Генпрокуратура перевірить
законність виділення
житла прокурорським
cтор. 8
працівникам

Телегід

Програма телебачення
на 15 каналів

cтор. 9-11

Студентам, які три роки
після вузу працюватимуть
у селі, надаватимуть житло
cтор. 8

Ти маєш знати більше!

Передплатний індекс 21769

1 травня в півтора
рази подорожчає
газ, а вода та
опалення — на
80%

Рекомендована ціна - 5 гривень

№ 16 (808) 28 квітня - 4 травня 2016 року

Резонансна справа із затримання
міліціонера Волошина сьогодні
набирає цікавих оборотів

Уже кілька тижнів ситуація
на митниці залишалася напруженою. «Відомості» вже писали
про це в попередніх номерах. А
все через призначення керівника
Чернігівської митниці Шавлака
виконувачем обов’язків Волинської митниці. Своє незадоволення цим призначенням спершу висловили самі працівники
митниці. Про що свідчать профспілкові збори та їхнє звернення
до головного митника країни з
вимогою звільнити Олександра
Шавлака.

З 1 травня газ для населення
здорожчає. Йдеться про пільгову ціну, яка зросте з 3,6 тисяч
гривень до 5,5 тисяч гривень за
тисячу кубічних метрів газу. Так
само зросте ціна газу для підприємств
теплокомуненерго,
згідно з планом, що призведе до
підвищення цін на опалення та
гарячу воду майже на 80%. Підвищення тарифів триватимуть
до 2017 року, поки ціна не зрівняється з ринковою.

cтор. 5

cтор. 4

ВолодимиріВолинському
фотовиставка,
присвячена
древньому
костелу

На Волині
розтрощили
кабінет головного
митника

8 квітня Луцький міськрайонний
суд розглянув справу про адміністративне правопорушення стосовно
заступника начальника Управління
захисту економіки УМВС України у
Рівненській області Олександра Волошина, жителя Луцька, якого вве-

чері 20 лютого було затримано екіпажем луцьких поліцейських на вул.
Словацького, 6 біля бару «Базилік». З
пояснень поліцейських — за нецензурне висловлювання на адресу людей у погонах. Суд під головуванням
судді А. Є. Сівчука, як видно із мате-

Майже половина
українців не можуть
прожити на свою
зарплату

КДБ попереджав про низьку якість
будівництва ЧАЕС

cтор. 2

Щоб вивести на «чисту
воду» замовника
вбивства, поліцейські
інсценували смерть
підприємця

ріалів постанови, не знайшов складу
адмінпорушення з боку Волошина і
справу закрив. У той же час «виявив»
факт підробки підпису з боку поліцейської М. А. Олексюк і копію постанови направив у прокуратуру для
cтор. 3
відповідного реагування.

До тридцятих роковин Чорнобильської трагедії Архів СБУ
спільно з Центром досліджень визвольного руху виклали в мережу
колекцію документів про помилки
будівництва та проблеми на Чорнобильській АЕС. Про це йдеться на
сайті Центру.

У Польщі знайшли
ймовірне місце
знаходження
Бурштинової
кімнати
У Польщі в комплексі бункерів у містечку Мамерки, недалеко від міста Венгожева (Вармінсько-Мазурське воєводство),
виявили загадкове приміщення.
За словами співробітників місцевого музею, всередині
може знаходиться знаменита
Бурштинова кімната, вивезена
під час Другої світової війни німецькими загарбниками з території Росії.
cтор. 7
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cтор. 4

У древньому костелі Іоакима
та Анни у Володимирі-Волинському, де за легендою зберігалися клейноди Речі Посполитої,
відкрилася фотовиставка, присвячена храму.
Організаторами
фотовиставки «Костел Іоакима та Анни.
На перехресті століть (1916–
2016 роки)» став Державний історико-культурний заповідник
«Стародавній Володимир».
cтор. 13

Щоб легко
перейти на сайт
vidomosti-ua.com,
скануй QR-код
мобільним
телефоном

Міносвіти доручило
навчальним закладам
скоротити 10%
персоналу
cтор. 5

Стало відомо, скільки
доведеться платити за
«комуналку» восени

Міністр юстиції Павло Петренко в Луцькому
клінічному пологовому будинку вручив
свідоцтва про народження
У рамках перебування в Луцьку
Міністр юстиції Павло Петренко
відвідав Луцький клінічний пологовий будинок. Міністр разом з
міським головою вручили батькам
чотирнадцяти
новонароджених

українців свідоцтва про народження. З недавнього часу таку послугу
батьки можуть отримувати при виписці з пологового будинку.
cтор. 13

cтор. 5

Читай наші новини в Інтернеті на сайті vidomosti-ua.com
та передплачуй газету в будь-якому відділені пошти
за передплатним індексом 21769. Ти маєш знати більше!

