
Спокуслива золотава засмага 
— мрія чи не кожної жінки, осо-
бливо влітку, коли вдень можна 
вдосталь поніжитися на пляжі 
під сонечком, а вже ввечері по-
хизуватись оксамитовим загаром 
у легкій літній сукенці. У гонитві 
за жаданим бронзовим відтінком 
шкіри прекрасну стать не зупи-
няє навіть те, що перебування 
під відкритими сонячними про-
менями, як давно довели вчені, 
надзвичайно шкідливе. Втім, мі-
німізувати нищівну дію ультра-
фіолету можна, дотримуючись 
кількох простих правил для до-
сягнення ідеальної засмаги. 

cтор. 12

Рада захистила 
мобілізованих

cтор. 5cтор. 7-9

До України надійшов 
перший транш 
фіндопомоги від ЄС 

cтор. 14

Ти маєш знати більше!
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cтор. 4

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Якщо страшенно хочеться 
вирватися за межі рідного міста, 
проте часу на кількаденну подо-
рож бракує, можна планувати такі 
собі тури вихідного дня. Повірте, є 
чимало захопливих місць, до яких 
із Луцька рукою подати. Ми вирі-
шили поїхати у файне місто Тер-
нопіль. 

cтор. 7

Майже одночасно Путін за-
явив про відведення російських 
військ від кордонів України у 
зв’язку з закінченням навчань, 
а головний мільйонер Донбасу 
Ахметов проголосив боротьбу 
з сепаратистами. Обидва вичі-
кували, тягнули час. В обох на 
руках пролита кров людей. Що 
ж сталося, чому не пішло за за-
даним сценарієм, розмірковує 
Геннадій Люк.

cтор. 2

Російські війська готують 
до відведення на місця 
постійної дислокації

cтор. 2

У Києві затримали банду, 
яка озброювала терористів 
на сході України

cтор. 2

Військовий комісар 
Волині закликав родичів 
військовослужбовців бути 
толерантними

cтор. 4

Охороняти кордони 
прикордонникам 
допоможуть військові

cтор. 3

Саме такі результати показало 
соціальне дослідження «Контроль 
— якісні знання», проведене «Тер-
не Рома». Не новина, що дорослих 
ромів мало цікавить освіта їхніх 
дітей, утім, і освітяни не надто за-
цікавлені навчити маленьких ци-
ган елементарної грамотності. 

cтор. 6

Файне місто Тернопіль 

Кількість охочих виїхати 
за кордон постійно зростає

Олег СКРИПКА: Не майте зла у серці, тому що проти нас усе це обернеться

Гра Путіна-Ахметова 

На Волині депутати 
створюють воєнізовані 
формування 

Друге пленарне засідання 
25-ї чергової сесії Волиньради 
почалося зі скандалу: «Правий 
сектор», Самооборона Майда-
ну та ветерани ВДВ не пустили 
на засідання депутата обласної 
ради, екс-голову ОДА Бориса 
Клімчука. 

cтор. 4

Багато ромських дітей навіть не знає, 
в якій країні живе 

Золоті правила засмаги

Прихильники спортивного 
орієнтування на Волині цього-
річ святкують визначний ювілей 
— 50 років тому поблизу села Га-
разджа відбулися перші змаган-
ня з цього виду спорту в області. 
Бувалі орієнтувальники з усміш-
кою на обличчі пригадують пер-
ші примітивні карти, за якими 
доводилося бігати, розповідають 
про цікаві дистанції в різних ку-
точках України і світу... 

cтор. 13

Щороку тисячі волинян мандру-
ють до сусідньої Польщі задля пра-
цевлаштування, шопінгу, навчання 
тощо. В умовах сьогодення, зважа-

ючи на те, що їхати до Росії стало 
небезпечно, напрям у Євросоюз 
набуває ще більшої популярності. 
Про те, чи готова країна-сусідка до 

напливу наших громадян і за якими 
напрямками продовжиться співп-
раця між Волинню та Польщею за 
нинішніх складних суспільно-по-

літичних умов, ведемо мову з Гене-
ральним консулом Республіки Поль-
ща у Луцьку пані Беатою Бживчи. 

cтор. 5

Спортивному 
орієнтуванню на Волині 
— 50! 


