
Тіла п’яти правоохоронців роти 
патрульної служби особливого при-
значення «Світязь» повернулися до-
дому скорботним «вантажем 200» 
після трагедії під Іловайськом і зна-

йшли спокій у рідній землі. Вони 
вважали своїм обов’язком захищати 
Україну, тому пішли добровольцями 
захищати східні рубежі, вступивши 
до лав спецпідрозділу «Світязь». У 

суботу, 27 грудня, волиняни попро-
щалися із загиблими бійцями. Пере-
поховали їх на малих батьківщинах: 
Сергія Помінкевича — у с. Забороль 
Луцького району, Олександра Са-

цюка — у с. Куснища Любомльсько-
го району, Максима Ляшука — у 
с. Острожець Млинівського району 
Рівненської області, Віктора Шолуху 
— у смт Локачі, Олександра Сиво-

го — у с. Боратин Луцького району. 
Пройшовши бойові хрещення під 
Ясинуватою та в боях за Іловайськ, 
мужні хлопці не зрадили присязі... 

cтор. 4

В Україні хочуть увести 
додатковий збір на 
машини та продукти 

cтор. 3 cтор. 3cтор. 7-9

Доступ до прикордонного 
руху з Польщею отримають 
мільйон українців

«Коли керівник називає пра-
цівника «мудаком», а міська рада 
мовчить, коли пан директор 
отримує 6,5 тисячі в місяць за-
робітної плати, а підлеглі виму-
шені терпіти по два-три місяці, 
то як тоді працювати? Вимагає-
мо негайного звільнення дирек-
тора Олександра Киричука». 

cтор. 3

Ти маєш знати більше!
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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Нововолинські гірники 
погрожують перекрити 
трасу міжнародного 
сполучення 

cтор. 2

В Росії не буде Майдану, 
буде Донбас 

cтор. 2

Згуладзе розповіла, якою 
бачить реформу міліції 

cтор. 2

У новому Держбюджеті 
курс долара закладений 
на рівні 17 гривень 

cтор. 3

Мобілізованих у січні 
бійців у зону АТО 
відправлять не раніше 
березня 

cтор. 3

За відмову від військової 
служби каратимуть 

cтор. 3

Місцеві ради 
отримуватимуть більше 
надходжень від податків 

cтор. 4

Освітніх чиновників 
позбавлять функцій
контролю 

cтор. 4

В Україні ліквідують 
близько третини всіх 
банків 

cтор. 5

На львівських шахтах — 
поклади вугілля, але його 
ніхто не вивозить 

cтор. 7

Працівники 
«Луцьктепла» 
вимагають 
звільнення 
директора 

Пенсійний вік не 
підвищуватимуть 

Українка на «Міс Всесвіт» стане «нареченою війни» 

Волинь попрощалася зі своїми кращими синами

Лучанин віддав 
власне авто 
бійцям на Схід 

Напередодні Нового 
року Благодійний фонд «Во-
линь-2014» вирішив проаналі-
зувати свою роботу в році, що 
минає. На відкрите засідання 
меценати запросили волонтерів, 
військових, правоохоронців... 

cтор. 7

Удову героя нововолинські чи-
новники страхали судом за кому-
нальні борги, а днями викликали 
у виконком на комісію — «про-
бирати». За кілька днів перед тим 
у центрі міста врочисто відкрили 
меморіальну дошку на честь цьо-
го героя, пише «Нововолинськ ді-
ловий». Міський голова, до якого 
прийшли разом із дружиною за-
гиблого бійця обурені волонтери 
й журналісти, повівся як чинуша. 

cтор. 2

У новорічні свята наш організм 
відчуває стрес від жирних страв і чис-
ленних салатів із майонезом, запитих 
алкогольними напоями. Так уже по-
велося, що найсмачніше частування 
підриває наше здоров’я. Шкідливий 
святковий стіл легко перетворити на 
корисний: потрібно творчо підійти 
до процесу приготування страв! 

cтор. 11

cтор. 14

Удові героя кинули подачку. І пригрозили 
судом за комунальні борги 

Як зустріти Новий рік і залишитися 
здоровим 

Пенсійний вік в Україні не 
збільшать, зате привілейова-
ним чиновникам, прокурорам і 
суддям пенсії скоротять, обіцяє 
уряд. 

cтор. 10

Петро ПИЛИПЮК: 

Тетяна МЯЛКОВСЬКА: 

Напівжартома кажуть: худож-
ника образити може кожен. Але є 
художники, які не ображаються. 
Більше того, вони сповнені такої 
творчої енергії та мають настільки 
широке коло творчого спілкуван-
ня, що з ними швидше погодишся, 
аніж почнеш критикувати. Тетя-
на Мялковська постійно ділиться 
своїм талантом із дітьми–учасни-
ками її творчої студії «П’ятерня». 
Сьогодні поглядами на творчість 
вона поділиться і з нами. Чи мож-
на стати художником випадково? 
Тетяна Мялковська категорично 
відкидає випадковість саме у цьо-
му разі: «…Як написано на долі 
бути художником, то так і станеть-

ся. Випадок — то коли людина в 
якийсь визначений момент усві-
домлює своє призначення...» 

cтор. 6

Напередодні Нового року 
бійці частини 1141 Національ-
ної гвардії України отримали у 
постійне користування автомо-
біль марки Ford. Його військо-
вослужбовцям передав лучанин 
Ігор Власюк, який працює за-
ступником директора Волин-
ського облмуздрамтеатру ім. 
Т. Г. Шевченка. 3 січня машина 
відправиться на Схід. 

cтор. 5

Міський голова Микола 
Романюк пообіцяв задоволь-
нити їхнє прохання 

Художник — це стан душі та спосіб 
творити 

Ми не займаємося 
популізмом, 
а реальними 
справами 

Сацюк Олександр Шолуха Віктор Помінкевич СергійЛяшук МаксимСивий Олександр


