
Унікального спеціаліста, ме-
дика, який надає допомогу в ро-
бочий час, а на дозвіллі умисно 
спричиняє людині травми, можна 
знайти у Володимир-Волинській 
лікарні. Можливо припустити, що 

у такий дикий спосіб працівник 
забезпечує себе роботою, але лікар 
сімейної медицини Інна С. удари-
ла жінку по голові пляшкою з-під 
горілки через банальні ревнощі.

cтор. 13

Особливий «рецепт» від лікаря: ревнощі 
«лікуються» ударом пляшкою по голові 

Волинян просять 
економити 
електроенергію 

cтор. 5cтор. 7-9

З 3 серпня в Україні 
запроваджено 
військовий збір

cтор. 14

У гарячі серпневі дні підхо-
дять до завершення жнива. Цьо-
го року погода, як ніколи, спри-
яла, аби збіжжя було зібране без 
втрат. Тож сьогодні аграрії впев-
нено кажуть: урожай не гірший, 
як минулого року. 

cтор. 3

Ти маєш знати більше!
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cтор. 4

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

— Те, що зараз намагається 
зробити Путін, мовою міжна-
родного права називається ле-
галізацією агресії, — сказав Ан-
дрій Миколайович. 

cтор. 2

Уже кілька тижнів жінки з 
Волинської самооборони збира-
ють продукти і побутову хімію в 
супермаркетах Луцька для наших 
військових. Бувало, що завдяки 
старанням небайдужих лучан вда-
валося зібрати понад півтонни та-
ких необхідних на Сході харчів та 
речей. Щовечора на задньому дво-
рі обласного департаменту АПР — 
як у мурашнику.

cтор. 7

Микола Матусевич із Воло-
димира-Волинського не тільки 
вміє гарно й зі смаком облашту-
вати територію довкола будинку, 
створювати ландшафтний ди-
зайн — він ще вирощує гливи, 
знає «горіхові» секрети... 

cтор. 6

Сім’ям загиблих в АТО 
волинян виділять 
по 100 тис. грн 

cтор. 3

Поблизу Луцька з участю 
депутата сталася ДТП 

cтор. 3

Фінінспекція виявила 
на «Волиньторфі» 
фінансові зловживання 

cтор. 3

Волинським родинам, де є 
загиблі в зоні АТО, виділять 
квартири 

cтор. 4

Луцькі прикордонники 
повернулись із зони АТО 

cтор. 4

Жнивна кампанія 
на Волині на фінішній 
прямій 

Священик у ролі… «Нової пошти» 
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Світлана Лобода кожен день молиться, щоб війна в країні закінчилася

Луцьк ще не готовий 
урізати  на 30% 
споживання газу

Подарував дружині 
на день народження... 
фонтан 

Причастити бійців батальйону 
«Айдар», які постійно дивляться 
в очі смерті, — ось така мета у на-
стоятеля Свято-Покровського хра-
му села Маяки протоієрея Михайла 
Бучака, який уже їздив у зону АТО, 
щоб доставити односельцям, які 
в ній задіяні, бронежилети й хар-
чі. Про свій внесок у цю суспільну 
справу говорить коротко й жартома: 
«Я лише «Нова пошта». 

Натомість чоловік висловлює 
вдячність за небайдужість своїм 
землякам і співгромадянам: «За-
хоплююся простими людьми, вони 
сьогодні — на першому плані, а не 
політики, депутати, урядовці. Зви-
чайні українці нині проявляють свої 
найкращі якості — схиляю голову 
перед ними. 

Зокрема, перед прихожанами 
нашого «духовного куща»: Маяки 
— Сирники — Милуші — Зміїнець, 
які не втомлюються приносити речі 
першої необхідності, продукти для 
українських солдатів. Чого взагалі 
вартий священик без людей?.. За по-
середництва представників «Авто-
майдану» від нашої громади було 
три відправки гуманітарної допомо-
ги на Схід».

— Ви робите все це передусім як 
духовна особа, як депутат районної 
ради чи як громадянин?..  

cтор. 4

Минулого тижня у Луцьку в 
цілях економії газу відключили 
подачу гарячої води, адже, як 
відомо, щоб блакитного палива 
вистачило на зиму, його спожи-
вання необхідно зменшити на 
30%. Наскільки довго це трива-
тиме, які ще вимушені енергоо-
щадні заходи очікують на лучан, 
дізнавалися «Відомості». 

cтор. 5

Волинська «жіноча сотня» не залишить 
армію голодною 

Екс-радник Президента Росії 
ІЛЛАРІОНОВ: 

Настоятель Свято-Покровського храму села Маяки протоієрей Михайло Бучак доставляє 
односельцям, що перебувають у зоні АТО, бронежилети й харчі 

Згода України 
на «гуманітарний 
конвой» Путіна — це 
добровільна здача 
власної території 


