
Першого дня серпня до Луцька 
повернулися військовослужбовці 
військової частини № 1141 Наці-
ональної гвардії України. Сльози 
щастя та радості не міг стримати 
ніхто, адже їхні чоловіки, сини й 
татусі живими вернули на рідну 
землю. 

cтор. 6

Волинські нацгвардійці повернулися 
додому із зони АТО 

60% волинян вважають 
себе бідними

cтор. 5cтор. 7-9

Грошей на медикаменти 
військовим нема

cтор. 14

Військові, що потрапили на 
російську територію під час від-
ступу з прикордонних ділянок, 
не просили політичного при-
тулку в Росії. Про це під час бри-
фінгу в понеділок заявив речник 
Інформаційного центру РНБО 
Андрій Лисенко. 

cтор. 2

Ти маєш знати більше!
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cтор. 6

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Новосибірськ, Калінінград, 
Єкатеринбург... Хто наступний? 
«Армія, міліція з нами. Ми боре-
мося! Досить годувати Москву», 
— каже організатор маршу Ві-
талій П. У мережі Інтернет по-
чався процес синхронізації про-
тестних акцій у регіонах Росії. 
Судячи з усього, почнеться він 
17 серпня. 

cтор. 2

У середині березня, коли Росія 
щойно захопила Крим і в Україні 
тільки-но починали готуватися до 
захисту східних областей, підпри-
ємці у Володимирі-Волинському 
вирішили ставити на ноги укра-
їнську армію. Небайдужі чоловіки 
взяли під свою опіку 51-у окрему 
механізовану бригаду. Розпоча-
лось усе з ремонту військових ав-
томобілів... 

cтор. 4

Часто влітку спостерігається 
сплеск скарг на біль у вухах. Це 
пов’язано з купанням у брудній 
воді, переохолодженнями від 
кондиціонерів, недолікованими 
застудами. Одне з найпошире-
ніших вушних захворювань — 
отит. Здебільшого отити вини-
кають у маленьких діток. 

cтор. 12

Витрати на АТО держава 
планує збільшити 
на 11,9 мільярда 

cтор. 2

Росія продовжує 
шпигувати і стягувати 
війська на кордон 

cтор. 2

У рамках акції «Підтримай 
армію» зібрали вже 
139,4 мільйона 

cтор. 2

Нардепів і чиновників 
посадили на голий оклад 

cтор. 3

На Ковельщині — 
будівництво на місці 
єврейського цвинтаря 

cтор. 4

У Львові затримали 
російського шпигуна 

cтор. 5

Військові, що опинилися 
в Росії, не просили 
притулку 

Візьміть кілька тисяч людей 
зі всієї України, додайте хоро-
ший якісний рок, жменю жур-
налістів, дюжину громадських та 
культурних діячів, кілька май-
стрів хенд-мейду — й отримаєте 
чудовий фестиваль, який пода-
рує відвідувачам купу приємних 
емоцій. А якщо додасте дрібку 
патріотизму, рідний Луцьк і ба-
жання міняти світ навколо себе 
— одержите справжній «Бан-
дерштат»! 

cтор. 13

Третя хвиля мобілізації необхідна, щоб 
посилити оборону та провести ротацію 
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Приходько назвала росіян маріонетками

«Бандерштат»: 
перезавантаження 

Середземне море — 
озеро Пісочне? Пісочне! 

Коли раніше статистика 
свідчила, що пересічна україн-
ська сім’я проїдає більшу час-
тину свого бюджету, то нині 
стає страшно, що скоро на харчі 
йтиме все до останньої копійки. 
Бо як не крути, а ціни вперто 
повзуть угору. Традиційно до-
рожчає м’ясо, несподівано росте 
вартість круп, ще й ніяк не падає 
ціна на деякі сезонні овочі. 

cтор. 7

Ціни на продукти 
харчування 
продовжують рости 

Отит може призвести 
до небезпечних 
ускладнень 

Два тижні тому в Україні ого-
лошено третю хвилю мобілізації. 
На Волині чоловіки отримали 
мобілізаційні картки, дехто вже 
пройшов медкомісії та призва-
ний на службу. Кого ж першо-
чергово кликатимуть на фронт, 
хто може уникнути призову і 
що чекає на тих, хто від нього 
ухиляється? На ці та інші теми 
«Відомості» спілкувалися із за-
ступником обласного військо-
вого комісара з виховної роботи 
Володимиром Бондаруком. 

— У чому особливість про-
ведення третьої черги частко-
вої мобілізації? 

— З метою збереження спро-
можності Збройних сил України 
й інших військових формувань 
із виконання бойових завдань в 
АТО, нарощування угруповань 
військ і сил для відбиття можли-
вого вторгнення, а також плано-
вого перегрупування особового 
складу проводиться третя черга 
часткової мобілізації, — пояс-
нює Володимир Бондарук. — Це 
дозволить додатково привести у 
бойовий стан 15 бойових частин 
і 44 частини бойового забезпе-
чення. 

cтор. 3

Напоєне запахом хвойного 
лісу повітря, кришталево чиста 
вода озера Пісочного, набір різ-
номанітних лікувальних проце-
дур і уважний персонал — усе це 
запам’ятовує надовго кожен па-
цієнт санаторію «Лісова пісня». 

cтор. 6

Володимирські волонтери за короткі 
терміни справлялись із непідйомними 
завданнями 

У Сибіру почалася 
революція! Народ 
повстав! 

Волинь має стати всеукраїн-
ською здравницею 


