
Підвищення тарифів на 
електроенергію визнано 
незаконним
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На Волині проводять 
очищення меліоративних 
каналів
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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Блокада Криму може тривати 
півроку

cтор. 2

Комбата 28-ї окремої 
механізованої бригади 
затримали за мільйонний 
хабар

cтор. 3

Волоський горіх — 
чудодійний засіб від багатьох 
хвороб

cтор. 14

У жителя Голоб правоохоронці 
вилучили боєприпаси 

cтор. 13

Андрій Кандиба: Не 
вишиванкою, а діями 
потрібно проявляти 
патріотизм

«Дівчина-весна» відзначила двадцять років своєї творчості

У свої неповні 22 Сергію Федотову 
з Луцька довелося пережити 
АТО, Іловайський котел, полон, 
звільнення та цілий рік лікування

У грибовицького 
священика хочуть 
відібрати церкву та хату

У ДНЗ № 17 відбулася еко-
логічна акція «Посади лікарську 
рослину — подбай про майбут-
нє дитини». Працівники садоч-
ка та батьки провели комплекс 
підготовчих робіт до посадки та 
спільно висадили близько ста лі-
карських рослин.

В акції «Посади лікарську 
рослину — подбай про майбутнє 
дитини» взяв участь міський го-
лова Микола Романюк. 

Варто зазначити, що в ДНЗ 
20 років працює екологічна сту-
дія. У цьому зоокуточку знахо-
дяться 22 види тварин. 
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Микола Ліщук ростить 
італійські та чеські 
горіхи

Правоохоронці 
затримали чоловіка 
зі 130 кілограмами 
бурштину, рушницею та 
пістолетом 

25–26 вересня в Луцьку від-
будеться Командний чемпіонат 
України з легкої атлетики серед 
хлопців та дівчат 1998 року на-
родження та молодших. Про це 
на прес-конференції повідомили 
організатори заходу президент 
Федерації легкої атлетики Во-
линської області Володимир Ру-
дюк, керівник змагань Володи-
мир Яловик та  Голова правління 
Фонду Ігоря Палиці «Новий 
Луцьк» Олександр Товстенюк.
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У Луцьку пройшла екологічна акція «Посади 
лікарську рослину — подбай про майбутнє дитини»

Понад десять років володи-
мир-волинець Микола Ліщук 
вирощує фундук та грецькі го-
ріхи. І жартома каже, що й пріз-
вище в нього «горіхове», тому й 
тягне займатися таким садівни-
цтвом.

На своїй дачі господар має 
декілька сортів фундука, а на 
міській присадибній ділянці роз-
водить ремонтантну малину. Але 
найбільше Микола Ліщук хва-
лить італійські та чеські горіхи.
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Наприкінці минулого тиж-
ня в Луцьку відбувся п’ятий із 
шести запланованих семінар в 
рамках міжнародного проекту 
«Розвиток комунальних послуг 
як складова розвитку міст поль-
сько-українського прикордон-
ня» на тему: «Економіка опален-
ня. Напрямок розвитку систем 
продукції та постачання тепла, 
в тому числі й екотепло. Ринок 
очищення від викидів вуглекис-
лого газу. Візуалізація теплових 
систем». 

cтор. 8

Повістку хлопцеві принесли 10 
квітня минулого року на роботу, а 
наступного дня о 7 ранку він був 
уже у військкоматі, а о дев’ятій всіх, 
хто прийшов разом з ним, привез-
ли до м. Володимира-Волинського. 

— Все якось так швидко відбу-

лося: не було ні медогляду, взагалі 
нічого. Тільки за списком назвали 
тих, хто їде, і все — поїхали. Спо-
чатку були у Володимирі, опісля 
відправили в Рівне, а вже потому по-
їхали в Дніпропетровську область, 
де ми вже й стояли. Спочатку нічого 
в нас не виходило, багато хто отри-

мав зброю вперше, тому відправили 
бригаду «наших» на перепідготов-
ку до Миколаєва. Тоді навіть мені 
вдалося приїхати на 3 дні додому. А 
після Миколаєва все й почалося, — 
пригадує юнак  перші події 51-ої  ме-
ханізованої бригади до АТО. 
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У селищі Рокитне, що на Рів-
ненщині, 22 вересня мобільна 
оперативна група у складі пра-
цівників роти міліції громад-
ської безпеки особливого при-
значення, ДАІ, СБУ, фіскальної 
служби затримала автомобіль 
«Джип Ліберті», в якому знахо-
дилися два мішки та десять полі-
етиленових пакетів, наповнених 
камінням бурого кольору, зовні 
схожого на бурштин-сирець. 
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Вперше за 30 років 
оновлений «Авангард» 
у Луцьку прийме 
чемпіонат України з 
легкої атлетики

У селі Грибовиця розгорів-
ся скандал між священиком та 
прихожанами. Люди вимагають, 
щоб «батюшка» перейшов до 
УПЦ КП. 
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Комунальники 
Луцька та Холма 
обговорили питання 
теплопостачання

Зараз Сергій Федотов готується до чергової, двадцятої 
операції за кордоном, на яку потрібно $40 000

Свого часу він з відзнакою 
закінчив два факультети, має 
три червоні дипломи, був сту-
дентським деканом, із концерта-
ми об’їздив багато міст України 
та Європи... І зараз у 30-річно-
го володимир-волинця Андрія 
Кандиби цікаві ідеї.
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