
Тривалий час територією Старо-
вижівського району роз’їжджав авто-
мобіль «Форд» із заліпленими номера-
ми й атрибутикою «Правого сектору». 
Особливих запитань у пересічних 
жителів він не викликав би, якби не 
дві білі смуги з обох боків авто, адже 
навіть школяр сьогодні знає, що вони 

вказують на приналежність тран-
спортного засобу військовослужбов-
цям, які беруть участь в антитерорис-
тичній операції. І, можливо, все так би 
й продовжувалось, якби не приїзд в 
Стару Вижівку у відрядження добро-
вольця з АТО Сергія Дмитрука. Міс-
цеві підприємці-земляки на прохання 

керівництва 44-ї окремої артбригади, 
де служить Сергій, теж придбали авто-
мобіль «Форд» для оперативної розвід-
ки й евакуації поранених на передових 
позиціях у районі Дебальцевого. Вій-
ськовослужбовець мав доставити його 
на місце дислокації бригади. 

cтор. 3

Росія ховає останки своїх 
солдатів під Ростовом 
як «хірургічні відходи» 

cтор. 7 cтор. 2cтор. 11-13

Візовий режим Україні 
можуть спростити 
у 2016-му 

У серпні минулого року голо-
вний державний інспектор Во-
линьрибоохорони у Старовижів-
ському районі Сергій Дмитрук в 
якості волонтера супроводжував 
десять тонн гуманітарного ван-
тажу, призначеного бійцям 51-ї 
окремої механізованої бригади, в 
зону АТО. Коли прибули на міс-
це, де на них мав чекати супровід, 
отримали повідомлення, що з пев-
них причин його не буде. 

cтор. 4

Ти маєш знати більше!
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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Лукашенко подбав, щоб 
Путін не ввійшов в Україну 
через Білорусь 

cтор. 2

Українська льотчиця Надія 
Савченко у дуже важкому 
стані 

cтор. 2

Застрелився колишній 
перший заступник 
гендиректора 
«Укрзалізниці» 

cтор. 3

Вже за нової влади виявили 
розтрату державних коштів 
на 100 млн дол. 

cтор. 3

Волонтера, який став 
добровольцем, від 
терористів урятували... 
донецькі номери 

Очищення організму 
для літніх людей 

Ірма ВІТОВСЬКА: Зараз зніматися в російських проектах вважаю аморальним

Волинь переходить 
на посилений режим 
патрулювання та охорони 

Поки одні воюють, інші 
прикриваються АТО 

Науковці пропонують 
замістити російський газ 
енергетичною травою 

Адже електроенергію у держа-
ви вони не купують. Господар Му-
рад Цінделіані встановив сонячні 
батареї та вітрогенератор і тепер 
повністю забезпечує електрикою 
своє помешкання. Зустрілися з 
Мурадом та Аллою Цінделіані у 
гаражі, де, власне, і розміщуєть-
ся майстерня чоловіка, в якій він 
працює над утіленням енергоо-
щадних технологій. 

cтор. 5

Настоятель церкви Свято-
Успенського храму села Оконськ 
Волинської єпархії УПЦ протоієрей 
Олександр Лановий духовно й мате-
ріально підтримав правоохоронців у 
зоні проведення антитерористичної 
операції. 

cтор. 13

21 січня 1924 р. пішов із життя 
Володимир Ульянов (Ленін), ідей-
ний натхненник Жовтневої револю-
ції 1917 року та перший лідер Радян-
ської держави. За роки, що минули 
після смерті вождя, був створений 

справжній культ Леніна. Його тіло 
досі лежить у центрі російської сто-
лиці як символ епохи. Ми зібрали 
витяги з багатотомних творів Леніна 
та розсекречені телеграми Ілліча. 

cтор. 7

Минулої п’ятниці під голову-
ванням Прем’єр-міністра Арсенія 
Яценюка відбулася селекторна на-
рада з керівниками силових струк-
тур усіх регіонів України. Головне 
питання, яке порушувало керів-
ництво, — загроза терористичних 
актів на території нашої держави. 

cтор. 2

cтор. 10

Священик-волонтер із Волині відвідав 
бійців у зоні АТО 

За маскою вождя пролетаріату ховався 
вбивця та садист 

З віком в організмі відбува-
ються істотні зміни. Саме тому 
людям у літах слід із обережністю 
ставитися до таких речей, як вибір 
ліків, боротьба із зайвою вагою, 
перегляд харчування, чистка ор-
ганізму і т. д. Сьогодні я пропоную 
вашій увазі три способи очищення 
організму, рекомендованих літнім 
людям. Вони безпечні, щадні, про-
сті й доступні. 

cтор. 14

У відділ протидії корупції 
«Самооборони Волині» звернув-
ся співвласник брокерської фірми 
ТОВ «Джи Бі Сі» Максим Чер-
нишев. Підприємець каже, що 
Волинська митниця не хоче за-
митнювати товар, мито на який 
коштує нуль копійок. 

cтор. 11

Українські науковці заклика-
ють підприємців вирощувати ба-
гаторічну енергетичну траву міс-
кантус-гігантеус як альтернативне 
паливо. За словами спеціалістів 
Інституту біоенергетичних куль-
тур і цукрових буряків НААН, ви-
сока врожайність і тепловіддача, 
швидкий ріст та невибагливість 
до умов вирощування дозволяють 
цій культурі конкурувати з такими 
традиційними видами палива, як 
вугілля та деревина. 

cтор. 8

У селі під Луцьком 
проживає 
«енергонезалежна» 
родина 

У Старій Вижівці представники «Правого сектору», прикриваючись військовою 
екіпіровкою, на автомобілі, який мав перебувати в зоні АТО, «наводили порядки» у районі 

Волинська митниця 
не дає підприємцю 
експортувати товар? 

Цитати Леніна, від яких холоне кров 


