Vodafone запустив власну
3G-мережу в Луцьку
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Програма телебачення
на 15 каналів
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У 2016 році мінімальна
зарплата в Україні
зростатиме тричі
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Ти маєш знати більше!
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Петро СИНИЦЯ: Навряд чи
забуду ночі, проведені в окопах
22-річний «атомник» живим і здоровим повернувся додому. Тепер у нього,
окрім рідні, є ще одна сім’я — більше двох десятків бойових побратимів

Грошове забезпечення поліцейських складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням,щомісячних
додаткових видів грошового
забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових
додаткових видів грошового забезпечення.

Віктор Сулима та Людмила
Найденко, котрі недавно переїхали з Дніпропетровська у прикордонне село — Тростянку, що
у Володмир-Волинському районі, чи не єдині в Україні опанували новий вид мистецтва — їхні
вироби з бетону прикрашають
обійстя та садиби не тільки українців, а й мають добрий попит у
Росії, Казахстані, Криму, в Італії,
Німеччині, Польщі, Франції.
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У Луцьку люди
намагалися
захистити парк
від вирубування
дерев

Кілька десятків небайдужих
лучан зібралося на території
парку, котрий знаходиться в 40му районі міста, щоб зупинити
підготовку до забудови, бо вважають її незаконною.
За словами очевидців, роботи з «очищення» зони від зелених насаджень розпочалися в
понеділок, 30 листопада, о 09.50,
коли люди пішли на роботу. Жителі району вважають, що вирубування дерев є незаконним.
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Шахраї «витягли» з
довірливих тернополян
більше трьох мільйонів
гривень
Потерпілим вдалось повернути лише шосту частину — це
близько трьохсот тисяч гривень.
Про це йшлося на брифінгу в
Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській
області. Причина зустрічі —
збільшення випадків шахрайств
на теренах краю.
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Переселенці
зі Сходу
роблять «живі»
скульптури, якими
прикрашають
присадибні
ділянки та
будинки
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Мій співрозмовник виявився доволі скромним і небагатослівним.
Нині він працює в Маневицькій
філії ПАТ «Волиньобленерго» електромонтером. У свій час, після закінчення Куклівської школи, пішов
навчатися в Сарненський професійний аграрний ліцей на електрика.
Отримавши таку затребувану робітничу професію, має й сьогодні на
«кусень» хліба. Згодилась вона і під

Військовиків у Луцьку
підозрюють у підробці
документів на контрактну
службу
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Канадські благодійники
беруться провести
капітальний ремонт у
Луцькому військовому
госпіталі

час перебування в АТО.
Не встигнувши забути строкову
службу в Повітряних військах України в 2013 році, хлопець знову змушений був одягнути військову форму.
— 10 квітня 2014 року подзвонили до моєї матері з військкомату
і сказали, щоб я з’явився наступного дня о сьомій годині ранку, —
пригадує Петро Синиця. — Коли
ж прибув, спитали, чи є скарги на

здоров’я? Відповів — немає. Підписав якісь папери. Тоді сказали чекати автобуса, який їхатиме у Володимир-Волинський.
11 квітня чоловіки прибули в
частину Володимир-Волинської 51ої ОМБ, а вже через два дні в новій
військовій формі солдати вирушили
на Рівненський полігон.
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Лучани провели в останню путь
військовослужбовця Віктора Мельничука
Пройшло менше тижня, як
лучани на Театральному майдані
проводжали в останню путь військовослужбовця Валерія Марцинюка, як-от у понеділок знову
на центральній площі міста вони
віддали шану земляку Вікторові Мельничуку. На жаль, під час
проведення
антитерористичної
операції на Сході вже більше двох
десятків лучан поклали свої голо-

Від спраги
росу касками
збирали, їли сиру
кукурудзу...
Уже рік минув, як загинув в
районі Донецького аеропорту
Микола Ларін із Устилуга.
— Для мене Коля, як рідний
син, з ним разом хазяйнували,
бо маємо вдосталь землі, є біля
чого працювати. Він був роботящий, тямущий, справжній господар. Планував йому передати
своє чимале господарство. Та не
судилося... — Володимир Долгунський, згадуючи добрим словом свого зятя, ледве стримував
сльози.
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ви, захищаючи свою Батьківщину
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від ворогів.

Як навчитися не
переїдати
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Україна на порозі торгового
конфлікту з Білоруссю
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Волиняни першого
числа кожного місяця
зобов’язані подавати
показники своїх газових
лічильників газовим
службам області
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Луцькі студенти вимагають від
правоохоронців та влади справедливості
Марш Гідності організували
студенти луцьких вузів 1 грудня.
Приурочили акцію до річниці розгону мирних студентів в ніч із 29
на 30 листопада 2013 року в Києві.
Саме два роки тому в Києві правоохоронці жорстоко розігнали
мирних студентів, які вийшли відстоювати європейське майбутнє
України.
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Найбільш безглуздо — спробувати назавжди відмовитися
від улюблених булочок і через
силу «давитися» селерою та
морквою замість цукерок. Це
неминучий спосіб спровокувати
стрес і ще більше погладшати.
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