
Волинські самооборонівці ка-
жуть, що настав час, коли кожен 
мусить перекваліфіковуватися та 
усіляко допомагати нашим бійцям. 
Зважаючи на постійний брак засобів 
захисту для українських військових, 
вони почали виготовляти їх власни-
ми руками. Так, Володимир Жуков і 
Дмитро Сандалов налагодили кус-
тарне виробництво бронежилетів. 

cтор. 7

Лучани в невеликій майстерні роблять 
бронежилети і кевларові каски 

Вік 
військовозобов’язаних 
збільшено 

cтор. 7cтор. 7-9

Пенсії сім’ям загиблих 
військових підвищать 

cтор. 14

Ти маєш знати більше!
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cтор. 3

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Бойовики почали 
використовувати 
смертників 

cтор. 2
Євген МАРЧУК: 

Результати 
розслідувань збитого 
малайзійського лайнера 
можуть виявитися для 
Росії дуже плачевними 

cтор. 2

Через низьку 
закупівельну ціну 
молока та м’яса селяни 
починають вирізати 
худобу 

cтор. 4

Дотації місцевим 
бюджетам зменшать 

cтор. 4

25-річний 
волинянин-учасник АТО: 

У бригаді всі рівні, всі на 
«ти» 

cтор. 5

Тендери на будівництво 
сільських доріг 
на Волині виграє фірма 
нового начальника 
департаменту 
інфраструктури ОДА 

cтор. 5

Військовим на Сході 
головне, щоб у їхніх 
сімей усе було гаразд 

cтор. 6

СБУ затримала осіб, які 
готували теракти в Одесі

cтор. 6

Біженка з Луганська: 

У нас ніколи 
не виховували 
патріотизм ні до свого 
міста, ні до України 

cтор. 13

Співкамерниця 
Тимошенко нарешті 
розсекретила таємниці 
спільного тюремного 
перебування 
з екс-прем’єркою 

cтор. 11

За тридцять кілометрів перед 
Кураховим військовики попроси-
ли нас залишатися на місці, бо ви-
силають машину назустріч. Через 
сорок хвилин приїхав… БТР. Тоді 
ще думалося: то на знак поваги, 
радості від приїзду гостей із Во-
лині. За кілька годин з’ясувалося: 
БТР попереду авто — не почесті... 

cтор. 3

В Україні оголошено  
часткову мобілізацію 
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Зсередини «пекла» 

Кого покличуть до військкоматів 

cтор. 6

Що таке війна та чим живуть військові, волинська журналістка 
бачила на власні очі 


