
Учні Луцька передали листи бійцям 
батальйону «Айдар» 

ЄС запровадив нові 
санкції проти Росії

cтор. 2cтор. 7-9

В Україні заборонили 
15 російських 
телеканалів

cтор. 14

Наші правоохоронці ма-
ють змінити на бойових постах 
своїх колег, які вже понад мі-
сяць несуть службу з охорони 
громадського порядку, а також 
забезпечують дотримання пра-
вопорядку та законності на те-
риторії східних областей. 

cтор. 6

Ти маєш знати більше!
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cтор. 7

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Кабінет Міністрів України 
затвердив порядок надання ста-
тусу учасника бойових дій для 
осіб, які брали участь у антите-
рористичній операції. 

Відповідно до постанови 
№ 413 від 20 серпня 2014 року, 
статус учасника бойових дій на-
дається військовослужбовцям і 
працівникам, які захищали те-
риторіальну цілісність України. 

cтор. 3

Виснажені морально, втомле-
ні фізично — так можна назвати 
наших солдатів із 51-ї ОМБР, які 
цими днями повернулися зі Сходу 
в рідні краї, щоб хоч трохи перепо-
чити, набратися сил, відновити бо-
йовий дух. Зупинилися вони біля 
військової частини. Бійці мало 
спілкувались, але розповіли, що 
ніхто з них не покинув зону вій-
ськових дій самостійно.

cтор. 5
У душі кожного українця 

є своє сокровенне місце, від-
ведене спеціально для Майда-
ну-2013/2014. Хтось його підтри-
мував, інші проклинали, а треті 
вичікували з хвилюванням «за 
рогом» й пробували прогнозу-
вати, портрети яких нових пар-
тійних ідолів малювати. Проте 
байдужих до подій у Києві точно 
не було. 

cтор. 11

Казахстан вийде 
з Євразійського 
економічного союзу, якщо 
буде загроза незалежності 
держави 

cтор. 2

Організаторку «волинської 
полунички»  нарешті 
вдалося затримати 

cтор. 4

Митники завдали бюджету 
збитків на понад 2 млн 

cтор. 6

На Луганщині російські 
найманці поскидали тіла 
вбитих бойовиків у шахти 

cтор. 3

Півсотні волинських 
міліціонерів виїхали 
у зону АТО 

На Тернопільщині 
шахрай наживався 
на пожертвах 
для військових 

Цього року селяни на картоплі 
не зароблять 
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Відомий телеведучий Олексій Суханов розповів, чому виїхав із Росії до України

У Берестечку можна 
відчути «Майдан 
на дотик» 

Сезон збору врожаю картоплі у 
розпалі. Цього року вродила вона не-
погано, проте ціна на бульбу, кажуть 
аграрники, низька. Які чинники 
впливають на вартість нашого «дру-
гого хліба», як не прогадати і мати 
прибуток, дізнавалися «Відомості». 

За інформацією заступника 
директора департаменту агропро-
мислового комплексу Волинської 
ОДА Олександра Книша, в області 
картоплею засаджено 69 тис. га, з 
яких 99% полів належить власникам 
особистих селянських господарств. 
Врожай по області  вже  кілька  се-
зонів  становить трохи більше міль-
йона тонн. Скажімо,  минулого  року  
було  зібрано 1,084 млн т картоплі, 
цьогоріч, згідно з прогнозом, буде 
1,114 млн т. 

— Цей рік благодатний на всі 
культури, — розповідає Олександр 
Сергійович. — Традиційно найбіль-
шими споживачами картоплі є пів-
денно-східні області — Запорізька, 
Харківська, Херсонська, Миколаїв-
ська, Одеська. Але цього року бара-
боля добре вродила у центральних 
регіонах — на Вінниччині та Київ-
щині, тому, зважаючи, що пальне 
надто дороге, з Півдня та Сходу до 
нас не поїдуть, а будуть скуповува-
тися на Вінниччині. Так, одним із 
чинників, який впливає на ціну, є те, 
чи вродила картопля в центральних 
областях.

cтор. 4

Вирвавшись із пекла

Уряд визначив категорії, 
які підпадають 
під статус учасника 
бойових дій 

Днями правоохоронці ви-
крили волонтера-шахрая на Тер-
нопільщині. Банка з наклеєними 
логотипами УНА-УНСО та на-
писом «На потреби бійців укра-
їнської армії» стала скарбнич-
кою для збагачення, повідомляє 
сайт «Наш день». 

cтор. 7

Зустріч із воїнами відбулась 
у Палаці учнівської молоді. Са-
мооборонівці-бійці батальйону 
«Айдар» представилися молодим 
лучанам, розповіли про військові 

реалії, що нині кояться на Сході. 
Поділилися своїм досвідом і по-
бажали, аби діти ніколи не знали 
війни.

cтор. 13


