
Біля Горлівки йдуть запеклі 
бої. Це місто  проросійські ак-
тивісти захопили одним із пер-
ших.  Саме у Горлівці заправляв 
терорист на прізвисько «Бєс». Як 
жилося горлівчанам на території 
ДНР, чому так сталося, «Відомос-

тям» вдалося дізнатися від журна-
ліста місцевої газети «Кочегарка» 
Дмитра Нікуліна, який приїздив 
до Луцька у  рамках проекту «Схід-
Захід: редакції за обміном», який 
реалізує «Інтерньюз-Україна». 

cтор. 7

Журналіст зі Сходу: 

Валютні кредити українці 
повертатимуть за курсом 
8 гривень за долар

cтор. 2cтор. 7-9

На Волині планують 
збільшувати видобуток 
вугілля

cтор. 14

Село Зимне перше у Володи-
мир-Волинському районі, і друге 
в області, вулиці якого освітлю-
ватимуть солери, що працюють 
від сонячної енергії.

cтор. 6

Ти маєш знати більше!
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cтор. 6

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

У зв’язку з економією енер-
гоносіїв йде мова про те, що діти 
навчатимуться у школах не п’ять 
днів, як було раніше, а шість. 
Крім того, зимові канікули роз-
тягнуть на два місяці. Про те, 
чого очікувати волинським шко-
лярам, «Відомості» дізнавалися в 
начальника управління освіти на 
науки Волинської ОДА Валенти-
ни Загреви.

cтор. 4

Сьогодні Луцький гарнізонний 
військовий госпіталь — військова 

частина А-4554 — переповнений. 
Кожного дня тут надають медичну 
допомогу більше ста військовос-
лужбовцям, які отримали пора-
нення на Сході. З якими пробле-
мами стикаються у своїй роботі 
лікарі, чи вистачає усім медика-
ментів, якої допомоги потребує за-
клад, дізнавалися «Відомості». Як 
розповів головний лікар госпіталю 
полковник Олександр Хоменко, 
жодних проблем із медичним за-
безпеченням не існує.

cтор. 3

Втихомирювала п’яного 
молодика, котрий зчинив стрі-
лянину в будинку на вулиці 
Зимнівській, 64, що у Володи-
мирі-Волинському, мало не вся 
волинська міліція.

cтор. 5

Провал в усіх напрямках
cтор. 2

Товарообіг України з МС 
впав на 30%

cтор. 2

Споживачі ПАТ «Волиньгаз» 
можуть звернутись 
по компенсацію за 
використаний газ

cтор. 3

Порошенко не торгуватиме 
незалежністю та 
територіальною цілісністю 
України

cтор. 3

Володимир Гунчик 
прозвітував про роботу 
перед журналістами

cтор. 6

Осінню депресію можна 
подолати

cтор. 12

А у Зимному вулиці 
освітлюватимуть 
сонцем

Вибори стартували. Чого чекати українцям
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Володимир Зеленський віддав мільйон гривень на потреби АТО

Сергій ЧУРІКОВ: 

Контрактник зчинив 
стрілянину із автомата 
Калашникова

24 серпня  минуло 30 днів з часу 
розпаду коаліції парламентської 
більшості.  Президент отримав пра-
во розпустити парламент. Чим і ско-
ристався. За словами глави держави, 
суспільство вимагає перезаванта-
ження влади, тому бажання наро-
ду ігнорувати не збирається.  Та чи  
очистять позачергові вибори голо-
вний законодавчий орган  країни від 
корупціонерів, продажних політиків 
та  пустоголових кнопкодавів? 

ВИБОРИ БЕЗ ВИБОРУ

 Швидше за все, нічого суттєвого 
не відбудеться. Ні про які відкриті 
списки за пропорційною системою 
сьогодні говорити вже не доводить-
ся. 12 та 14 серпня Верховна Рада 
відхилила саме включення до поряд-
ку денного законопроектів про вдо-
сконалення виборчого законодав-
ства. Тобто, як голосували за кота 
в мішку, так і будемо голосувати. 
Звідси, не виключається, що україн-
ці знову побачать у парламенті ті ж 
самі одіозні фігури, які 23 роки гно-
били та нищили Україну. Залишаєть-
ся і мажоритарна система. 

cтор. 2

Ми продовжуємо розпові-
дати про тилових воїнів — во-
лонтерів, без підтримки яких 
важко уявити як би було нашим 
військовим на Сході. Один із 
таких Сергій Чуріков. Серед во-
линських волонтерів про нього 
кажуть, як про людину, що може 
дістати за кордоном будь-яку 
амуніцію. А все починалось з по-
шуку форми для Самооборони 
та простеньких бронежилетів.

cтор. 4

Луцькому військовому госпіталю 
необхідний апарат МРТ

Скільки днів вчитися: 
п’ять чи шість — кожна 
школа вирішуватиме 
окремо Обіцянки влади змінити виборчу систему залишились лише обіцянками

Людей, які підтримали сепаратизм, треба 
позбавити громадянських прав

За останні місяці 
став експертом в 
галузі військового 
спорядження


