süddeutsche 
Zeitung отримали документи, які 
стали найбільшим «зливом» інфор-

мації про власників офшорних ком-
паній у різних юрисдикціях, який 
коли-небудь ставався. Український 
Президент-реформатор опинився 
серед двох десятків українців, ін-
формацією про таємні фірми яких 
володіла панамська фірма Mossack 
Fonseca, з офісу якої і стався витік. 
Німецькі журналісти зрозуміли, що 

з таким обсягом матеріалу самотуж-
ки не справляться і підключили до 
роботи Міжнародний консорціум 
журналістських розслідувань (ICIJ), 
Центр з дослідження корупції та ор-
ганізованої злочинності (OCCRP), 
а також українських журналістів та 
експертів.

cтор. 2

Із настанням весни організм 
зазнає значної перебудови, не-
рвова система стає більш збуд-
ливою, підвищується рівень 
гормонів і знижується імунітет. 
Приблизно в 75 відсотків насе-
лення можна спостерігати брак 
вітамінів.
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Колектив Волинської митни-
ці, починаючи з 30.03.2016, за-
проваджує «тихе оформлення» 
на всіх митних постах в зоні ді-
яльності митниці.

Весь колектив, про що «Відо-
мості» вже інформували чита-
чів,  категорично виступив про-
ти призначення чернігівського 
митника Олександра Шавлака 
керівником Волинської митниці.

То які ж дії спровокували 
таку реакцію колективу? 
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Офшорний податковий маневр 
Президента України

На Прикарпатті в селищі 
Верховина мати вбила двох сво-
їх синів. Правоохоронці при-
пускають, що жінка намагалася 
вкоротити віку й собі, оскільки 
порізала вени на руках та ногах. 

У суботу ввечері 30-річна 
Ганна Проданюк зачинилася в 
своїй хаті з обома синами. Усю 
неділю надвір ані вона, ані діти 
не виходили. 
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Цими  днями депутати Луць-
кої міської ради підготували 
Звернення до  Верховної Ради та 
голови антикорупційного бюро 
розслідувань Андрія Ситника 
з проханням перевірити наяв-
ність корупційної складової у 
фінансовій газовій афері та вста-
новити для населення прийнятні 
ціни на газ, а дії уряду вважати 
такими, які суперечать держав-
ній політиці. Що конкретно тур-
бує луцьких депутатів, нам роз-
повів Андрій Козюра. 
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Наше знайомство з Гайків-
ською сільською радою відбу-
лося неспроста, адже громада 
Турійського району виявила 
бажання об’єднатися з Оваднів-
ською Володимир-Волинського, 
бо бачить у цьому добру пер-
спективу для розвитку. 
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