
Матір Володимира Якоб-
чука, який загинув кілька тиж-
нів тому на Сході, готується до 
трансплантації нирки іншому 
сину, пише «Нововолинськ діло-
вий». 27-річний уродженець села 
Литовеж служив у 80-й окремій 
повітряно-десантній бригаді та 
загинув у боях проти терорис-
тів на Східній Україні. Тільки-но 
був похорон, а біда знову стукає 
у двері родини Якобчуків... 

cтор. 6

Мати загиблого солдата 
віддає нирку, щоб 
врятувати іншу дитину 

Диво незбагненне, коли не-
повносправний стає на ноги, 
коли незрячий дивиться на світ, 
німий починає говорити, а глу-
хий чує перші звуки. Олександр 
Коханський із Острівка пережив 
власне диво, щастя, що не під-
владне логічним тлумаченням...

cтор. 13

Податкова реформа: за 
що платитимуть українці?

cтор. 3cтор. 7-9

Власникам електричних 
котлів нададуть пільги

cтор. 14

Газета «Дзеркало тижня» 
різко розкритикувала олігарха 
Юрія Косюка, нещодавно при-
значеного в Адміністрацію Пре-
зидента Петра Порошенка кура-
тором силового блоку. Обурення 
видання викликало те, що роз-
міщений у Сімферополі магазин 
агрофірми «Дружба народів», 
яку контролює Косюк, розгор-
нув плакат «Кримчани з Росією».  

cтор. 3

Ти маєш знати більше!
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cтор. 5

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Триває розчищення Терем-
нівських ставків. Уже завершено 
роботи з очищення ложа водойм 
від накопиченого мулу, погли-
блене дно, розширено площу 
водного дзеркала. 

cтор. 7

Якщо задум вдасться втілити, 
лучанам тариф на тепло не підви-
щуватимуть. 

Минулого тижня в Луцьку з 
участю представників Європей-
ського банку реконструкції та 
розвитку (ЄБРР) та інженерно-
консалтингової компанії Ramboll 
відбулася презентація проекту ре-
конструкції системи централізова-
ного теплопостачання. Щоб про-
ект утілити, ДКП «Луцьктепло» 
та Луцька міська рада вже близько 
двох із половиною років ведуть пе-
ремовини з ЄБРР щодо отримання 
кредитних і грантових коштів. 
Ідеться про 14 мільйонів євро. 

cтор. 4

Протягом останніх днів те-
рористи спробували взяти ре-
ванш після успішних дій сил 
АТО. Триває активне перекидан-
ня найманців і важких озброєнь 
через держкордон із російської 
території. Йде повноцінне ро-
сійське військове вторгнення на 
Донбас. 

cтор. 2

На Сході загинув 20-річний 
житель Володимир-
Волинського району 

cтор. 3

Генпрокуратура виявила 
на військових заводах 
порушення на десятки 
мільйонів 

cтор. 3

Більшість італійських 
продуктів на українському 
ринку — підробка 

cтор. 4

Шахту № 9 
«Нововолинська» 
не закриватимуть 

cтор. 5

На Волині зловили 
23 корупціонери 

cтор. 5

ГПУ виявила порушення 
призову 
у військкоматах 

cтор. 6

«Діяльність» бандитів 
у зоні АТО забезпечує 
не лише Путін, а й 
чиновники у Києві 

З 1 липня відновлено дію пі-
лотної програми щодо відшкоду-
вання вартості ліків для хворих 
на артеріальну гіпертензію. За 
словами начальника управління 
охорони здоров’я Луцької міської 
ради Федора Кошеля, на це виділе-
но 780 тис. грн із держбюджету. На 
Волинь же надійде три мільйони. 
Нагадаємо, для того, щоб купити 
дешевше ліки для регулювання 
тиску, людині треба взяти рецепт у 
свого сімейного лікаря. 

cтор. 12

У Луцьку за 14 мільйонів євро планують 
модернізувати систему теплопостачання 

Рідні не вірять, що офіцер із Торчина 
покінчив життя самогубством 
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Джамала розповіла, як батьків ображають у Криму

Волинянам знову відшкодовуватимуть 
вартість ліків від гіпертонії 

«Бандєровци, 
убірайтєсь вон!» — 
так для волинських 
солдатів починалась АТО 

Як доповів заступник ди-
ректора департаменту ЖКГ і 
будівництва ОДА Володимир 
Бондарук, до зими планують під-
готувати 3036 будинків різних 
форм власності, відремонтувати 
425 покрівель і 508 систем цен-
тралізованого опалення, 181 сис-
тему гарячого водопостачання, 
409 — холодного та зробити про-
мивку 240 систем опалення. 

cтор. 13

Підготовку до 
опалювального сезону 
в області гальмує 
Держказначейство 

Дмитро ТИМЧУК:

Біда прийшла у домівку На-
талії Володимирівни Калиш 
із Торчина нагло: ще у неділю 
вдень говорила з єдиним сином 
Олексієм, який служив у танко-
вому батальйоні у Кривому Розі, 
він сміявся, був у гуморі. Остан-
ні слова: «Мам, поговоримо за-
втра». А завтра вже не настало. 
Адже у понеділок подзвонили і 
сказали, що Льоші вже немає, він 
повісився. Що Олексій міг так 
учинити, віри не йняла. Чому? 
Навіщо? Адже все було добре. 
Син закінчив Львівський інсти-
тут сухопутних військ. Пішов 
на роботу за спеціальністю — в 
Кривий Ріг у танкову бригаду. 
Збирався одружитися. Його ко-
хана Марічка поїхала з батьків-
ської домівки у Луцьку за ним 
на Дніпропетровщину. Весілля 
планували на травень... 

cтор. 5

Теремнівські ставки 
почистять до Дня 
Незалежності 

Чому слідство не зацікавлене в об’єктивному розслідуванні 

Йде повноцінне 
російське вторгнення 
на Донбас 


